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-Projeto de Lei do Senado no 186/77, que altera artigos do 
Código Civil c do Código de Processo Civil c dã outras 
providências. 4798 

-Requerimento n• 338/77. de adiamento da discussão do 
Projeto de Lei do Senado n• 142,176. 4879 

LÁZARO BARBOZA 
- Apólrtc ao Scn. Agenor Maria. 5179 
-Aparte ao Sen. Dirceu Cardoso. 5229 
-Apartes ao Sen. Evelúsio Vieira. 5068, 5069 
-AparteaoSen.HeitorDias. 5182 
-Observações sobre portaria baixada pelo Ministério da 

Educação c Cultura, que disciplina o ensino de Moral e Civica em 
nosso Pais. 4709 

- Problema do ajustamento do humanismo ao direito, a pro
pósito do ingresso do Brasil, em 1978, na Comissão de Direitos Hu
manos da ONU, como representante da América Latina. 4994 

LEITE CHAVES 
-Aparte ao Scn. Dinarte Mariz. 4983 
-Apartes ao Sen. Evandro Carreira. 5019, 5022 
-Aparte "o Sen. Itamar Franco. 5027 
-Aparte ao Sen. Lázaro Barboza. 4997 
- ApartesaoSen.NelsonCarneiro. 5127,5128 
- Aspecto de dispositivo da Lei n• 6.435/77, que "dispõe so-

bre as cntidudes de previdência privada e d{t outras providências", 
que S. E.<' pretende alterar atraví:s de projeto de lei que encuminha
rú ü Mcsu. 5025 

-Considerações sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 47/77, 
que dú nova redução ao caput do art. lO da Lei n• 5.889/73, que 
cst:~tui nornw.s n:guladoras do trabalho rural c dá outras 
providências. 5190 

- Consid~:n11;Õcs sobre o teor de: carta assinada por senhora 
carente de recursos, pleiteando, junto a S. Ex•, a concessão de bol
sas de estudo pum dependentes seus. 4844 

- Notociúrio inserto no jornal O Estado de S. Paulo, edição 
de 30 de setembro, a respeito do julgamento, na cidade de Barucri 
(SI'), pelo tribunal do júri, do Delegado Sérgio Fernando Paranhos 
Flcury, Diretor do Dep,<rtamento Estadual de Investigações 
Criminais, por envolvimento em crimes do chamado "Esquadrão 
da Morte", de Silo Paulo. A criminalidade, sua repressão c o sis
tcmu cmccrúriu no Puis (discurso entregue à revisão do 
orudor). 5222 

- Preconizando açflo disciplinadora do Governo Federal na 
comcrcinlizw;iiu da sojH no Pnís. 5090 

-Projeto de Lei do Senado n• 197/77, que prorroga paru 20 
de junho de I97S o início da vigi:ncia e prazo de regulamentnçilo du 
Lei "' 6.435/77, que dispõe sobre a prcvidónciu privudu, alterun
do. ainda, u rcduçilo de seu urt. 42,9 5• 5071 

- Projeto de Lei do Senado n• 205/77, que estabelece pena pu
ra o agente que inaugurar obru pública no pcrlodo de 90 dius ante
riores il realização de eleições. 5216 



-Requerimento n• 326/77, do dispensa de publicação, para 
imedi:~w discussiw c votaçiio, da redução final do Projeto de 
Rcsolu<;iio n<' 59/77. 4702 

- Requerimento n' 332/77, de dispensa de publicação, para 
imcdi"w discussão c votação, du rcdaçào final do Projeto de 
Rcsolu<;iio n<•67f77. 4819 

LOURIVAL BAPTISTA 
- Ação do Governo Geisel no combate i\ innação. 4900 
- Comcntúrios sobre o dispositivo vetado da Lei 

n<• 6.435/77. que dispõe sobre as entidades de previdência privada 
c dú outras providências. 5183 

- Necrológio do ex-Deputado Estadual José Antônio Perei
ra. 4956 

- Nccroló~io do Sr. José Valença Frotre. 5135 
- Receptividade do Programa de Crédito Educativo junto 

uos univcrsitúrios. 5079 
-Requerimento n• 27If77, de transcriçiio nos Anais do Sena

do da conferência proferida pelo Governador Elmo Serejo Farias 
no dia 16dcagosto. 4812 

-Requerimento n• 279/77. de transcrição nos Anais do 
Senado do discurso proferido pelo Presidente Geisel, no Palácio do 
Planalto, no dia 29 de agosto. 4878 

- Requerimento n• 280/77. de transcrição nos Anais do 
Senado do discurso proferido pelo Ministro Ney Braga no dia 29 
do ugosto. 4945 

-Requerimento n• 296/77, de transcrição nos Anais do 
Senado dos discursos proferidos pelos Ministros Ney Braga e 
Quandt do Oliveira por ocasião do solenidade comemorativa da 
Semana da Pátria. 5072 

-Requerimento n• 297/77, de transcrição nos Anais do 
Senado do discurso proferido pelo Ministro Azcredo da Silveira, 
cm Belo Horizonte, no dia I• de setembro. 5073 

-Requerimento n• 362/77, de transcrição nos Anais do 
Senado da conferência proferida pelo Ministro Ney Braga na 
Escola Superior de Guerra. 5138 

-Requerimento n• 323/77, de dispensa de interstício c prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n• 
65/77. 4692 

- Requerimento n• 328/77, de dispensa de publicação, para 
imcdintu discussão c votaçiio, da redução final do Projeto de Rcso
luçiio n•65f77. 4716 

- Sucesso alcançado pelo V I Festival de Arte de São Cristó
vão (SE). 50 I O 

-Transcurso do aniversário natalício do ex-Presidente 
Castcllo Branco. 4794 

LUIZCAVALCANTE 
-Aparte ao Scn. Augusto Franco. 4875 
-Aparto ao Son. Benjamim Farah. 5065 
-Aparto uo Son. Dinarte Mariz. 5015 
-Aparto ao Son. Itamar Franco. 5030 
- Aparto iiO Sen. ltalívio Coelho. 4831 
- Apiirt< iiO Son. Mauro Bcnevides. 4985 
-Aparte iiO Sen. Nelson Carneiro. 5128 
- Apmlc ao Scn. Osircs Tei:l\eiru. 4987 
- Apiirtc ao Scn. Otto Lehmunn. 4894 
-Resultados da balança comercial brasileira cm 1975. 5013 

LUIZVIANA 
-Aparte ao Sen. Lourival Baptista. 4795 

MAGALHÃES PINTO 
- Aparte ao Son. Itamar Frunco, 5107 
-Aparte ao Sen. Nelson Carneiro. 5105 ,. 
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parlamentar, u delegação brasileira à Assembléia Geral da 
ONU. 5on. 5076 

MARCOS FREIRE 
-Arbitrariedades que teriam sido praticadas na cidade do 

Recife por ocasião das comemorações do sesquiccntenãrio da 
instalação dos cursos jurídicos no País. 4998 

-Estado de precariedade cm que se encontram o Aeroporto 
dos Guararapcs c as penetrações rodoviárias do Recife. 4989 

-Requerimento n• 321/77, de sobrcstamcnto do estudo do 
Projeto de Lei do Senado n• 276/76. 4692 

MATTOSLEÀO 
-Requerimento n• 334/77. de dispensa de publicação, para 

imcdiatu discussão c votação, da redução final do Projeto de 
Resolução n<• 6H/77. 4842 

-Requerimento n• 346/77, de dispensa de publicação, para 
imediata discussão c votação, da rcdação final do Projeto de 
Resolução n' 72/77. 4960 

MAURO BENEVIDES 
-Aparte ao Scn. Agenor Maria. 4952 
-Aparte ao Scn. Benjamim Farah. 4991 
--Aparto ao Scn. Dinarte Mariz. 5014 
-Aparte ao Scn. Dirceu Cardoso. 5139 
-Aparte ao Scn. Evandro Carreira. 5022 
-Apartes ao Sen. Leite Chaves. 4846, 5091 
-Aparte ao Scn. Osires Teixeira. 4986 
-Concessão pela Televisão Verdes Mares, de Fortaleza, do 

troféu "Sereia de Ouro" a quatro personalidades do estado, por tc
rem-se credenciado no desempenho de suas respectivas ativi
dades. 4702 

- Difusão da tese da convocação de uma assembléia nacio
nal constituinte. 5023 

-Realização, cm Fortaleza, do 34• Congresso Brasileiro de 
Dermatologia Sanitária e da I • Jornada de Dermatologia. 4765 

- Rccxamc dos· critérios de desenvolvimento regional para o 
Nordeste, tendo cm vista restrições feitas, no último simpósio do 
CENOR, à atual sistemãtica c a propósito de reunião, em Morada 
Nova (CE), do Conselho Deliberativo da SUDENE, a realizar-se 
brevemente. 4984 

-Requerimento n• 268/77, de transcrição nos Anais do Sena
do do discurso proferido pelo Sr. Luís Vinagre, Diretor da Divisão 
Industrial da SUDENE, na Assembléia Legislativa do Ceará, no 
dia 19 de agosto. 4698 

-Requerimento n• 347/77, de adiamento da discussão do 
Projeto de Lei da Câmara n• 37/76. 4978 

-Requerimento n• 302/77, de transcrição nos Anais do 
Senado da conferência proferida pelo Sen. Magalhães Pinto cm 
Fortaleza. 5221 

-Solenidades cívico-religiosas realizadas na cidade de Juazei
ro do Norte (CE) cm comemoração no sesquiccntent!rio de sua 
fundação. 4839 

MENDES CANAL E 
-Requerimento n• 301/77. de transcrição nos Anais do 

Senado do urtigo "Uma só Amazônia", de autoria de Carlos 
Conde. 5171 

-Requerimento n• 329/77, de transcrição nos Anais do Sena
do do editorial "Televisão e Desagregação da Sociedade", publica
do no jornal O Estado de S. Paulo, edição de 18 de 
setembro. 4755,5110 

MILTON CABRAL 
- Aduzindo novos c?mcnttlrios à política nacional cstnbelc-
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-Apartes no Scn. Benjamim Fnrnh. 5065, 5067 
-Comentários n tópicos do discurso proferido pelo Ministro 

Azcrcdo da Silveira por ocasião da abertura da Assembléia Geral 
da ONU. Justificando o requerimento, que oportunamente encumi· 
nhnrú à Mesa, de transcrição nos Anais do Senado do pronun· 
ciumento do Ministro Mário Henrique Simonscn perante o Fundo 
Monetário lntcrnncionnl (FMI) (discurso entregue à revisão do 
orador). 5221 

MURILO PARA ISO 
-Aparte no Scn. Itamar Franco. 5027 
-Aparte ao Scn. Marcos Freire. 4999 
- Artigo inserido no Diário de Pernambuco, edição de 18 de 

setembro, sob o título "Estímulo ao Tumulto", no qual o articulis· 
ta focaliza episódio ocorrido na capital pernambucana envolvendo 
senadores da República. 4988 

-Solicitando esclarecimento a autoridades que especifica so· 
brc a solução dos problemas referentes às enchentes do rio Beberi· 
be, deslizamentos de morros e avanço do mar, que afligem a 
população da cidade de Olinda (PE). 5219 

NELSON CARNEIRO 
- Aparte ao Scn. Evandro Carreira. 4830 
-Aparte ao Scn.ltalívio Coelho. 4831 
-Aparte ao Scn. Itamar Franco. 5107 
-Apelo à dircção da Rede Ferroviária Federal cm favor da 

venda de residências de sua propriedade aos seus atuais ocupantes, 
servidores daquele órgão. 5182 

-Apelo no Presidente da Rede Ferroviária Federal, ao Minis· 
tro dos Transportes c ao Presidente da República no sentido de 
solucionarem, cm carátcr definitivo, a situação de ferroviários que 
menciona. 5185 

-Comentários sobre reportagem publicada em O Globo, edi· 
ção de 21 de agosto, sob o título "Leopoldina, a Ferrovia com 50 
Anos de Atraso". 4904 

- Declarações do Dcp. João Linharcs sobre n sucessão pre· 
sidcncial. 5 lOS 

-Discutindo o Projeto de Lei do Senado n• 93/75, de sua au· 
teria, 5172 

-Discutindo o Projeto de Lei do Senado n• 234/75, de sua 
autoria. 4817 

-Discutindo o Projeto de Lei do Senado n• 46f76, de sua au· 
teria. 5173 

-Discutindo o Projeto de Lei do Senado n• 109/76, de sua 
autoria. 4880 

-Discutindo o Projeto de Lei do Senado n• 156/77, de sua 
autoria c do Scn. Accioly Filho. 5125 

- Mnnifcstnçilo de pesar pelo falecimento dos Srs. Francisco 
Silbcrt Sobrinho c Joubcrt de Carvalho. Considerações sobre a 
polftica de pessoal ntunlmentc adotada pelo Poder Executivo no 
que tange nos servidores !nativos, 5076 

- Necessidade do reconhecimento, pelo DASP, dos direitos 
assegurados na Lei n• 1.050/50 n todos os servidores aposentados 
por invalidez. 4842 

-Projeto de Lei do Senado n• 93/75, que obriga as empresas 
do Distrito Federal que comerciam no ramo de carros novos e usa· 
dos a terem locais privativos de estacionamento e dã outras pro· 
vidências. 5172· 

-Projeto de Lei do Senado n• 234/75, que dispõe sobre a 
transferência de funcionãrio público estudante universitârio e dá 
outras providências. 4817 

- Projeto de Lei do Senado n• 46/76, que reformula critérios 
de reajustamento coletivo de snlãrios das categorias profissionais e 
dá outras providências. 5173 

- Projeto de Lei do Senado n• 87/76, que dispõe sobre esta· 
bclecimcntos que lidam com sangue humano c seus derivados e dá 
outras providências. 4948 

-Projeto de Lei do Senado n• 109/76, que acrescenta dispo· 
sitivos à Lei n• 2.800/56, que cria os Conselhos Federal c Rc· 
gionnis de Qufmica, dispõe sobre o cxcrcfcio da profissão de qufmi· 
coe dú outras providências. 4879 

- Projeto de Lei do Senado n• 112/76, que acrescenta dispo· 
sitivo à Lei n• 2.800/56, que cria os Conselhos Federal c Regionais 
de Química, dispõe sobre o cxerclcio da profissão de qulmico c dã 
outras providências. 4881 

-Projeto de Lei do Senado n• 119/76, que acrescenta dispo· 
silivo à Lei n• 2.800/56, que cria os Conselhos Federal c Regionais 
de Química, dispõe sobre o cxcrclcio da profissão de qulmico c dã 
outras providências. 4881 

-Projeto de Lei do Senado n• 142/76, que regula a indeniza. 
çào à dependente e dá outras providências. 4879 

-Projeto de Lei do Senado n• 167/76, que altera' o nrt. 540 da 
CLT. 5075 

-Projeto de Lei do Senado n• 259/76, que modifica o§ I• do 
urt. 224 da CL T. 4949 

-Projeto de Lei do Senado n• 60/77, que dá nova redução ao 
art. 543 da CL T. 5113 

-Projeto de Lei do Senado n• 101/77, que dá nova rcdaçilo 
ao item I do art. 76 da Lei n• 3.807/60 (Lei Orgânica da Previdên
cia Social). 4981 

-Projeto de Lei do Senado n• 136/77, que disciplina o exerci
cio da profissão de oficial-barbeiro e de oficinl-cabclcirciro c dá 
outras providências. 4700 

-Projeto de Lei do Senado n• 156/77, que regula os casos de 
dissolução da sociedade conjugal c do casamento, seus efeitos c 
respectivos processos e dá outras providências. 5075, 5113 

-Projeto de Lei do Senado n• 185/77, que acrescenta pará
grafo ao urt.2• da Lei n' 5.194/66. 4793 

-Projeto de Lei do Senado n• 187/77, que introduz altera
ções no art. 164 da CL T, para estabelecer garantias nos rcprcscn· 
tantes classistas nas comissões internas de prevenção de acidentes 
do trabalho (CIP As). 4840 

-Projeto de Lei do Senado n• 188/77, que introduz altera· 
ções nu Lei n• 6.147/74, para determinar a divulgação dos clcmcn· 
tos que dão origem ao fntor de reajustamento salarial. 4870 

-Projeto de Lei do Senado n• 190/77, que dispõe sobre a 
aquisição de imóveis funcionais por seus ocupantes c dá outras 
providências. 4903 

-Projeto de Lei do Senado n• 194/77, que introduz altera· 
ções no art. 791 da CLT, para conceder aos sindicatos poderes de 
representação, independentemente de mandato. 5063 

-Projeto de Lei do Senado n• 198/77, que introduz alteração 
no § I' do urt. 5• da Lei n• 3.807/60, para o fim de determinar n 
filiação previdenciária obrigatória dos ministros de confissão rc· 
ligiosa. 5104 

-Projeto de Lei do Senado n• 200/77, que acrescenta dispo· 
sitivosà Lei n• 6.195/74. 5168 

-Projeto de Lei do Senado n• 203/77, que acrescenta dispo· 
sitivo à Lei n• 5.107/66, que cria o FGTS. 5183 

- Reivindicação do sindicato dos médicos do Rio de Janeiro 
em favor da ampliuçilo do quadro de médicos do INPS. 5138 

- Situação de servidores públicos face à implnntaçilo do pia· 
no de classiOcaçào de cargos. 4900 

-Sugestão ao Ministro d·a Saúde no sentido da vacinação em 
mo1ssu cm lodo o lt:rritório nacional, como medida preventiva 
contra a cólera. 4832 

ORESTES QUf;RCIA 
-Aparte ao Sen. Benjamim Furah. 5066 
-Projeto de Lei do Senado n• 152176, que acrescenta parâ· 

grafo único uo urt. 439 du CL T. 4758 
-Projeto de Lei do Senado n• 118/76, que dá nova redução 

aourt. 768daCLT. 4818 
-Projeto de Lei do Senado n• 168/76, que dá nova reduçilo 

ils ulineus t1 e b do a ri. 7° da Lei n' 605/49. 5075 
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-Projeto de Lei do Senado n• 199/77, que acrescenta pará
grafo ao urt. t43 do Decreto-Lei n• 5.452/43, passando a ser t• o 
parúgrufo único. 5104 

-Requerimento n• 336/77, de dispensa de interstfcio e prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n• 
71/77. 4877 

-Requerimento n• 340/77. de dispensa de publicação, para 
imediata discussão c votação, da redução final do Projeto de 
Resolução n• 71/77. 4904 

OSIRES TEIXEIRA 
-Aparte ao Scn. Agcnor Maria. 4951 
-Apartes ao Scn. Dirceu Cardoso. 5142, 5145, 5146,5147 
-Apartes ao Scn. Evandro Carreira. 515 I, 5153 
-Apartes ao Sen. Leite Chaves. 4845,4846,4847,5026 
-Apartes ao Scn. Otto Lchmann. 4890,4893,4894. 
-Considerações relativas a discurso proferido pelo Sen. 

Itamar Franco, no qual S. Ex• apresenta sua renúncia como mcm· 
bro da Comissão do Distrito Federal c focaliza a necessidade de 
uma melhor fiscalização, por essa comissão, dos atas do Governo 
do Distrito Federal. 4986 

-Discutindo o Projeto de Resolução n•10f17. 4980 
- Encaminhando a votação do Projeto de Lei do Senado n• 

85/77 (DF). 4808 
-Instalação, cm território goiano ou maranhensc, de fãbrica· 

piloto destinada ao aproveitamento do babaçu como fonte alterna· 
tiva de energia. 4895 

-Projeto de Lei do Senado n• 273/75, que institui o Dia Na
cional da Bfblia c dá outras providências. 5075 

- Requerimento n• 289/77, de transcrição nos Anais do Sena· 
do do editorial "Justiça a um Herói", publicado no Correio Bra· 
zi/iense, de t•dcsctembro. 4977 

-Requerimento n• 350/77, de transcrição nos Anais do Sena· 
do do discurso proferido pelo Chanceler Azcrcdo da Silveira na 
abertura da Assembléia Geral da ONU. 5072 

-Requerimento n• 354f77, de adiamento da discussão do 
Projeto de Lei do Senado n• 273/75. 5075 

OTAIR BECKER 
-Aparte ao Scn. Augusto Franco. 4876 
-Apelo ao Ministro da Agricultura no sentido de que se in· 

tciredas sugestões feitas à DIPOA pelo Governo do Estado de San· 
ta Catarina no que diz respeito a inspcção sanitária animal naquele 
estado. 4872 

-Aspectos relacionados com a fruticultura de clima tempera· 
do, especialmente o cultivo de maçã. Observações e indicações, in· 
scridas cm trabalho elaborado pelo agrônomo R.A. Wcrncr, a 
respeito da pomicultura no Pafs. 5221 

-Importância para o Pais cm se alcançar a auto-suficiência 
cm trigo. 4992 

-Projeto de Lei do Senado n• 184/77. que altera o§ 3• do art. 
121 c o § 6• do art. 129 do Código Penal (Decreto-Lei 
n• 2.848/40). 4758 

-Requerimento n• 269/77, de transcrição nos Anais do Sena· 
do do artigo "Produção de Mel no Brasil Ainda C:: Muito Escassa", 
de autoria do Dr. José Carlos Juliano. 4811 

-Requerimento n• 357/17. de trunscriçi\o nos Anuis do Sena· 
do do discurso proferido pelo Governudor Antônio Carlos Konder 
Reis, de Suntu Cuturinu, no diu 23 de setembro, em Concórdia, por 
ocusião da inuugurução da BR-153. 5110 

-Requerimento n• 368/77, de trunscriçi\o nos Anuis do Sena· 
do do discurso proferido pelo Ministro dos Transportes, Gen, Dyr· 
c~u Nogueira, por ocusiUo du inuuguruçi\o du BR-153, no Municf· 
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OTTO LEHMANN 
-Apartes ao Scn. Dirceu Cardoso. 5147,5189 
-Aparte ao Sen, Franco Montoro. 5083 
-Aparte ao Sen. Itamar Franco. 5108 
-Aparte ao Scn. Italfvio Coelho. 4830 
-Aparte ao Scn. Mauro Bcncvidcs. 4702 
- A realidade nacional como resultado do desempenho da 

açílo dos governos revolucionários, n propósito da tese de convo
cação de constituinte defendida pela Oposição, 4889 

- Isenção de depósito compulsório nas viagens a 
Portugal. 4712 

-Requerimento n• 325/77, de dispensa de publicação, para 
imediata discussão c votação, da rcdaçilo final do Projeto de 
Resolução n• 56/77. 4702 

-Requerimento n• 336/77, de dispensa de intcrst!cio c prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Rcsoluçilo 
n• 71/77. 4877 

-Requerimento n• 345/77. de dispensa de publicação, para 
imediata discussão e votação, da redaçilo final do Projeto de 
Resolução n• 69f77. 4960 

-Requerimento n• 355/77, de adiamento da discussão do 
Projeto de Lei do Senado n• 156/77. 5076 

PAULO BROSSARD 
-Aparte ao Scn. Franco Montoro. 5083 
-Comunicando à Presidência que se ausentará do 

País. 5214 
-Requerimento n• 369/77, solicitando autorização do Sena

do para aceitar missão de carátcr oficial no exterior, 5184 

RENATO FRANCO 
-Requerimento n• 341/77, de dispensa de intcrstfcio c prévia 

distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n• 
72/77. 4945 

-Requerimento n• 310/77, de transcrição nos Anais do Sena
do do artigo "Treze Anos Depois", de autoria do Scn. Jarbas Pa
sarinho. 5221 

RUYSANTOS 
-Apartes ao Scn. Dinartc Mariz. 5014,5015 
- Aparte ao Scn, Franco Montoro. 4978 
-Aparte ao Scn. Heitor Dias. 5169 
-Apartes ao Scn.Itamar Franco. 5107,5108 
-Aparte ao Scn. ltalfvio Coelho. 4831 
- Aparte ao Scn. Lourivat Baptista. 4794 
-Documento encaminhado pelo Dr. Mário Altcnfclder, Se· 

cretário da Promoção Social do Estado de Silo Paulo, situando a 
posição daquele estado perante o fenômeno das migrações internas 
face a recente pronunciamento de S. Ex• sobre o assunto, 4755 

-Projeto de Lei do Senado n•l92/77, qJc visa amparar a cul· 
turu artística popular através das bandas de música c dá outras 
providências. 4958 

-Requerimento n• 296/77, de transcrição nos Anais do Sena· 
do dos discursos proferidos pelos Ministros Ncy Braga c Quandt 
de Oliveira por ocasiilo de solenidade comemorativa da Semana da 
Pãtria. 5072 

- Requerimento n• 297/77, de transcrição nos Anais do Sena· 
do do discurso proferido pelo Ministro Azercdo da Silveira cm 
Belo Horizonte, no dia I• de setembro. 5073 

-Requerimento n• 343/77. de encaminhamento do Projeto 
de Lei do Senado n• 87/76 ao Ministério da Saúde para diligcn· 
cia. 4949 

-Transcurso do 109 aniversário de instalação da Justiça Fe
deral no Estado da Bahia. 5169 
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grafo ao art. 175 da Lei n• 4.737/65 (Código Eleitoral), alterada 
pela Lei n• 4.961/66. SOIS 

-Requerimento n• 322/77, de dispensa de intcrst!cio c prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n• 
64/77. 4692 

- Requerimento n• 327/77, de dispensa de publicação, para 
imediata discussão c votação, da rcdação final do Projeto de 
Rcsoluçilo n•64f77. 4716 

TEOTONIO VILELA 
- Esclarecimento de S. Ex• a propósito de declarações do Sr. 

Moura Cavalcanti, Governador de Pernambuco, publicadas no 
Jornal do Commerc/o, do Recife, a respeito de fatos ocorridos 
naquela capital advindes de medida que impossibilitou a participa· 
çilo de senadores cm debates sobre temas jur!dicos na Faculdade de 
Direito do Recife. 4806 

-·Requerimento n• 364/77, de dispensa de intcrst!cio c prévia 
distribuição de avulsos para o Projeto de Rcsoluçilo n• 
80/77. 5169 

VASCONCELOS TORRES 
-Necrológio do Sr. Alberto Soares Sampaio. 4832 
- Obstâculos criados para a instalação de novas ftibric•s no 

Estado do Rio de Janeiro. Situação de angústia cm que ora se 
encontra o sctor canaviciro do estado face às limitações impostas 
por ato baixado pelo IAA. Solicitando esclarecimentos ao Minis· 
tro da Saúde sobre o aparecimento de insctos transmissores da fc· 
brc amarela na cidade do Rio de Janeiro. 4957 

- Projeto de Lei do Senado n• 146/76, que dispõe sobre a pri· 
vatização dos serviços de transportes das regiões metropolitanas c 
dâ outras providências. 5 128 

- Projeto de Lei do Senado n' 192/76, que acrescenta pará· 
grafo ao art. 117 da Lei n• 5.988/73. 5221 

-Projeto de Lei do Senado n• 279/76, que pro!bc a impor· 
tação ou a comercialização de filmes cincmatogrâficos cm 
lotes. 4700 

-Projeto de Lei do Senado n• 306/76, que considera feriado 
nacional o dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira 
do Brasil. 4947, 5172 

-Projeto de Lei do Senado n• 49/77, que concede passe 
permanente aos aeronautas e acroviários com mais de 20 anos de 
serviço nas empresas áereas brasileiras. 5174 

-Projeto de Lei do Senado n• 73/77. que dispõe sobre troco 
obrigatório c dâ outras providências. 5063 

- Projeto de Lei do Senado n• I 89/77. que dispõe sobre 
padrões a serem observados nos vc!culos de transporte 
colctivo. 4876 

- Requerimento n• 281/77, de transcrição nos Anais do Sena· 
do do discurso proferido pelo Comandante do I• Distrito Naval, 
Alm. Newton Braga de Faria, por ocasião das solenidades 
comemorativas do Dia do Soldado. 4946 

- Requerimento n• 282/77, de transcrição nos Anais do 
Senado do discurso proferido pelo Comandante do I Exército, José 
Pinto Rabelo, por ocasião das solenidades comemorativas do Dia 
do Soldado. 4976 

-Requerimento n• 330/77, de transcrição nos Anais do Sena· 
do do discurso do Comandante do 57• Batalhão de Infantaria 
Motorizado proferido durante a solenidade c!vico·militar realizada 
no Parque Histórico Duque de Caxias, em 23 de agosto. 4794, 
5111 

WILSON GONÇALVES 
-Apartes ao Sen. Itamar Franco. 5028, 5029, 5031 
-Aparte no Sen. Dinarte Mariz. 5014 
-Requerimento n• 347/77, de adiamento da discussão do 

Projeto de Lei da Câmara n• 37/76. 4978 



14S•SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1977 

I. Abertura .................................. .. 

2. Pareceres rererentes à seguinte matéria: 
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ-

mara n• 82/74 .................................... .. 

3. Comunicaçüo: 
-Do Sen. Cattete Pinheiro, que se ausentará do 

País .............................................. . 

4. Requerimentos apresentados: 
-W321/77.doSen.MarcosFreire ............. .. 
- W 322/77, do Sen, Saldanha Derzi ............. . 
- W 323/77, do Sen. Lourival Baptista .. , ........ . 

5. Comunicaçüo da Presidência: 
-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara 

n•84/76 ......................................... .. 

6. Discursos do expediente: 
- Sen. Henrique de La Rocque .................. . 
- Sen. Otair Becker .................... , ....... . 
- Sen. Franco Montara ........................ . 
- Sen. Eurico Rezende ..................... , ... , 

7. Requerimento apresentado: 
- N• 324/77, do Sen. Franco Montara ............ . 

8. Ordem do dia: 
-Requerimento n• 268/77, do Sen. Mauro Benevi-

des. Aprovado ..................................... . 
-Projeto de Lei da Câmara n• 60/77. Retirado da 

puutu cm virtude du aprovação do Requerimento 
o• 324/77 .................. , ................... , .. . 

-Projeto de Resolução n• 56/77. Aprovado. À Co-
missão de Redt~ção ......................... , .. , .... . 

-Projeto de Resolução n• 59/77. Aprovado. À Co-
missioo de Redução ................................. . 

-Projeto de Lei do Senado n• 279/76, do Scn. 
Vt~sconcolos Torres. Rejeitado. Ao arquivo ............ . 

-Projeto de Lei do Senado n• 136/77. do Scn. 
Nelson Carneiro. Rejeitado. Ao arquivo .............. . 

9. Mt~térias apreciadas t~pós a ordem do dia: 
- Redaçilo final do Projeto de Resolução n• 56/77. 

Aprovada, nos termos do Requerimento n• 325/77. À 
promulgaçi\o .. , , ... , , ............................. . 

- Redaçi\o final do Projeto de Resolução n• 59/77. 
Aprovt~da, nos termos do Requerimento n• 326/77. À 
pron1ulp.u~;Un ..... , .... , .. , , . , . , . , ... , ... , ......... . 

SUMÁRIO 
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I O. Discursos após a ordem do dia: 
- Sen. Mauro Bcncvidcs ........................ . 
- Sen. Evandro Carreira ........................ . 
- Sen. Itamar Franco (discurso entregue à revisão 

orador) ................ ., ......................... . 
- Se,n. Lázaro Barboza ......................... . 
- Sen. Otto Lehmann .......................... . 

11. Designaçüo da ordem do dia da próxima sessão. 
Encerramento .................................... .. 

146• SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1977 
(EXTRAORDINÁRIA) 

I. Abertura 

2. Ordem do dia: 
-Projeto de Resolução o• 64f77. Aprovado. Ã Co-

missão de Redução ................................. . 
-Projeto de Resolução n• 65/77. Aprovado. Ã Co-

missão de Redução ................................ .. 

3. Matérias apreciadas após a ordem do dia: 
- Redaçüo final do Projeto de Resolução n• 64/77. 

Aprovada, nos termos do Requerimento o• 327/77. À 
promulgação ........... ., ......................... . 

- Redaçüo final do Projeto de Resolução o• 65/77. 
Aprovada, nos termos do Requerimento n• 328/77. Ã 
promulgação ..................................... .. 

4. Designação da ordem do dia da próxima sessão. 
Encerramento .................................... .. 

5. Discursos proreridos cm sessões anteriores: 
- Sen. Benjamim Farah, na 142• sessão, cm 14 

de setembro ............................. , ........ .. 
- Scn. Milton Cabral, na 143• sessão, cm 15 de 

setembro , , . , , , . , , .. , . , , .. , , . , , .. , , . , ... , , , .. , . , .. , 

147• SESSÃO, EM 19 DE SETEMBRO DE 1977 

I. Abertura ......................... , ........ .. 

2. Pt~receres rcrerentes às seguintes matérias: 
- Projeto de Lei du Câmara n• 57/77 .......... , .. . 
- Projeto de Lei do Senado n'73/77 ......... , ... .. 
-Projeto de Lei do Senado n• 119/75 ............ .. 
-Projeto de Decreto Legislativo n•l5/75 ......... . 
-Projeto de Lei do Senado n• 146/76 .......... , .. . 
- Projeto de Lei da Coimara n• 73/76 ............. . 
- Projeto de Lei do Senado n• 285/76 ....... , ..... . 
- Projeto de Lei do Senado o• 49/77 ........ , ..... . 
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- Projeto de Lei do Senado n• 91/77 .............. . 
-Projeto de Decreto Legislativo n• 5(77 .......... . 

3. Comunicação da Presidência: 
-Recebimento do Oficio n• 1.212/77, do Gover· 

nadar do Estndo do Pnrá .......................... , . , 

4, Comunicação: 
-Do Sen. Jurbas Passarinho, que se ausentará do 

Pais, ........................................ ······ 

S. Requerimento apresentado: 
- N• 329/77, do Sen, Mendes C anule 

6. Discursos do expediente: 
- Sen. Benjamim Furah (discurso entregue à revi-

são do orador.) , .................................. , . 
- Sen. Ruy Santos , .... , ............. , ........ , . 

7. Projeto apresentado: 
-Projeto de Lei do Senado n• 184/77, do Sen. 

Otuir Becker , .. , .... , , ............................ . 

8. Ordem do dia: 
- Redução final do Projeto de Lei do Senado 

n• 152/76, do Sen. Orestes Qué:rcia. Aprovada. À Câ· 
mura dos Deputados , ......... , , , .................. . 

- Redução final do Projeto de Lei do Senado 
n• 286/76, do Sen. Jurbus Passarinho. Aprovada. À Câ· 
mura dos Deputados , .... , ........ , ........... , .... . 

- Redução final do Projeto de Resolução n• 28(77. 
Aprovada, À promulgação .. , ...... , ................ , 

-Redução final do Projeto de Resolução n• 29(77. 
Aprovada. À promulgação , .... , , ................. , .. 

-Redução final do Projeto de Resolução n• 32(77, 
Aprovada. Â promulgação ........................ , , , 

9, Discursos após u ordem do dia: 
- Sen. Evandro Carreira . ,. ..................... . 
- Sen, Braga Júnior ............................ . 
- Sep. Leite Chaves (discurso entregue 11 revisão 

do orador) ................... , , ................... , 
- Sen, Mauro Benevides ... , , ................. , , , 

10. Designação da ordem do dia da próxima sessão, 
Encerramento ....... , , .......................... , , . 

148• SESSÃO, EM ZO DE SETEMBRO DE 1977 
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4755 

4755 
4755 

4758 

4758 

4758 

4759 

4759 

4759 

4759 
4763 

4765 
4765 

4766 

I. Abertura .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. 4793 

2. Mensugem do Presidente da República: 
- De agradecimento de comunicnções .. , , , . , , , , . , , 4793 

3. Comunicação da Presidé:nciu: 
-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado 

n• 242/75, do Sen. Franco Montoro , , . , , ..• , , , , . . . . . . . . 4793 

4. Oficio da liderança da ARENA na Cümnra dos 
Deputados: 

- De substituição de membros cm comissilo mista 
do Congresso Nacional , .. , ........... , , ..... , , , .. , , , 4793 

5. Projetas apresentados: 
-Projeto de Lei do Senado n• 185/77, do Sr.n. 

Nelson Carneiro . , , ........... , , .................. , . 4793 
-Projeto de Lei do Senado n• 186(77, do Sen. 

José Surney ...... , ........ , ....................... , 479H 

6. Requerimento apresentado: 
- N• 330f17, do Sen. Vasconcelos Torres ... , • , .... , 

7. Discursos do expediente: 
- Sen. Lourival Baptista , .. , .. , ... , ............ .. 
- Sen. Gilvan Rocha .... , . , ................... .. 
- Sen. Teotônio Vilela , , .. , , .................. .. 

8, Ordem do dia: 
-Projeto de Lei do Senado n• 85(77 (DF). Apro· 

vado, com emenda. À Comissão de Redação . , . , •.. , ... 
-Requerimento n• 269(77, do Sen. Otair Beckcr. 

Aprovado . , , ... , .. , , , . , ....... , ................. .. 
-Requerimento n• 271/77, do Sen. Lourival Baptis· 

tu. Aprovado. . ........ , ........ , ................. .. 
- Projeto de Lei da Câmara n• 11/75. Aprovado, 

nos termos do substitutivo da Comissão de Educação 
e Cultura. Â Comissão de Redução .................. .. 

-Projeto de Resoluçüo n• 67/77. Aprovado. Â Co· 
missão dt: Rcdncão ... , ... , ........ , ....... , ........ . 

-Projeto de Lei do Senado n• 234f7S, do Sen. 
Nelson Carneiro. Aprovado, em 2• turno. Ã Comissão 
de Redução ...... , , ............ , ............... · .. .. 

-Projeto de Lei do Senado n• 118f76, do Sen. 
Orestes Quércia. Rejeitado. Ao arquivo .............. .. 

-Projeto de Lei do Senado n• 265(76, do Scn. 
Agenor Maria. Discussão adiada, nos termos do Roque· 
rimento n• 331 /77 .. , .......... , ...... , ............. , 

9, Matéria apreciada após a ordem do dia: 

-Redução final do Projeto de Resolução n• 67/77. 
Aprovada, nos termos do Requerimento n• 332/77. Â 
promulgação ........ , ........................... , .. 

10. Discursos após a ordem do dia: 
-Sen. Franco Montoro ... , .................... , 
- Sen. José: Surney .... , , , . , .. , .............. , , . , 
- Sen. Evandro Carreira , , . , ................. , , .. 
-Sen. Jtulivio Coelho , , , , . , , ................ , , .. 
- Sen. Nelson Carneiro .. , . , , ................. .. 
- Scn. Vasconcelos Torres , . , , . , , , , , , , , , , , . , , , , . , 
- Sen, Braga Júnior . , ..... , . , , ................. , 
- Sen. Mauro Benevides .. , , ................. , , . , 

11. Designação da ordem do dia da próxima sessão. 
Encerramento , . , , ... , , , , ..... , . , , ... , ............. , 

149• SESSÃO, EM 20 DE SETEMBRO DE 1977 
(EXTRAORDINÁRIA) 

I. Abertura ......................... ··········· 
2. Projeto upresentudo: 
-Projeto de Lei do Senado n• J87f77, do Scn 
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Nelson Carneiro .... , , , , .. , , , , , , , ............... , , .. 4840 

3. Ordem do diu: 
-Projeto de Resolução n• 66/77. Aprovado. Â Co· 

missão de Redaçilo , , , , , ... , , , , , , , .... , ..... , , ..... , , 4841 
-Projeto de Resolução n• 68/77. Aprovado. Â Co· 

missuo de Reduçilo , , , , , , .. , , , , , , , ...... , , .. , .. , , .. , , 4841 

4. Mntérins npreciudns npós n ordem do dia: 
- Redaçilo flnul do Projeto de Resoluçilo n• 66/77. 

Aprovnda, nos termos do Requerimento n• 333(77. À 
promulguçüo , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , . , . , , , , 4842 



- Reduçilo final do Projeto de Resolução n• 68f77. 
Aprovada, nos termos do Requerimento n• 334/77. À 
promulguçilo ......................... , .... , , ..... , . 

5. Discurso após u ordem do dia: 
- Sen. Nelson Carneiro ... , ........... , ........ . 

6. Designuçüo da ordem do dia da próximo sessão. 
Encerramento .................................. , .. . 

7. Discurso proferido em sessão anterior: 
- Sen. Leite Chaves, na 147• sessüo, em 19 de se-

tembro ............ , .................. , , .... , , .. ,, . 

ISO• SESSÃO, EM li DE SETEMBRO DE 1977 

I. Abertura ............... , , ................. .. 

2. Ofícios do !•-Secretário du Câmara dos Depu
tados encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetas: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 82/77 ............ .. 
-Projeto de Lei da Câmara n• 83/77 .......... , ... 

3. Pareceres referentes às seguintes matérias: 
- Projeto de Lei do Senado n• 307/76 ....... , . , ... . 
-Projeto de Lei da Câmara n• 33/76 , .... , ....... , 
-Projeto de Lei do Senado n• 26/68 ........... , ... 
-Mensagem n• 191/77 (Projeto de Resolução 

n•71/77) .......... , , ............ , ..... , .... , ..... . 
-Mensagem n• 199/77 (Projeto de Resolução 

n•72/77) ................. , .......... , , .......... .. 

4. Comunicações da liderança da ARENA: 
-De substituições de membros em comissüo mista 

do Congresso Nacional ............................ , , 

5. Projetas apresentados: 
-Projeto de Lei do Senado n• 188/77, do Sen. 

Nelson Carneiro ............... , , .. , .... , , ......... . 
-Projeto de Lei do Senado n• 189/77, do Sen. 

Vasconcelos Torres .................... , .... , , ..... .. 

6. Requerimentos apresentados: 
-No 335/77, do Sen. Eurico Rczende ............ . 
- N• 336/77, dos Sens. Otto Lehmann e Orestes 

Quércia. Aprovados ............. , , , ..... , .. , ....... , 

7. Discursos do expediente: 
- Sen.ltalfvio Coelho .................... , ..... . 
- Sen. Otnir Bccker ............................ . 
- Sen. Augusto Frnnco ........................ .. 

S. Ordem do dia: 
- Requerimento n• 275/77, do Sen. Cattetc Pinhei-

rio. Aprovado ................. , , .. , .............. .. 
-Requerimento n• 279f77, do Sen. Lourivnl Baptis-

ta. Aprovado ...................................... . 
-Projeto de Lei da Ctimuru n• 3/74, Discussilo 

udiudu, nos termos do Requerimento n• 337/77 ........•. 
-Projeto de Lei do Senado n• 53/74, do Sen. Fran· 

co Montara. Discussilo adiadu, cm virtude du aprovação 
do Requerimento n• 337/77 .......................... . 

-Projeto de Lei do Senudo n• 142/76, do Scn. 
Nelson Carneiro. Discussilo ndiudu nos termos do Re· 
querimento n• 338/77 .. , ............................ . 

-Projeto de Lei do Senado n• 109/76, do Sen. 
Nelson Carneiro. Discussi\o adiada, nos termos do Re· 
qucrimcnto n• 339/77 .......... , , , .................. . 
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-Projeto de Lei do Senado n• 112/76, do Scn. 
Nelson Carneiro. Discussão adiada, cm virtude da apro· 
vação do R~qucrimento n• 339/17 .................... . 

-Projeto de Lei do Senado n• 119/76, do Sen. 
Nelson Carneiro. Discussüo adiada, cm virtude du apro· 
vai;ão do Requerimento n• 339/77 .................. , .. 

9, Matérias apreciadas após a ordem do dia: 
....: Projeto de Lei da Câmara n• 45/77. Aprovado, 

nos termos do substitutivo da Comissão de Finanças. 
À Comissão de Redução ............................ . 

-Substitutivo do Senado uo Projeto de Lei da 
Câmara n• 45/77. Aprovado. À Câmara dos Deputados ... 

I O. Discursos após a ordem do dia: 
- Scn. Otto Lehmann ... , ...................... . 
- Sen. Osires Teixeira ..... , , . , ................. . 
- Sen. Dirceu Cardoso (discurso entregue !t revi· 

são do orador) ....... , , .... , ....................... . 
- Sen. Itamar Franco , ......................... , 
- Sen. Dinarte Mariz . , . , ...................... . 
- Sen. Gilvan Rocha ........................... . 
- Sen. Nelson Carneiro ........................ . 
- Sen. Lourival Baptista ......... , .............. . 

11. Designação da ordem do dia da próxima sessão. 
Encerramento .. , .............. , ................... . 

151• SESSÃO, EM li DE SETEMBRO DE 1977 

(EXTRAORDINÁRIA) 

I. Abertura ................................... . 

2. Oficias do I•·Secretúrio da Câmara dos Deputados 
encaminhando r1 revisão do Senado autógrafos do seguintes 
projetas: 

-Projeto de Lei da Câm11ra n• 84/77 ............. . 

-Projeto de Lei da Câmara n• 85/71 

3. Projeto apresentado: 
-Projeto de Lei do Senado n• 190f77, do Sen. 

Nelson Carneiro ............................... , ... . 

4, Ordem do dia: 
- Projeto de Resolução n• 71/77. Aprovado. À C o· 

missão de Redução ... , , ............................ . 
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre 

a Mensagem n• 115/77. Apreciado em sessi\o secreta ..... . 
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre 

11 Mensagem n• 184/77. Apreciado em sessão secreta . , .... 

S. Matéria apreci11d11 após a ordem do dia: 
-Redução fin11l do Projeto de Resolução n• 1lf11. 

Aprov11da, nos termos do Requerimento n• 340/77. À 
promulg11çã" .................. , .. , ................ . 

6. Discursos 11pós 11 ordem do dia: 
- Scn. Nelson C11rneiro , ....................... . 

1. Designu~ão da ordem do di11 da próxima sessão. 
Encerramento ............................. . 

H. Discurso proferido em sessão anterior: 
-- Sen. ltnmnr Franco, na 145• sessi1n, 

scternhro . , , , .... , ... , . , , ........ , .... . 
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152• SESSÃO, EM 22 DE SETEMBRO DE 1977 153• SESSÃO, EM 22 DE SETEMBRO DE 1977 
(EXTRAORDINÁRIA) 

1. Abertura ......................... , . . . . .. . . . . 4923 

2. Mensagens do Presidente da República: 
- De: agradecimento de comunicuçào ............ , . 4923 
-Submetendo 11 deliberução do Senado o Projeto 

deLddoSenado n• I91/77(DF) .................... . 4924 

3. Pareceres rcft:rentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei do Senado n• 156/77 ............. . 
- Mensagem n' 192/77 (Projeto de Resolução 

n9 13/17) ......................................... . 
-Mensagem n' 194/77 (Projeto de Resolução 

n•14/17) ......................................... . 
- Mcnsugcm n• 197/77 (Projeto de Resolução 

n•15/17) ........................................ . 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXII- NY 106 SÁBADO, 17 DE SETEMBRO DE 1977 BRASILIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço Sttbcr que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ !Y, da Constituição, c eu, Pctrõ

nio Portdla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NY 86, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei nY 1.560, ae 30 de junho de 1977' que "dispõe sobre a 
tributação de r~ndimentos das obrigações ao portador da ELETROBRÃS". 

i\(tigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei nY 1.560, de 30 de junho de 1977, que dispõe sobre a 
trihutaç[to de rendimentos das obrigações ao portador da ELETROBRÁS. 

Senado Fedentl, 16 de st:tembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
Faço sttbcr que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e cu, 

Pctrônio Portclltt. Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 58, DE 1977 

Autoriza 11 Prefeitura Municipal de Aracnju, Estado de Sergipe, a elevar em 
CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívidn consolidndn. 

i\rt. I'! É a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, nos termos do art. 29 da Resolução n9 
93. de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar empréstimo. no valor de 
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), junto à Caixa Económica Federal, por conta do Fundo de 
Apoio uo Desenvolvimento Social- FAS, destinado ao financiamento dos serviços de execução do "Pro
jdo de Dr~nttg~m Pluviul do Sist~ma Centro" e do "Projeto de Macrodrcnagcm" em convênio com o 
D.:part:un.:nto N:tcional de Obras c Saneamento- DNOS. 

Art. 2'·' Estu Resolução entru cmvigor na data de sua publicação. 
Scnudtl Fcderul, 15 de setembro de !977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 59, DE !977 

Autoriza a Prefeitura Mu11idpal de Três L:ilgons, Estudo do Mato Gros~o .. " 0:~o/Ur cm 
CrS 7.000.!lOO,!Iü (~et·~ :.1m,~·;,''·' !.c~ r:~1:zc;ror.) o montn~tc de suu dívidm consolid~ll::.. 

Art. I\' É u Prefeitura Municipul de Três L~:;oas, Est<tdo do Mato Grosso, autorizada, nos termos do 
:1rt. 21• da Resolução n" 93, de II de outubro de i 976, do s~nodo Federal, a elevar em CrS 7.000.000,00 (sete 
milhões de cruzeiros) o montante de su:l dívic:: cpnsolid:.:d:~, u fim de que possa contratar empréstimo, 
junto ii Caixu Económicu :=edera!, p:•c Gc'nta do :···~d.o de t\poio ao Desenvolvimento Social- FAS, desti
nado :1o lin:mciamcnto dos serviços''" i:npiant:,ço'ttJ de si~:t.cma d~ drenagem de águas pluviais no centro da
qud:l ~idade. 

Arl. 21
•
1 Esta Resolução entra cm vi~~_lí n~: ó:.:L~; de SL!~~ publicaç~o. 

Senado Fcdcr:li, 15 de selem bro li·' ::··:·c.- :3cn:'.:::or Petrônio Porre/la, Preoidcnte. 

Façll saber que o Senado Fcd;;r::i :::•'~'-'CCl, ro·: termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e cu, 
Pctrônio Portclla, Prcsid~ntc. r':l'•t::::i.: :. ': .. ::.i,;,·.: 

Atwri:.::: c: :· .•.. .,. · ·:<·":.:~; :.:~ /,rnc::~::, Est:.do de Sc~gipc, a elevar em 
c~s 9.5G:},(:.,: ~;,,:: : :":· .. '· ... '· : c.:: .:,;l·~:::~.'i ;:a :r~zeiwos) o m:mten:e de sua dívida consoli-

Art. i" [::a Prcfc!, :. ·· · ,;::i·~::· ,;:,caj::, Estado J.: Scrgip~. autorizadu, nos termos do art. 2? da 
R.csolu.;cto n'' 93, de I i de o c :;;t;r·: ·~: ·. ~ .:: .. c,:• Scn~do F~dcr<d, a elevar cm Cr$ 9.500.000,00 (nove milhões 
c quinhentos mil cruzeiros) o rr :~::c:;;·,:. ·~: ''"'' d!vid::: c:m:,n!icllda, a fim de qu~ possa contratar emprés
timo. junto ao B:n1c'' do[<· .. ::'".'::':.:·:·:· " r.~ qu:~:ic:~~d~ de agente fin~ncdro do Banco Nacional da 
H:1bit:~çr1o- BNH. d~stit:~1'".:· :< :i" ,_;;:;:;:,~:Ho dos scrvi~o:; d~ constr~çilo da Avenida Saneamento, na
qud:: c:1rital. 

r\rt. 2'·1 Est~t Rcsoluç~o Ct:i.í~~ ·.::·. . - ·~ ... _~:: ::.--: ~.:~\ ;:·~:;:::J!lcação. 

s~nauo Fede rui. I 6 d~ s~t~~~~:.,," C! '~7 ·.- ::,.~,,::;;.- f',·::·ônio Por!el/a, Presidente. 

!:aço saber que tJ s~nado .:~·cc:·c:::: :.:Fovou, ;:.::·.; tc:;nos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Pt:trúnio Port~:lh.l. Pr~~idcnh;, piO:~.t:!~·c· :: :ll!gt!intt: 

Autoriza a Prefeitt:r:o: iú::i:'~ .: l~ "::-:· .:~:·:.:, :E:"to::C:o co Mate G~:Js~o. a \!levar em 
CrS 18.520 .. 060,00 (dezoito :::::~c::s, ::1~~.::.~: ::.z .! ·;:::.~~~.;'.'.c c~~sertt~ c::tl:teiros) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Art. I Q É a Prefeitura Municipal de lguatemi, Estado do Mato Grosso, nos termos do parágrafo 
único do art. 21' da Resolução n9 93, de 1976, do Senado Federal, autorizada u c.lcvur em CrS 18.520,060,00 
(dezoito milhões, quinhentos e vinte mil e sessenta cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim 
de contrutur empréstimo, junto ao Banco Financial S.A., na qualidade de agente financeiro do Banco 
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Nudonul uu Habitução (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de construção d~ galerias de águas 
pluviais. colocação de guias e sarjetas e pavimentação urbana naquela cidade. 

i\rt. 2•1 Esta Resolução entra em vigor na data de sua. publicação. 
Senauo Federal. ló de setembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

l:aço saber que o Senado Federal a'p·rovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
l'wlinio l'ortdla. Presidente. promulgo li seguinte 

RESOLUÇÃO N~ 62, DE 1977 

Autodz:: a Prefeitura Municipal de M:~ri!lgli, Est:~do do P1mmé, a elcv~:r em 
Cr$ 90.174.074,64 (noventa milhões, cento e setenta e quatro mil, s~ter.t:: e 'Jtlll~ro cruzeiros 
c sessenta c quutm centavos) o montante de sua dívida consoHd!ldll. 

i\rt. I\' E li Prefeitura Municipal de Maringá, Est~do do Paraná, autorizada, nos termos do art. 29 da 
Res,liLII;ào n'l 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$ 90.174.074,64 (noventa 
milhiles. ~ento c s.:tcnta c quatro mil, setenta e quatro cruzeiros e sessenta e quatro centavos) o montante de 
sua divida wnsulidada, a fim de que possa contratar empréstimos, junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.i\ .. na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinados ao finan
.:i~lm~ntu Lk projetas c ativid~tdes nas áreas de infra-estrutura urbana e assistência social, naquela cidade. 

i\rt. 2•1 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Scnadu Federal, 16 de setembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

!:aço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso Vl, da Constituição, e eu, 
f'etrônill l'ortdlu. Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇ!O N9 63, DE 1977 

Autariza a Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, Estt~do de Si!o .Paulo, n elevar em 
Cr$ 4.822.000,00 (quatro milhões, oitocentos e vinte e dois mil cruzeiros) o rnont:mte de sua 
dívida consolidada. 

Art. 1•1 É a l'rel'dtura Municipal de Várzea Paulista, Estado de São Paulo, autorizada a elevar, tcmpo
r~lriamentc, llS parúmetros fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, com a reda
çilo dad~1 pelll art. 2•1 da Resolução n9 93, de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar 
unw uper~u;i1o de cr~dito, no Vllior de Cr$ 4.822.000,00 (quatro milhões, oitocentos e vinte e dois mil cruzei
ros). junto ü Cai.xa Econômicu do Estudo de São Paulo S.A., destinada ao financiamento dos serviços de 
p~il'illlelll~iÇÜo ue vias públic~ts d~tquela Municipalidade. 

i\ rt. 2•1 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
S~nadll l:c:deral. 16 d~ setembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente, 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 145• SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 

1977 

I. l-ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 

1 .2.1 - Purcccn:D 

Refi•rt•nt('S à Jt'Ktlintt' matéria: 

-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 
82/74 (n• 1.463·8/73, nu Casu de origem), que "institui t1 "ano· 

taçi\o de responsabilidade técnica" na prestação de serviços de 
1-:ng~.:nlwria. do.: 1\nJuitcluru c Agronomia, e di1 outras 
rnl\'ill~nl.'i:ls". 

1.2.2- ComunlcAçilo 

-Do Sr. Senador Cuttete Pinheiro, que se ausentarâ do 
Pais. 

1.2.3- Requerimentos 

- N• nt/77, de autoria do Sr. Senador Marcos Freire, soli
citando o sobrestamcnto do estudo do Projeto de Lei do Senado 
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n• 276/76, que introduz modificação na Lei n• 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomlnio cm cdifi· 
caçõcs c as incorporações imobiliârias, a fim de aguardar o novo 
Estatuto Civil, Aprovado, 

- N• 322/77, de autoria do Sr. Senador Saldanha Dcrzi, de 
dispensa de intcrstlcio c prévia distribuição de avulsos para o Pro· 
jeto de Resolução n• 64/77, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de lguatemi (MT} a elevar cm CrS 18.520.060,00 (dezoito mi· 
lhõcs, quinhentos c vinte mil c sessenta cruzeiros} o montante de 
sua divida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da 
sessão seguinte. Aprovado. 

- N• 323/77, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, 
de dispensa de intcrstlcio c prévia distribuição de avulsos para o 
Projeto de Resolução n• 65/77, que autoriza a Prefeitura Muni· 
cipal de Aracaju (SE} a elevar cm Cr$ 9.500.000,00 (nove milhões 
e quinhentos mil cruzeiros} o montante de sua divida consoli· 
dada, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 
~provado. 

1.2.4 - Comunicações da Pre~ldéncla 
-Convocação de sessão cxtraordinâria do Senado Federal 

a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n• 84/76 (n• 
2.110·8/76, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatorie· 
dadc do ensino de português nos cursos superiores de gradução, 
por ter recebido parecer contrârio, quanto ao mérito da comissão 
a que foi distribuído. 

1.2.5 - Dlscur!IOo do Expediente 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE - Homc· 
nagcm ao Sargento Sflvio Dei mar Hollcmbach. 

SENADOR OTAIR BECKER- Unificação do salârio mi· 
nimo no Estado de Santa Catarina. 

SENADOR FRANCO MONTORO, como Lidcr- Protes· 
tando, cm nome da Saneada do MDB, contra medida que im· 
possibilitou a participação de Senadores cm debates, sobre temas 
jurídicos, na Faculdade de Direito do Recife; c contra a prisão do 
juruali~t:1 l.ourcn..;'1 Dial'ériu. cum vistu it upuruçüo do ulcuncc 
llP :tr'ti!!tl i.l~ sua mn,,rin. 

SENADOR EURICO REZENDE, como Líder- Esclareci· 
mentos . lativos aos fatos mencionados pelo Sr. Franco Mon· 
toro. 

l.Z.6 - Requerimento 

- N• 324/77, de autoria do Sr. Senador Franco Montara, 
solicitando tcnhum tramitação cm conjunto o Projeto de Lei da 
Cümara n• 60/77, c o Projeto de Lei do Senado n• 148/76. Apro
va~o. após r a lu da Presidência. 

! ,3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 268/77, do Sr, Senador Mauro Benevi· 
dcs, solicitando a trunscriçiio, nos Anuis do Senado l'cdcrnl, do 
discurso prorerido pelo Sr. Lu.iz Vinagre, Diretor da Divisão ln· 
dustriul de~ SU DENE. na Assembli:iu Legislativa do C•:nru no dia 
19 de ngosto de 1977. Aprovado, 

-Projeto de Lei da Cumnru n' 60/77 (n• 397-C/75, nu Cusn 
de orig::m), que autoriza o Pod~r Executivo u instituir u Fun
daçi\o Nacional pura o Menor Excepcional- FUI•U,EX, o dú 
outras providôncins. (A precinçllo prclimir.~: d~ juridicidaàe,) Rc· 
d:~C:.\; da pautu, cm virtud~ da uprovuçào do R.'.!:que:·imento n~' 
~2~/'77.lidc. c uprovndc no Ext~cdi:nt..:, 

-Projeto de Resolução n• 56/77, que uutorizu a Prercitura 
Municipal de Vl1rzeu Paulista (SP) a elevar cm CrS 4.822.000,00 
(quatro milhões, oitocentos c vinte c dois mil cruzeiros) o moo· 
tanto de sua dívida consolidada, Aprovado. Â Comissão de Rc· 
dação. · 

-Projeto de Resolução n• 59/77, que autoriza a Prefeitura 
~lunicipal de ~!.1rin~il (I'Ri a elevar cm C'rS 90,174.074,64 (no· 
venta milhões, cento e setenta e quutro mil, setenta e quutro cru· 
zciros e sessenta e quatro centavos) o montante de sua divida 
consolidada, Aprovado. Ã Comissiio de Redaçiio. 

-Projeto de Lei do Senado o• 2'19/76, do Sr. Senador V as· 
cancelas Torres, que proíbe a importuçiio ou n comerciulizaçiio 
de filmes cinemntográlicos cm lotes. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade ejuridicidade.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 136/77. do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que disciplina o exercício du profissão de 
o!icial-barbeiro e de oficiul-cabcleireiro, e dá outras provi· 
dôncias. (Apreciação preliminar da constitucionalidade ejuridici· 
dade.) Rejeitado. Ao Arquivo, 

1.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

-Redução linal do Projeto de Resoluçiio n• 56/77. cons· 
tunte do terceiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos 
do Requerimento n• 325/77. Ã promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 59/77. cons· 
tante do quarto item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento n• 326f77. Ã promulgação. 

1,5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MAURO BENF.VIDES- Concessão, pela Te· 
kvb:'111 \\:nh!' i\l•m:s UI.! FMtulct.:l- CE. úo tmf~u ''Sereia de 
Ouro", a quatro personalidades do Estado, por terem se crcden· 
cindo no desempenho de suas respectivas atividades. 

,\'/o',\',.1/JOR /:'l' .. t.V/J/10 C..JRR/:'111..1 - Inocuidade dos 
pliilli.l~ \.! pr''J:!r:Jma:'l dr.:scnvtllvidus ~1té a presente datu, sohn: u 
problemática da borracha nacional. Necessidade do equaciona· 
menta definitivo da situaçiio gumífera do Pais. 

SENADOR ITtiMAR FRANCO- Considerações sobre o 
municipalismo, focalizado no l Congresso de Vereadores do 
Trit'111g.ulo Mineiro c ;\llo P:1ranaiba realizado, rcr:cnlt:mcnh:. n:~ 
1 . .'it.lmh:dc Uh~.:rlündi:t- Mti. 

SENADOR LÃZtiRO BARBOZA - Observações sobre 
portaria baixada pelo Ministério da Educação c Cultura, que dis· 
cipliiHii.ll.!llSinn di! ~lm·:ll~.: Civh:a cm nnssn Pu is. 

SENADOR OTTO LEHMANN - Isenção de depósito 
compulsório nas viagens a Portugal. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 146• SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 
1977 

~.1 -ABERTURA 
2.2- ORDEM DO DIA 
- Projeto de Resolução n<' 64/77, que autoriza a Prefeitura 

Municipal de lguatemi (MT) a elevar em CrS 18.520.0fi0,00 
(dezoito milhões, quinhentos c vinte mil c: scss~.:nla cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada. Aprovado. Ã Comissilo de 
Redaçuo. 

- Projeto de Resolução n• 65/77, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Araeaju (SE) a elevar cm CrS 9.500.000,00 (nove 
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milhões c quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada. Aprovado. Â Comissão de Redução. 

2.3- MATI?.RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Rcdação final do Projeto de Resolução n• 64/75, cons
tante do primeiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos 
do Requerimento n• 327/17. Â promulgação. 

- Rcdação final do Projeto de Resolução n• 65/77, cons
tante do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos 
do Requerimento n• 329/77. Â promulgação. 

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES AN· 
TER I ORES 

- Do Sr. Senador Benjamim Farah, proferido na sessão de 
14-9-77. 

..,;. Do Sr. Si:nador Milton Cabral, proferido na sessão de 
15-9-77. 

4-ATASDECOMISSOES 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 

ATA DA 145~ SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA, MENDES CANALE, 

MAURO BENEVIDES E HENRIQUE DE LA ROCQUE 

;rs 14 1/0RtiS E 30 MINUTOS, ACHtiM-SE PRESENTES 

OS SRS. SENA/JORES: 

Adalberto Sena - Braga Junior - Evandro Carreira - José 
Lindoso- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco 
- Alexm1dre Costu- Henrique de La Rocque - Fausto Castelo
Brunco- Helvídio Nunes- Petrônio Portella -Mauro Benevidcs 
- Agcnor Maria - Cunha Lima - Murilo Paraíso - Gilvan 
Rocha - Luil Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico 
Rezende - Roberto Saturnino - Benjamim Farah - Itamar 
Frunco- Frunco Montoro- Otto Lehmann- Lázaro Barboza
Osires Tcixei"t - ltalívio Coelho - Mendes Canale - Saldanha 
Derzi- Evelúsio Vieira- Lenoir Vargas- Otair Becker- Daniel 
Krieger, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença 
ucusa o compan:cimcnlo de JS Srs. Senadores. Huvcndo número 
rcgimcntul, Uccluro ubcrlu a sessão. 

O Sr. l~'·Secretitrio procederit it leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•s633, 634,635 e 636, DE 1977 

Sobre o Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Ci· 
mara n• 81, de 1974 (Projeto de Lei n• 1.463-B, de 1973, na 
origem) que "Institui a "anotação de responsabllld11de técnl· 
ca" nu prcstaçiio de serviços de Engcnharin, de Arqnltetura e 
Agronomia, c dú outras providênciu.s''. 

PARECER N• 633, DE 1971 
Da Comlssio de ConstltulçAo e J ustlça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Longo c tormentoso tem sido, no Senado Federal, o curso do 
Projeto de Lei da Câmara n• 82, de 1974, que institui "a anotnçilo de 
responsubilidudc técnicu" nu prestação de serviços de Engcnhurin, c 
dí1 outrus providências. 

Ao chegar a esta Casa do Congresso a proposição do ex-Depu
todo lldélio Martins mereceu judicioso parecer do Senador Jarbus 

Passarinho, na Comissão de Legislação Social, que lhe ofereceu uma 
emenda. A ,Comissão de Finanças, sendo relator o Senador Virgflio 
Tãvora, aprovou o projeto, tal como viera da Câmara dos Depu
tados, sem qualquer modificação. Depois de vãrios requerimentos de 
adiamento da discussão e votação aprovados pelo Plcnãrio, o Proje
to foi enviado ao exame da Comissão de Economia, que aprovou 
pureccr do Senador Roberto Saturnino, que concluia por apresentar 
nova emenda. Nem assim a proposta logrou votação cm Plcnãrio. 
Por iniciativa do nobre Lldcr Pctrônio Portela, dita votação foi 
adiada a fim de ser ouvido o Ministério do Trabalho, que sugeriu 
substitutivo, agora apresentado, como emenda de Plcnãrio, pelo Se-
nador Ruy Santos. · 

1?. sobre o Projeto c esse substitutivo de Plcnârio, que nos cabe 
opinar. Fosse este de alguma Comissão Técnica, nossa competência 
se restringiria ao exame da constitucionalidade c juridicidade, No 
caso presente, cremos de nosso dever descer ao mérito, já que o proje
to c a emenda substitutiva são constitucionais c juridicos. Ao votar 
pela aprovação do texto cm exame, entendemos de nosso dever ofere
cer algumas subcmendas, devidamente justificadas, c que parecem 
servir melhor aos objetivos do Projeto. 

SUBEMENDA N• I • CCJ 

AoArt. 7• 

Dê-se ao artigo 7• a seguinte rcdnçiio: 

"Os mandatos da Diretoria Executiva terão duração de 
três anos, sendo gratuito o cxercicio das funções correspon
dentes." 

J ustlficaçio 

Os mandatos só teriam razão de ser coincidentes com os man
datos do CONFEA se o Substitutivo exigisse que o membro da Dirc
toria rosse Conselheiro. Não existindo a exigência, bastando que 
haja a indicação do CONFEA, a coincidência só trará desconti
nuidade administrativa c trnrâ perplexidade no aplicador da lei, pois 
nilo se saberú como se farú a coincidência. Com o mandato dos 
Conselheiros ou com o mandato do Presidente do CONFEA? 

Com ambos nilo serú posslvcl eis que muito embora tais man
datos sejam de três anos, a composição do Conselho Federal í: reno
vada anualmente pelo terço por rorçn do parúgrnfo ~nico do artigo 
32 da Lei n• 5.194/66. 
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SUBEMENDA N• 2 • CCJ 

Ao Art. IZ, III 

Dê-se ao dispositivo a seguinte rcdação: 

"lll - Bolsas de estudo aos filhos de associados caren
tes de recursos ou a candidatos a escolas de Engenharia, de 
Arquitetura ou de Agronomia, nas mesmas condições de 
cnrf:ncia," 

J ustlflcação 

A Emenda indicada tem por escopo propiciar bolsas não só aos 
filhos de associados, pnra qualquer curso a fim de nilo coarctar voca
çÕes, como também propiciar o incentivo a formação de novos pro
fissionais da Engenharia, de Arquitetura ou da Agronomia, quer 
sejam ou não filhos de associados. 

O projeto original previa as bolsas a quaisquer carentes, mas 
rcstiingia·OS aos cursos das especializações profissionais citadas. A 
matéria mereceu criticas da Comissão de Legislação Social, a qual, 
através de voto do ilustre Senador Ministro Jarbas Passarinho 
acabou por apresentar a Emenda n• 1-CLS restringindo tais bolsas 
aos "órgãos dos profissionais das áreas citadas", e que fossem caren
tes de recursos. 

A Emenda, nada obstante - não prosperou, eis que na Co
missão de Finanças obteve judiciosa crítica do Senador Roberto 
Saturnino onde este afirmou a respeito dela: 

"Não obstante todo respeito que nos merece seu autor, 
Senador Ministro Jarbas Passarinho, discordamos de sua 
Excelência e das conclusões da douta Comissão de Legisla
ção Social. 

Em verdade, a Emenda proposta não contraria o Projeto 
original. Apenas, no que diz respeito a bolsas de estudo, ela 
restringe o alcance da medida, autorizando sua concessão 
tão-somente aos órgãos dos profissionais das ârcas indicadas. 

Assim colocada a questão, a amplitude do beneficio 
dado no Projeto original ficaria sensivelmente reduzida. 

Diferentemente, entendemos que a concessão de bolsas 
deve ser a mais ampla c extensa possível, conforme lhe outor
ga o Projeto original, abrangendo todos os casos ali previstos 
c não somente ns reduzidas hipóteses estabelecidas pela 
Emenda." 

Lembra a seguir o douto relator da Comissão de Finanças a 
dirctriz governamental no sentido de incentivar a concessão de bol
sas amplamente, a fim de aliviar a tarefa do MEC. 

Com a presente Emenda ao Substitutivo, cremos atender às 
duas correntes: concede-se bolsas para qualquer curso aos filhos de 
associados carentes, mas, também àqueles que desejam seguir as 
carreiras das profissões de ãrea especifica, sejam ou nilo filhos de 
associados. Propicia-se o atendimento à fnmrlia do associado, sem 
violentar vocações c ao mesmo tempo incentiva-se a formação de 
engenheiros, arquitetos e engenheiros agrônomos. 

I'; bem verdade que o Substitutivo atendeu às sugestões do 
CONFEA. No entanto, alertados pelo Instituto de Engenharia de 
Silo Paulo, entendemos, jã agora, ser muito mais equitativa c justa a 
proposição como enunciada na Emenda que oferecemos. 

SUBEMENDA N• 3-CCJ 

Ao § 4• do art. IZ 

Dê-se ao§ 4• do art. 12 a seguinte redução: 

"0 auxilio mensal scrã concedido em dinheiro por pcrlo
dos não superiores n doze meses, desde que comprovada n 
evidente necessidade pnru u sobrevivência do associado ou de 
sua famllin." 

Justlflcaçilo 

Desde que a concessão do nuxnio estã subordinada à compro
vação dn "evidente necessidade para a sobrevivência", não hã 
porque não se permitir que os perlodos de concessão do auxilio não 
possam ser alongados até doze meses dependendo, í: óbvio, das. 
disponibilidades c dn situação pessoal do beneficiário. 

SUBEMENDA N• 4-CCJ 

Ao§6•doart. 12 

Inclua-se após n expressão "sempre reembolsável" as palavras 
11aindn que parcialmente''. 

Justificação 

A Emenda pretende dar maior maleabilidade à atuação da 
Mútua no que toca ao reembolso de remédios e medicamentos, n fim 
de que a ajuda farmacêutica possa ser reembolsada somente de 
forma parcial quando as disponibilidades de Mútua assim o permiti· 
rem. 

Scril cump<llibilit.nduu dispositivo com o nrt. 12, IV, que prevê 
a l'm.:uh.Jmh: da ussisténcia médica, hospitalar c dentária ser 
rccmbuls<~ú<l pnrci;llmcntc. A ajuda farmací:utica sendo intimamente 
Jigmh1 u l.!sscs ti pus de ussi!<iténciu, lógico seria que tivesse o mesmo 
trat:1mcntu Utl n:t.:~nlmlso. 

I'; o nosso parecer, salvo melhor juizo. 
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1976. Gustavo 

Capanema, Presidente cm cxcrclcio - Nelson Carneiro, Relator -
Heitor Dias- Helvldlo Nunes - Otto Lehmann, vencido - Eurico 
Rezende - ltallvlo Coelho - Leite Chaves - Henrique de La Rocque. 

PARECER N• 634, DE 1977 
Da Comlslsio de Leglslaçio Social 

Relator: Senador J arbas Pusarlnho 

Retorna a esta Comissão, por força de Substitutivo apresentado 
cm Plenário, o Projeto cm exame, de autoria do cx·deputado Ildélio 
Martins que, em sua redução original, institula a "'anotação de 
responsabilidade técnica na prestação de serviços de engenharia, de 
nrquitctura c agronomia". 

O projeto, cm sua longa tramitação, recebeu de todas as Com is· 
sõcs Técnicas, tanto da Câmara dos Deputados, quanto do Senadc, 
pareceres favoráveis, muitos dos quais com emendas, que visaram no 
seu aperfeiçoamento e melhor adequação jurldica. 

Por ocasião da primeira votação em Plenãrio, no entanto, o 
eminente Lldcr do Governo, nesta Casa, requereu fosse ouvido o 
Ministério do Trabalho, uma vez que trata o projeto de assuntos 
vinculados àquela Pasta. 

Após aprofundado estudo, n Consultaria Jurldica daquele 
Ministério, ressaltando "tratar-se de assunto de grande alcance so
cial c humano que, evidentemente, visarâ à melhoria da condição so
cial, senão de toda classe de engenheiros, mas, seguramente, de parte 
dela, preenchendo algumas lacunas da legislação prcvidcnciária", 
propôs a reformulação do projeto, com o seu total aproveitamento, c 
mais o acréscimo de outras disposições que o conciliam com "os 
Crit6rios uUotudus pura as Cuixusj(l instituidns no ümbito dns Ordens 
dtls AdvtJ~uu.Jus c !.lu clussc m6dicu''. 

Tais sugestões se acham consubstanciadas cm novo Substituti· 
vo, apresentado cm Plenário pelo eminente Senador Ruy Santos, c 
que se constitui nn matéria ora cm apreciação. 

Como foi dito, o objctivo final do projeto não foi alterado. Des
se modo, a proposição, cm slntese, visa a tornar obrigatória, nos 
contrlitos puru li prcstliçào de serviços profissionliis de Engenharia, 
Ar<JUitctlil'll c Agronomiu, li "linDtliçào de responsubilidlide tócnicli 
IA f{'fJ" n curgu dos C.\msclhos Rcgionnis de Engenhuriu 1: Arquitetu· 
m- CREA. 

:\ 

:I 
ti 

i 
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Dessa unotaçào, decorrerá a cobrança de taxas c emolumentos, 
cujo produto possibilitará a criação de um fundo mútuo destinado à 
prestação de assistência social à classe, 

Bem se vi':, portanto, que, para o iimbito desta Comissão, nuo 
ocorreram modir.cações que infirmem o parecer por nós proferido 
anteriormente e que concluiu pela aprovação do projeto, 

Na verdade, o Substitutivo proposto diz respeito muis aos aspec· 
tos ndministrativos e funcionais de urna entidade a ser, uinda, com 
p~.:I'MIIl:llid:ldc jurí~lh:a ~.: p<~trimônhl prôprlo. vincul:~da un Conselho 
Federal de Engcnhoria c Arquitctum. 

Estabelece, ainda, o Substitutivo a formtt c a composiçito da 
Diretoria Executiva, a constituição da receita, a obrigatoriedade de 
prestução de contas c as. diversas modalidades. de' formução do 
património. 

Neste particulur, permitimo-nos oferecer dois reparos. Um, diz 
respeito ao § 2• do artigo 2• do Substitutivo, onde está previsto o 
referem/um do Ministério do Trabalho pura a fixação dos valores das 
t~txns da ·•ART'\ 

Ora, purecc·nm; que. embora seja autarquia vinculada àquele 
Ministério, o Conselho Fcderul de Engenharia, Arquitctura c 
Agronomia tem inteira autonomia pam a li~nçlio dos custos c 
emolumentos cobrados pelos serviços que presta, sendo, assim, 
dcsncccssúrio o referendo ministerial. 

As mesmas razões se aplicam à cxigCncia de autorização prévia 
do mesmo Ministério, contida no parágrafo único do artigo lO, para 
qll~.: 11 l'lltidad~.: ~.!riilda pnssa ~HilJuirir ()li :1\icnar imôvds. Estú visto 
que, havendo subordinação desta ao CONFEA, que, por sua vez, 
presta contas de sua gestão àquele órgão, melhor ficará na lei que a 
autorização seja dada diretamcnte pelo próprio Conselho. 

Com estas consideruçõcs, opinamos pela aprovação do 
Substitutivo de Plenário, adotadas as Subemendas oferecidas pela 
douta Comissão de Constituição c Justiça c as de n•s 5 c 6- CLS. 
abaixo rcformul:tdus. 

SUBEMENDA N• 5- CLS 

1·\~lu;l- ... ..: dtl .~ ~·.' dtl arti}:n 1" dt) Suhstilulivn a cxrrcssftn "ud 
fl'fl..'l\:ndum" do t<.lini•\lrn dtl rnthalllo". 

SUBEMENDA N• 6-CLS 

Substitua-se no parágrufo único do artigo lO• li expressão "do 
Ministro do Trttblllho" pela expressão "do Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitcturu c Agronomia". 

Sala dlls Comissões, 25 de novc,,bro de 1976. - Nelson 
Carneiro, Presidente- Jnrbas Passarinho, Rcllltor- Jessé Freire
Domicio Gondim- Hcnri<IUC de Lu Rocquc- Franco Montoro. 

PARECER N• 635, DE 1977 
Da Comlssõo de Economia 

Relator: Senador Roberl<l Snturnlno 

Rctornll u estu Comissão o Projeto de Lei da Câmara n• 82f74, 
que institui a "anotação de responsabilidade tócnica" na prestação 
de serviços de engenharia, urquitcturu c agronomia, c dá outras pro· 
vidi:ncius. 

Jit tivemos li oportunidade de relutar u mmérill ora em recxame, 
qullndo concluimos pelu sua aprovação com uma emenda, cm busca 
do aperfeiçoamento du proposição. 

O apcrfciçoumcnto do Projeto não se resumiria, entretanto, nu 
emenda apresentada nesta Comissüo, umu vez que nos encontramos 
diante du necessidade de examinar o mérilo du Emenda n• I, subs· 
titutiva, de plcnítrio, e dus subemcndas oferecidas pelas Comissões 
de Constituiçito e Justiça (de n•s I u 4) c de Legislação Social (de 
n•s 5 a 6), com o mesmo intento. 

Quanto ii primeira, resultou de upurndo estudo da Consultaria 
Jurldicu do Ministério do Trabalho, órgiío ouvido u respeito, e upre· 
sentada cm plcnúrio pelo eminente Senador Ruy Santos. E, as de· 
muis, resultado de recxames das referidas Comissões Técnicas. 

Em nenhum momento observamos modifiénções que alterassem 
a estrutura bâsicn do Projeto inicial, mas, contribuições vâlidas que 
tornaram n proposição mais abrangente da realidade cm que atuarlt. 

Nesse sentido, nada temos a opor quanto ao mérito das Emen· 
das apresentadas, pois a lei deve ser sempre resultante do consenso 
de todos. 

Do exposto, somos pcl:t aprovação da Emenda n• I, (Substituti· 
va), .de plenário. bem como das subemendas oferecidas pelas Cernis· 
sõcs de Constituiç1io c Justiça (de n•s I u 4) e de Legislação Social 
(de nfls 5 c 6), com a scr.uintt: 

SUBEMENDA N• 7- CE 

Dê-se ao inciso li do urtigo 12 do Substitutivo a s~guinte red~
ç1io: 

"H - P~.:cú~io ao~ cónjugl..!s supérstitcs l' fi!hos mt:nores 
dos ~1ssociados"; 

Justiíicnciio 

A rcd~çt'1o do Substitutivo, como está, só propicinrú o pagamcn .. 
to do pecúlio üs viúvas dos ussoci:.1dos c aos filhos menores. quando 
existentes. 

Se o associado falecido for uma cngcnheiru ou urna arquiteta, 
por exemplo, o marido não fur!t jus ao pecúlio, pecúlio este que é 
obrigatorimncntc fixado relo número de contribuições do associado 
(art. 12 s 7° do Substitutivo). Niio vemos ruztio nu discriminação, 
mormente na época atua! cm que se pr(lcura de todo.s as formas 
nivelar c valorizar o trabalho tanto do homem quanto da mulher. 

Cnsos existem cm que mulher prolis~ionJ! de engo:nhuriu, de ar
quitç:tura ou da ugronomia é l)Ucm mab ~onlrihuc paru o sustento da 
fumília. quer porque seja o mt.:mbro do c~\s;·,! m;ús prcp:.1rado intelcc
tualmt.:ntc. quer f1orquc o marido St.!ja inv[!!ic!o t:, assim, impedido de 
lrabuJh;lr, S5o probh!JnôiS hum:\r.OS (jl~~ :·t: •.:ncontram t:m tOdU.S ílS 

clusscs sm:iais e não M cxccç:i.o na classe dos profis;-;ionais de que s.: 
tr:tl:l. . 

Cremos que a nov<J rcr.lar.;;ão proposl:l virá corrig.ir a inconvc .. 
nicntc discriminaçUo ds qUI.: o pecúlio, hcn~fício à.: prestação não 
continu~tdo tem caral.!tcrfstkas ;,~09ri;,ti qu~: ú c.!i::tingucm dos 
demais, e são concedidos sem mak1rcs li~;;:çêes com os estados de 
necessidade. A própria lei da prcvid~nci;!. sodul nssim o encara quun .. 
do dispô= que n~1 falta dos dependentes clc s~:rá pago nas sucessores 
ci1is (art. 53 dn Consolidnç:Lo d,t, Lei, da Prcvidõncia Social -
Decreto n• 77.077 de c4 dojonciro de 1976). 

Sala das Comissões, :.1 de abril de 1977.- M11rcos Freire, Presi· 
dente- .Roberto Suturnino, Relator- Frunco Momnro - Cattete 
Plnholro- Au~usto Frunco- Milton Cubro!- Luiz Cn1 oiconte, 

PARECER~·· 63\1, DE 1977 
Ou Comissão de Finunças 

Relator: Senador Vlruilio T•h·oru 
Retorna" CStll Comissiio, ror força de Substitutivo :tprcscntado 

cm Plenúrio, o Projete> cm exume, de autoria do ex-Deputado lldélio 
Martins. 

Por ocusiiio da primeira votação em Plenítrio, no entanto, o en• 
tiio Líder do Governo nesta Casa, o nobre Senador Petrônio Por· 
tella. requereu fosse ouvido o Ministério do Trabalho, uma vez que 
trntu o projeto de ussuntos vinculndos tlqucln Pasti.l, 

Após apurados estudos foi remetido ao Senado Federal um tra
balho du Consultoriu Juridicu daquele Ministério onde se ressaltou 
trntur-se de ussunto de magna importância paru u classe dos 
engenheiros, arquitetos c engenheiros agrônomos pelo preenchi· 
n·,ento de lucunus du prcvidi:nciLt social que vinha propiciar. 

Tal trubulho foi encumpudo pelo Senador Ruy Santos que 
aproveitou-o nu apresentação do Substitutivo. 

O objctivo finul do projeto nüo foi alterado: instituiu "unotuçilo 
de rcsponsubilidudc ti:cnicu" pura efeitos de fiscalizuçüo do exerelcio 
profissionul mediante u cobrnnçn de tmms. us quais, ror sun vez. 
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possibilitarão u criação de um fundo mútuo destinado à prestação de 
ussisti:ncia social à classe. 

No que se refere ao âmbito dessa Comissão, tanto o Substitutivo 
quanto us Subemendas que a ele foram apresentadas pelas 
Comissões de Constituição e Justiça, Legislação Social c de 
Economia, não infirmam o parecer por nós proferido anteriormente. 
Na verdade dizem respeito mais a aspectos administrativos e funcio· 
nais da entidade u ser criada paru o emprego do fundo, 

M creceriu algum exame mais atento as Subemcndus apre· 
sentadas nu Comissllo de Legislação Social pelo ilustro Senador Jar· 
bus Pa»arinho pelas quais, a primeira dispensa o refcrendum do 
Ministro pum a fixnçiio das taxas (ao§ 2• do art. 2•} c a segunda exi· 
gindn a nutorizuçiio prévia do CONFEA, e não do Ministério, pura 
que a nova entidade criada possa alienar imóveis. 

Quanto u primeira delas nada hâ a objetar: o CONFEA, desde a 
sua criação cm 1933 sempre teve autonomia na fixaçiio de suas taxas 
c emolumentos e continua a ter sob a lei utuul, a de número 5.194 de 
24 de dezembro do 1966. O privilégio que lhe i: dado pelo último 
diploma legal, art. 70, sempre foi exercido com moderação e equili· 
brio mesmo porque tais taxas são suportadas por seus próprios filia· 
dos, os quais, por sua vez, ti:m assento naquele colegiado. 

As mesmas razões se aplicam, conforme já acentuado pelo 
relator nu Comissão de Legislação Social, a exigi:ncia de autorização 
prévia pura que a entidade criada possa adquirir ou alienar imóveis. 
Havendo subordinação desta 110 CONFEA, que, por sua vez, presta 
contas de sua gestão tanto ao Ministério do Trabalho c uo Tribunal 
de Contas da União. Mnior agilização será dada assim, se tal au· 
torização prévia for d11da pelo CONFEA. 

Entendemos assim, de grnnde alcance a aprovuçiio da Emenda 
n' I (Substitutiva} de Plenário, bem como dus Subemendas afere· 
cidas pelas Comissões de Constituição e Justiça (de n•s I a 4}, de 
Legislação Social (de n•s 5 e 6}, c da Comissão de Economia (de 
n<' 7}. 

S11la das Comissões, 15 de setembro de 1977. - Domíclo Gon· 
dlm, Presidente em exercício - VirgOio Távora, Relator - Ruy 
Santos- Lcnoir Vnrgas- Cunha Lima- Saldanha Derzl- Tcotô· 
nlo Vilcln- Heitor Dias- Hclvidio Nunes- Magalhães Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- O Expediente lido 
vai à publicação. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. !•-Secretário. 

Ê lida a seguinte 

COMUNICAÇÃO 

Brasilia, 16desetembrodel977. 

Senhor Presidente: 

Tenho 11 honrn de comunicar a Vossa Excelência que me 
ausentarei do Pais a partir de 19 do corrente a fim de, como in· 
tcgrunte da Delcg11çiio Brusilcirn, participar da 64• Conferência 
lntcrparlumcntar, 11 rc111iz11r·se cm Sófia, Bulgária, no período de 21 
u 30 de sotcmbro de 1977. 

Atenciosamente saudações.- Cottete Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella}- A Presidência fic11 
ciente. 

Sobre 11 mos11, requerimento que serú lido pelo Sr. 1•-Secrctúrio, 

Ê lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 321, DE 1977 

De acordo com puroccr du Comissão de Economia, requeiro, 
nos termos rcgimontuis, o sobrcstamento do estudo do Projeto de Lei 
do Scn11do n• 276, de 1976, que introduz modlficuçilo nu Lei n• 4.591, 
de 16 de dozcmbro do 1964, que dispilc sobre o condomínio cm 

edific11ções c ns incorporações imobiliárias, a fim de aguardar o novo 
Estatuto Civil, 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1977. - Marcos Freire, 
Presidente da Comissão de Economia. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu}- Em conseqUência 
da aprovação do requerimento, a matéria ficará na Subsecretaria das 
Comi•sõcs ugu11rdnndo n remcssn ao Scnndo do Projeto de Código 
Civil, 

Sobrou mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1•-Secretú· 
rio. 

Siio lidos e uprovudos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 322, DE 1977 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de inters•.icio e prévia distribuição de avulsos paru o Projeto 
do Resolução n' 64, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
lguutemi (MT} a elevttr em CrS 18.520.060,00 (dezoito milhões, 
quinhentos c vinte mil c sessenta cruzeiros} o montante de sua dívida 
consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sul a das Sessões, 16 de setembro de 1977.- Saldanha Derzl. 

REQUERIMENTO N• 323, DE 1977 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto 
de Resolução n• 65, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Aracaju (SE) a elevar em Cr$ 9.5000.000,00 (nove milhões e 
quinhentos mil cruzeiros} o montante de sua dfvida consolidada, a 
fim de que figure nu Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1977.- Lourlval Baptista •. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella}- De acordo com a 
deliberação do Plenário, os projetas a que se referem os requerimen· 
tos figurarão na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella} - A Presi· 
di:ncin convoca st:ssào extraordinária a reulizar~sc hoje:, às 18 horas e 
30 minutos, destinada à apreciação dos Projetas de Resolução n•s 64 
e 65, de 1977. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella} - A Presidência 
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, deter· 
minou o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n• 84, de I 976 
(n' 2.110-B/76, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
obrigatoriedade do ensino de português nos cursos superiores de 
graduação, por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da 
comissão a que foi distribufdo. 

O SR, PRESIDENTE (Pr.trônio Portellu}- Hã oradores inseri· 
tos. 

Concedo u palavra ao nobre Senador Henrique de Lu Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. 
Pronuncia o seguinte discurso,Sem revisão do orador.)- Sr. l'resi· 
dente, Srs, Senadores: 

Era um sargento. Usava uma farda, símbolo de um ideal, que 
murchava pari passu com amor à família que constituiu, 
dedicando-lhe devotamento. 

Umu parcela do mundo armado. Este mundo, contudo, não 
retratava u sua alma pura o o seu coraçilo vibrando com a vivência 
dos seus irmiios. Ele demonstrava que a roupa que nos cobre, tantas 
vezes, niio retrata, com a sua rigidez, aquele que ela envolve, Ser mili· 
tnr não significa viver indiferente aos problemas da coletividadc. 
Muito pelo contrl~rio. Jll foi a cru em que a sua preocupação se supu· 
nha ser o manejo exclusivo das armas cu robustez do físico, 

Era dia da suu folga, u hora de lazer junto aos seus, u do 
relaxamento dos deveres so.vcros impostos pela sua pronssiio. 

Conta u Imprensa que rctnttou u esposa e os filhos, os seus 
familiares queridos, pura que as fotos fossem como que a lembrança 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçAo 11) Sábado 17 4693 

daquele passeio quo se !Ornou ratldico. ){, regrcssnva, quando, no 
Jardim Zoológico, deparou com um menor u instantes da morte. 
Calra na toca dl!s feras marinhas, que niio perdoam ninguém, cm 
procura incc.o;snnlc da transformaç:io, cm sangue, da 6gua cm que vi
vem, só com~~ prcocupuçüo de mutur. 

Ele era um homem. entre tantos, que assistiam à cena 
emocionante. Nüo vacilou. Lançou-se à morte, despreocupado com 
a sohrcvivcncia, cm missúo da qual dilicilmcntc voltaria vivo. E as
sim fez. 0 rapaz foi salvo, C ele ferido mortalmente, pois ntiO resistiu 
no massacre u que se impôs, indefeso. 

O Sr. ltalfvlo Coelho (ARENA- MT)- Permilç V. Ex• um 
aparte? · 

O SR .. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)
Com muita honra. 

O Sr. Italivlo Coelho (ARENA - MT) - Quero dar minha 
solidariedade ao discurso de V. Ex•, ao homenagear o sargento 
Silvio Delmar Hollcnbnch, que representou, num ato de coragem, 
de abncgnçüo e de desprendimento, o verdadeiro povo brasileiro, 
este povo bom c disposto atí: i1 luta; este povo que tem sido 
incompreendido, como o fói o dia 14. pelo manifesto do MDB, que 
retrata uma situação de tragédia, de descontentamento que ni!o 
existe no seio do povo brasileiro. O povo ~stá representado pelo 
simples, humilde e abnegado sargento Silvio Dclmar Hollenbach, 
que sacrificou a própria vida, cm beneficio da criança e de toda a 
população, 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Muito grato ao nobre Senador ltnlivio Coelho, pelo aparte que 
ucaba de proferir c, por certo, comporil melhor a fala que estou a pro
duzir. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V, Ex• um 
nparte? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) -
Com muito prazer, nobre Senador, 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Vou apancar V. Ex• 
por dois motivos. Primeiro. porque V. Ex• citou o meu nome, o que 
muito me desvanece. Segundo, porque o nobre Senudor ltnlívio Coe
lho citou igualmente o MDB, aproveitando uma motivaçúo de alto 
significado moral, que retrata o estoicismo, n abnegação, o espírito 
de sacrifício de um moço, isto i:, a mocidade hrasilcirn, e tnmbí:m de 
um militar- é o estilo de vida militar o lutar pelos seus semelhantes 
-, uprovcitou u oportunidudc p~m1 dar umu cncc:tudu no MDB. O 
gesto do St1rgcato Silvio Dclmar Hollenhuch nüo foi de vingança, 
como o <(uis significt•r o Senador lt:tlívio ainda hú pouco. Foi um 
gesto úe altruísmo, gesto que não podemos misturar no desabafo do 
ódio contra uma agremiação, ou de vingança contrn o MDR. Lem
bro que roi daqui desta bancada que partiu tambi:m uma voz de 
solidariedade u esse bravo militar, através deste modesto orndor, 
que sempre defendeu os milit:tres porque reconhece neles os nossos 
guurdiUcs, os defensores da nossa segurança, o defensor dtt tran
qUilidade da familin brnsilcira. E nu minha fala aqui, hã poucos dins, 
sobre o Sargento Silvio Hollenbach, que cu conheci, que sempre o 
estimei. que tive n honra de merecer u sua umizudc. ou seju, m\ minha 
fnla fiz dois apelos: um pura que se colocass" o nome dele no Jurdim 
Zoológico, c o outro purn que se desse entre t\S concessões, entre us 
utcnçü~:s que se iriam dur, mitro seria umn promoçtio pO.\'Hnorh•m, 
Pois hem, o Jardim Zoológico, hoje, jC.tem o nome de Silvio Delmar 
1-lollcnbnch. Quero congrntulur-mc nrto só com o Govcrnudor do 
IJistrito Fcdernl, por esse gesto que foi desejo também deste Scnudo, 
deste Congresso- porque quando ocupei estu tribuna paru l'ocalizt•r 
esse ato ntlbilltunte n:ccbi u soliduricdndc de todos os companheiros 
dos dois PurtiUos tmnbém, com l1 Governo Fcdcrlll, pcltt inicíutivn 
de providenciar essa promoçilo. Fui informado, ontem, de que o 
Gov~.:rno dar(l essa rmHnoçi\o f'O.\'t•IIUlrtMI. De qualquer muncíru, 

felicito V. Ex•. sempre atento e sensível às causas nobres. O gesto de 
V. Ex• muito dignifica esta Casa, porque est{l prestanrlo homenagem 
u um homem que morreu, purn qm: vivesse umíl criunca. E este sa· 
crifício serC. sempre uma conclamaçilo ilqucl~< que cncnrom seu seme
lhante não como um amigo, como um irmão. mu< como um inimigo, 
Nüo. Esse exemplo do sargento, herói c morto, repito, ó uma 
concl.umuçüo: t: umn chamudn paru alertar o~ mu..;os, para alertar 
todo.< os brasileiros c todo.< aqueles que querem praticar a políticu du 
umizade, do amor, pregada por Cristo: "Amarás ao teu próximo 
como írli1ão". 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA)
Agradeço ao nobre Senador Benjamim Faruh, pelo aparte com que 
nos honrou, renovando de forma enfática sua udmiruçüo por um 

·gesto de um brasileiro que comoveu toda a sua Pátria. 
Tenho meditado muito sobre o evento e o proclamo um homem 

que se santificou, cm holocausto, a vivência de irmão seu, menor 
aindu, Mas por que passaria ele naquele instante por ali? A resposta, 
eu mesmo a dou: foi um enviado de Deus para salvar uma vida e ser
vir como 4m exemplo, AtcndeUHl ordens soói-cnaturais, e não ,vnd· 
lpu em cumpri-las. Foi um predestinndo, merecedor de nossos preces 
e orações, Só os homens bons, movidos pela Providência de Deus, 
têm força c energia para agir assim. indago: quem se atreveria a 
gesto idêntico? Sei que a catequese terrorista trnnsforma os seus 
seguidores dominados pelo ódio e pela paixão, em executores dn 
morte. Matam e às vezes morrem. A eles não me refiro. no registro a 
que procedo. Integram um outro mundo, antagónico ao do Sargento 
herói. Bem s~:i, que u vida t: a fila da morte. Nada vule a caru 
angustiada em busca do seu dominio. Devemos viver, como nos é 
possível fuzi:-lo antes do instante trágico: descanse cm paz! 

A sua ação í: tüo marcante c ímpar que se torna dil'ícil qunlificá
ln. Os seus olhos rcOctinm, por certo, imagens das coisas belas, o bri
lho dos bravos. Foi um gigante da solidariedade humana. Não hã 
tempo e não hú espaço parn que se possa descrever com cx:atidilo, o 
desprendimento do seu gesto no oceano da sua grandeza. 

Mns a vida prossegue nn mistura multiforme de vício e virtude, 
ódio e bondade. É a luta de um dia ou de uma existência, tantas vezes 
contra uma deslavada injustiça humana. A sua lembrança nos 
envolve em uma sombra imensa, levttndo-nos para o exame da pu
re1.a da sua alma. Ele pertence àqueles que n tí:m, resplandecendo no 
sol, na águu, no vento, nu tern.1 e no céu. As rosas crescerão em torno 
de seu túmulo, para que ele tenha o prêmio de descansar, nus terras 
que o vi rum nascer, sentindo o seu perfume, que deve ser sem dúvida 
suave e cnvolvc:ntc. 

Sua Excelônciu, o Senhor Ministro do Exí:rcito, apresentou ao 
Presidente Gcisel, exposição de motivos solicitando u sua promoção 
por bravura, uo grau hierúrquico imcdiuto. E o Presidente du Repú
blicu enviou uo Congresso Nacionul, Projeto de Lei cm que í: conce
dida a promoçilo solicitudu. de quem. falecendo no posto de Se
gundo Snrgento, hoje, honra o oficialato nu graduação de Tenente, É 
um registro nccessíario ii fazer. com os merecidos cncõmios. 

Sílvio Delmur Hollcnbach comoveu, som dúvidu ulgumn, o coru
çuo da Pútriu Brusilciru. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrànio Portclla)- Concedo u palavra 
ao nobre Senudor O ta ir Becker. 

O SR, OTAIR BECKER (ARENA - SC. Pronuncia o seguinte 
discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em ubril de 75, março de 76 e deste uno, ocupei esta tribuna 
pura abordur problcmu que inturcossa muito aos trnbalhudores de 
Suntu Cuturinu, formulando consecutivos apelos l\O Ministro Arnol
do Prieto, no sentido de dar atendimento it justtt c untigu reivindica
ção dos trubulhudorcs do meu Estudo. 

Hoje, retorno uo problomu com muior llnteccdência, convenci
do de que, jú no próximo uno, o Governo Federal tornuri1 realidade 
es!ll uspiruçúo, Refiro-me li unificuçilo do suli•rio mlnimo em Santa 
Cutnrinu, u lim tlc que cesse umu tliscriminnçuo que nilo encontrn 
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fundumcnto nu realidade social e económica do Estado, tornando-se, 
por isso, nugrunte injustiça para a grande maioria dos trabalhadores 
cntnrinenses. 

O eminente Presidente Ernesto Geisel tudo tem feito no sentido 
de assegurar crescente melhoriu de bcm-estur tio povo brusileiro, Por 
isso, não tenho dúvida de que Sua Excelêncin, inteirado do assunto 
que ora volto a focalizar, atenderá sem tergiversações 1l justa preten· 
são. 

O salário mínimo foi implantado entre nós pelo Decreto 
n• 2.163, de I• de maio de 1940, quando a realidade nucionul era 
bem diversa da atuul. Naquela época, Santa Catarina, pura efeito da 
fixnção do salário mínimo, foi dividida em três sub·rcgiões, pura cada 
qual se fixnndo níveis diferentes de remuneração mfnima. Desde 
então, assistimos a um gradual e constante processo de unificação, 
tendo desaparecido a J• Sub-região, o Estado hoje sendo dividido 
apenas cm duas sub-rcgiões. No Governo do eminente Presidente 
Mêdici a faixa de Municípios integrantes na 2• Sub-regiiio foi reduzi
da, o mesmo se dando, a cada uno, sob o utual Governo. Aluulmen
te, 26 Municípios catarinenscs integram a I• Sub·rcgião, cujo nfvel 
de salário mínimo é de CrS 1.027,20 (hum mil c vinte e sete cruzeiros 
e vinte centavos). Os demais 171 (cento e setenta c um) Municípios es
tão incuídos nu 2• Sub-regiiio, com o nível salarial de Cr$ 945,60 
(novecentos c quarenta e cinco cruzeiros e sessenta centavos). A difc· 
rença entre os dois é apenas de CrS 81,60 (oitenta c um cruzeiros e 
sessenta centavos), quantia por demais pequena, que se torna insig
nificante c, assim, de todo injustificável a desigualdade. 

Sr. Presidente, numerosos os argumentos que poderia dar em 
abono da unificação do salário mínimo no meu Estado. Isso, no 
c:ntanto, me parece desnccessí1rio, pois trata-se de nssunto jii antigo c 
bem esclarecido. 

Apenas quatro Estudos continuam até hoje divididos em sub-re· 
giões para fins de salário mínimo: Pernambuco, Bahia, Paraná e 
Santa Catarina. No que diz respeito a Santa Catarina, nuda há que 
justifique a discriminuçuo. 

Meu Estado, apesar· de tantas vezes preterido ou csqut:cido cm 
justns reivindicações, é progressista, o trabalho árduo c espírito cria
dor de seu povo muito dando ao Brasil. Em todo o Estado, o empre
gudnr está upto a pugur o salário mínimo estabelecido pura u I• Sub
rcg:iiio, dcsncccss{tri:t sendo it ccun~..,mi~t Joc:tl u 2• Sub-rcgião. 
Ainda mais que n difcrcncu t!ntrc os dois nívch; é, reitero, por demais 
pt:qiiCO:\, Jnsignilicuntc para O cmprcg~ldor, m:\S St:m dúvida de 
algum significado par:1 o trahalh:1dnr, cujus nccC'S:~idaUes mc:recem o 
máximo de utcncUo por purtc Uo Glw~rno. 

Grnndc o númcrn de cmpn.:~:::dno.; cm meu E~aado que percebem 
hem ~1cima tio maillr nívc.:l do s::l::rio minimo. O cmprcsúrio 
cat~lrint:nsc & car.1ctc:riza~hl por s~o:u c~pírito cri:tdt)r c, t~1mbém, ~ua 
tmtndc s.:nsibilidudc para os pr~.lblcrnas :;uciai:-; do povo, A uninca .. 
çün é, pnrtanto,justa t!ji'1 roUcri~t lL'r ~idtl con~umac.l<i. 

O Sr. hulí\'ifl Cudho (,\lU:~ A- MT)- ?!!rmitc \', ~:x• um 

;q'l;.lrt~? 

O SR. OTAIR BECKER (.\!(E.\1:\ - SC) - Com muito 
pra ter. 

O Sr. !tnlivio Cod1w (ARENA- ,\ff)- Nobre Senudor Otair 
lkdcr. V, E.\~ o;ah~.: u~)S csforÇll~ c das rt.!itc.:rudus tlc(.:larm;Ucs do 
(it)\'crnn c r •. h1 \lini-.t~ri11 U11 Tnzhal;w no rrl)pósito de se cht.:gar, um 
dia. :1 um únko s;il[lrin mininw <!!li tudo o P~1ís. c sulúrio mínimo 
:1p~nas c~ 1m ~a~c 11:1 rl:munt:rn..;~~~ indispi!nS{Ivcl :u> trabullwdor, sem 
ncnhunt;l qua!i!iC:I~i'lll rrnri~sional. Tamh~rn t!Sitln1US a par de que, 
~n01 a c\·~~lu~tln hrasill:irôi, n~:tl sl• l.:m Sant:1 Cutarina l.!otno tamb~m 
1111 ll1L'II ! .:.z,!il 1' 11:: :11.1i:.r jl.z··:·: .!~~ ~):·:,.,ii. o llj~.:r:lri.rdo. o tr~rha~ 
lh:zdPr. ,.·r:t ~·r:1111.!..: nl~:r ·~·· n:~·1:hl' i-::·,\t!:;:.·r;H.,';'I.J ~:l:nsin:lmcntc supc~ 
rinr illl ~al:trin rninim11. h>tuu de :u.:nrJn ..=tnn V. Ex~ Esp.:ru qlrc o 
Gn\'L'rr:~) ',':\'. r:l::~:(~ u~· 'dl:h fl':!:'r:•LLl'> Lkcbr:ll;,\:~. ;dc:m~L. cm brc .. 
\'l', i~u:ild~u.ic 1111~ ·.:tl:tril' ... illÍIIIIl1U:;, rrinH.:ir:iili.:IHC 1..:111 c:l.Jii E:-;tado 
c, dcplli...,, cm todtl o Brasil. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA 
nobre Senador Itulfvio Coelho. 

SC) - Agradecido, 

Nossn munifestuçiio no diu de hoje é como que um voto de 
conõança ü política que o Governo vem empreendendo nu busca da 
uniõcaçuo do suli~rio mínimo cm todo o Território Nacional. 

Somos muito gratos e honrados pela sua participação, que veio 
enriquecer este nosso discurso, sobretudo o ponto a que agora vamos 
nos reportar, 

Sr. Presidente, muitos os projetas de lei que, através dos unos, 
pretendem unificar o saliiTio mínimo cm todo o Território Nacional. 
A todos o Ministério do Trabalho tem-se oposto, considerando que 
essa mudança súbita seria prejudicial, pois redundaria em desempre· 
go em regiões mais pobres do Brasil. Esse risco não abrange o meu 
Estudo: ali a unificnçüo não resultaria no desemprego de um único 
cutarinense, 

Muitas cidades prósperas, com longo passado industrial, estão 
nu 2• Sub-região, enquanto cidades menos expressivas, economica
mente, foram englobadas na I I Sub-Rcgião, na demonstração 
inequívoca de que a unificação é justa c bcnêficn sob todos os 
aspectos. 

A difercnçu de níveis salariais entre a I' c u 2• Sub-rcgiões t: de 
apenas CrS 81,60 (oitenta e um cruzeiros e sessenta centavos). 
Reafirmamos: inexpressiva pura o empregador c de alguma vantn· 
gcm pura o trabalhador. Mesmo este, nu verdudc, se bate pela 
uniõcuçilo mais para pôr fim a uma discriminuçuo do que por sua 
valia linanceira! 

Sr. Presidente, além dos apelos feitos desta tribuna, tive 
oportunidade de tratar do assunto pessoalmente com o Ministro 
Arnaldo Pricto, de cuju boa vont:.rdt: sou testemunha. Espero, t~ssim, 
que no próximo ano scj~t atendido, por inteiro c dctinitivamcntc: o 
trabalhador cawrincnsc. o Governo cnquudrundo o meu Estudo 
num só nívc:l de s:.rlúriu mínimo. (M uitt) h~m! Palmas.) 

0 SR. PRE~IDF.NTE (Petrónio l'PTtcil<~)- Concedo a pah1vru 
ao nobrt.: Líder da M intlri~l. Sc:n~tdor Franco Montllro. 

O SR, FRANCO :V.ONTOf!O (MD!l- SP. Líder d" Minoria, 
pronuncht o seguinte discurso. Sem rcvis~o do orador.) - Sr. 
Prcsidt.:nt~: c Srs. Senadores: 

Em nome thl Banc~tdu tln M DB, trngo ao conhc~imcnto t!o 
Scn~1do f:1to da rnt1inr gr:1 vid:.1dc. 

Três scn~túorcs - dclÍ"i pcrtcm:cntcs ft Bancada da Optlsiç:io e 
um, it Bunc:uJa da Aliança Renovadora Nacional - foram impedi· 
dos de p:micipur de debute na F:1culdade de Direito do Recife. 

Convid:tdo'i h(t cerl.!:r de um mCs pelo C~.:ntro Acadêmico 
Dcnu',c.:rito dc Sousa Filho, os Srs. Scnadort:s Teotónio Vilcl~1. 
Marco:; Freire c Puulo Bross:.mt. foram laqueia cidade pum purticirar 
de deb:llc no Sa'mo Nobre daqudu Faculdade. 

Com sur['lres;r para S. Ex•s bem como pura os organizadores da 
t:onfcrén!.!ia, foi proibido que os três ilustres Senadores falussem 
sohrc tcnw jurídico, c essu proibição se deu ele formu 
c.\<.:cpcion:llmentc gr:tvt:. · 

Durante a tarde, a Direçüo da Faculdade determinou a cvacuu
çito f.h) rc'-linto: todus as d~.:['lcnclêncías tivcrum que ser ubundonndus: 
fum:ionúrios dispens~tdos t: fi!<.:h:.tdiiS, !1 chavc,us portus do prédio. 

Chegando n Faculdude, diante do fato brutal presenciado, e 
(.;onvid:tdns ;.1 fnhtr dtrs cs~o:adarias, os três Senadores se rccusurum, 
dizendo que h~1vi:un .~ido convidados pura fnl:tr n:1 Fuculdadc c na 
F:reuld:1d~: i: que dt!''l!riam f:tlar. Quundn houve'isc condições que 
garuntissem :1o Ci!ntro /\endémico o direito de convid:rr parlamcnta· 
ri!s c rrofcssnrcs de Oiri!ito para falur nuquclc. recinto, S. Ex•s 
r~tornari:1m. 

Ao se dirigirem :w Dirl·tt•rh) A~udl:mico, onde estava a suu 
eond11çUo, f(lram o~; parl:~rm·nt::n:" ~tcnmpanhnt.Jo:-; dos cstudantc:s c 
outr~1s Jll.!"~tw:-i qu.: iam :p.~-;'li:· :: ::ttn!'~:rt·nl'ia. 

Prr.:tcnd..:u-sc que !'itc~&lzl ;t l:t>nfcr~ndu no Dirl!tórilJ Ac<HJêmi
w, m:t:O: ilS senadnrc•; jull!:tram que, diante d:l mc.:did:t, nrrl) deveriam 
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falar senão nu própria Faculdade, e dirigiram-se pura o hotel cm que 
estavam hospedados, 

Posteriormente, S. Ex•s souberam que logo depois de suo salda 
o local fora cercado por grande aparato policial, foram atiradas 
bombas de gás lacrimogénio e, segundo algumas informações, até 
cües foram utilizados para dispersar os estudantes que estavam nas 
proximidades do seu centro acadêmico. 

fms fllkls,.Sr, Presidente, Srs, Senadores, têm a sua gravidade 
patente no seu simples enunciado. 

O MDB, ao trazê-los ao conhecimento da Casa, traz, também, o 
seu protesto veemente, contra o desrespeito frontal a diversos artigos 
du Constituição brasileira que garante aos brasileiros, e até aos 
estrangeiros residentes no Pais, a inviolabilidade dos direitos concer
nentes à vida, à liberdade e à segurança. 

Não é posslvel que nos conformemos com medidas desta ordem. 
A própria Reitoria da Universidade interpretou aquela medida do 
Sr. Diretor da Faculdade como um impedimento a que a conferência 
se fizesse no Sa!ilo Nobre, mas não em quaisquer outras depcndên· 
cias. Apesar, porém, destas interpretações, com surpresa para todos 
foi proibida a fala de Senadores sobre tema juridico, numa Faculda· 
de de Direito. O MDB traz o seu protesto veemente contra este abu· 
se. Espera que as autoridades expliquem estes fatos, c que, aqueles 
que violaram n Constituição, tenham a punição que as leis 
estabelecem pura os que violam os direitos assegurados pela Lei c pe· 
la Constituição. 

Desejo também, Sr. Presidente, em nome da Bancada do MDB, 
lamentar, estranhar e protestar contra a prisão do jornalista Louren· 
co DiafÚia. O processamento contra S. S•, já é de estranhar, mas o 
que não se compreende é que um cidadilo, conhecidamcrite palcifo e 
ordeiro, que está sendo processado, seja preso e tolhido na sua libcr· 
dude, antes de qualquer julgamento, 

Temos a certeza- conhecendo como conhecemos os pronuncia· 
mentos anteriores deste jornalista - que ele não tem na sua vida pú· 
blica nenhum ato que se possa tachar de subversivo. Pelo contrário, 
é, um homem de atitudes subidamentc equilibradas. 

A decretação da sua prisão cm nada contribui pura o enunciado 
desenvolvimento politico c aperfeiçoamento jurfdico que se pretende, 

Em nome du Bancada do MDB, trago ao conhecimento da "ca
sa, para registro nos A na is, essas medidas cuja gravidade não podem 
deixar de provocar o protesto veemente de todos aqueles que pre
zam, acima de tudo, o respeito à lei e à ordem. Não é com medidas 
desta natureza que se poderá criar, no Brasil, o clima necessário ao 
estabelecimento do desejado estudo de direito. 

Este o protesto que formulo, cm nome da Bancada do Movimen· 
to Dcmocr(ltico Brnsilciro. 

Era o que tinha u dizer, Sr, Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr, Eurico Rezendc (ARENA- ES)- Peço a palavra, Sr. 
Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu)- Concedo a palavra 
ao nobre Udcr du Muioria, Sr. Senador Eurico Rezcnde. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Lider da Maio· 
riu, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisüo do orador,) - Sr. 
Presidente, Srs, Senadores: 

Atendo ao pregão do eminente Lidcr do Movimento Dcmocrá· 
tico Brasileiro e passo a prestar esclarecimentos e a formular as consi· 
deruçõcs que subseguem, 

Hoje, pdn munhil, o Sr, Ministro da Justiço telefonou-me dando 
contn de que hoviu recebido comunicuçilo do Govcrnudor Moura 
Cuvulcunti u respeito das futos aqui mencionados pelo meu eminente 
colegn. ucrcscentunda que o próprio Chefe do Executivo Pernumbu· 

cano havia envindo, u Liderança do Governo, um telex a respeito 
daquele episódio, cujos termos reproduzo: 

Recife Pai, Princ, TX NR 56JGovjStejl6J77 0945 

Senador Eurico Rezcnde 
Senado Fcderul 
Brasfliu- DF. 

URGENTE 

Levo conhecimento Vossa Excelência dia ontem vg cor· 
rente, pelas vinte horas Senadores Marcos Freire vg Paulo 
Brossard ct Teotónio Vilela vg Após pretenderem con· 
centrnção Faculdade Direito Recife vg Não realizada cm 
face proibição Dirctor aquela unidade ensino et Comuniêa· 
dn citados Senadores vg Iniciaram passeata a frente alguns 
estudantes vg conduzindo faixas et cartazes pt Tal 
movimento foi reprimido pela pronta açijs policia vg tendo 
sido a manifestnção dissolvida vg Resutiando apenas cinco 
pessoas detidas que depois ouvidos foram postas em liberda· 
de pt Esclareço-lhe ainda que uma hora após já reinava 
cnlma toda capital pernambucana pt Cordial abraço Jose 
Francisco de Moura Cavalcanti Governador Pernambuco pt 

Procurando atualizar-se com os acontecimentos, mantive conta· 
to telefónico com o Go~ernndor de Pernambuco e, segundo esse con· 
tato, os fatos ocorreram da seguinte maneira: não estava programa· 
da apenas uma concentração no Salão Nobre da Faculdade de Direi· 
to do Recife; a programação era extensa, porque envolvia, logo após 
aquela reunião, uma passeata pelas ruas da Capital de Pernambuco. 
Já nas cercanias do prêdio daquele estabelecimento de ensino, exis· 
tiam várias faixas e cartazes a serem conduzidos atraví:s da referida 
passeata. 

Existe uma Circulur do Sr. Ministro da Justiça, proibindo pus· 
scatns. Esse documento é conhecido de todos os Srs. Senadores, se· 
não, m•osmo, de toda a Nação, c encerra uma medida preventiva, 
udot:tdu no momento em que se anunciavam movimentos e passeatas 
de inconformismo estudantil em vários pontos do Território Nacio· 
nu(, 

A Constituição, Sr. Presidente, assegura ao Poder Executivo c, 
aliás, lhe impõe o dever de velar pela ordem pública, Dar, por que o 
Diretot d't Faculdade de Direito do Recife, além de exercer uma atri· 
buição normal de administrador do c~tabelccimento, teve cm vista 
tambóm o atendimento u uma recomendação do Governo Federal. 

Quero, Sr. Presidente, nesse particular, re~snltar a correçüo dos 
nossos eminentes colegas Senadores Teotónio Vilela, Paulo Brossard 
c Murcos Freire, porque tão logo receberam - e previamente- a 
not!ciu de que aquela rcuniuo pro]ctndu pant & Faculdade de Direito 
de Recife desnguuriu numa passeata, c que tal procedimento era obje· 
to de proibiçao, acataram a proibiçüo e, segundo noticia o Jornal do 
Brasil em sua ctliçttll de hoje, rcsistirnm até u apelos de alguns estu· 
dantes, no sentido de protestarem c de pcrmnneccrem no local. Reti· 
rnnm,~su num tú:d c, cm t;r.:t;uidu, u poHch1. nt'to ustmdo d~: gás 1ncri .. 
mogi:nco, como anunciou equivocadamente o ilustt·c Senador Fran· 
co Montoro, mas com bom bus de efeito meramente psicológico- e, 
vnle dizer, produlindc, npenas fumaça - dissolveu o agrupamento 
que se formou ali. 

O Sr. Frunco Montoro (MDI3- SP)- V. E~• me permite um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Durei em se· 
guida, 

Ainda mais, Sr. Presidente c Srs. Senadores, os cstudnntcs se 
concr.:nlruvam numa úrcu dt.: scgurunçtt do lV Exército. Forum dis· 
persados, naquele inswnte, nem httviu necessidade de circular do cmi· 
ncnte Sr, Ministro da Justiça para que se udotassc aquela mcdldu, 
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porque nenhuma concentração pode se verificar cm drca de scguran
CJ de nossas Forças Armadas, 

'Ouço V, Ex•, Senador Franco Montoro, 

O Sr. Franco Montoro (M DB - SP) - Eu me pcrmhiria lem
brar a V, Ex• que são dois. fatos distintos: um- e foi contra este que 
protestei -é a proibição da conferência de tri:s Senadores, na Facul
dade de Direito, A conferência podia realizar-se, perfeitamente, Ore
ceio de que houvesse pertubação de ordem, depois, não ficaria cm na
da afastado, tanto que V, Ex• se refere a essa passeata e a essas pcrtu
bações, apesar de nilo ter havido a conferência, A violência cstú cm 
se negar a tri:s Senadores o direito de falar - convidados - nu Fa
culdade de Diréiio, .O .segundo esclarecimento que quero dar a 
V. Ex• i: que os Senadores não se conformaram, encontraram-se 
diante de um fato consumudo, E posso informar a V, Ex• que o Se
nador Marcos Freire acaba de se comunicar conosco, de Recife, pe
dindo que cm seu 'noinc ·,, certamente, em nome dos demais Senado
res- não ouvi essa declaração expressa, i: apenas uma presunção, 
rnus seguramente em seu nome - manifestasse da tribuna o protesto 
contra aquele ato que ele caracterizava de obscurantista. Nilo houve, 
portanto, o conformismo e a aceitação dos Senadores. Pelo contrá
rio, houve o protcst,o, do qual fizemos eco, neste pronunciamento 
que acabamos de faúr n·o plen(trio do Congresso. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Ressalvei a 
V. Ex• que, quunto uo acatumento da proibição. os meus esclaroci
mcntos se limitavam no que registrou, hoje, o Jornal elo Brasil, E vou 
ler o tópico respectivo: 

"Quando os Senadores chegaram, foram aplaudidos por 
todos os estudantes que gritavam "liberdade, liberdade", en
quanto o Deputado estadual Roberto Freire (MDB) mostra
va os policiais ocupando u escadaria da faculdade, O Senador 
Paulo Brossurd aproveitou a ocasião para autografar alguns 
exemplares do sca livro 1: Hora de Mudar, c explicava: "Não 
tem sentido falar, em outro lugar, que nilo seja u Faculdade 
de Direito. Se é proibido, não vamos falar", O Senador 
Teotõnio Vilela disse: "Se í: proibido, não adianta insistir, es
tou à disposição de voci:s, para outra oportunidade." 

E prossegue a nota do Jornal elo Bras//: 

"Apesar da negativa dos Senadores, os estudantes se or
ganizaram c, cm passeata, foram até o DCE, na Rua do Hos
pício, ao mesmo tempo cm que um batalhão de choque da 
RP cru chamado paru conter os manifestantes. Cantando o 
Hino Nacional, os estudantes c Senadores pur:1rum cm frente 
ii sedo do DCE, Ali, todos pedir:~rn para que os P:~rlumenta
rcs entrassem 11 rim de fazer suus conferências, mu:; nenhum 
deles concordou, Par:mtm um túxi e sulram enqu:~nto o buta
lhiio de choque começava a mnrchur pela Rua do Hospício, 
Um dos estudantes pediu que eles ncassem pura evitar a rc
prcslillo, mus o S(jnador. Morcos Freire, o único que ouviu o 
P\:~ido, :amb~m não atendeu, e foi cmboru." 

bto é o que está registrado no Jornal do Brasil, c nesse registro é 
que me busoei pura salientar que não houve, pelo menos nu oportuni-
dade, nenhum protesto dos eminentes Senadores. · 

Mas, Sr. Presidente, truta-se, então, de uma medida preventiva, 
adotudu pelo Governo Fcdernl, c que scrú cumprida cm todas as oca
siões e em quuisquer circunstilncins, seja com relação à presença de 
membros do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legis
lativo. É uma recomenduçüo que foi fcit:1, pur:1 vnler e valerá, obvia
mente, cnqunnto não for revogada. 

Qunnto, Sr, Presidente, u punição dos responsáveis, quer me 
parecer que niio hl1 nenhuma responsabilidade a apurar. A paliei:~ 
nõo machucou ninguém: ndotou umn medida preventiva: houve cin
co detenções, e esses elementos detidos, depois de ouvidos, foram 

rapidamente liberados, c normalizou-se a situação, A normalidade se 
deveu, portanto, à medida preventiva, c a normalidade viria se ames
ma não fosse adotada, 

Diz o eminente Senador Franco Montoro que a medida fere a 
Constituição, Nüo·acrcdito que S. Ex• esteja sinceramente convicto 
desse enter,dimento, Essa circular, ao que me parece, já vai comemo
rar seu primeiro aniversàrio e ninguêm arguiu sua inconstitucionali
dade, perante o'Poder competente, que seria- parece-me- o Egré
gio Tribunal Federal de Recursos, Se ferisse a Constituição, cu acre
dito que o sentido Jcgrilista do comportamento da nobre Op.osição,jà 
a teria conduzido ao Poder competente, para obter a sua revogação ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V, Ex• um npar· 
te? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- ... ou a decre
tação dn sua inconstitucionulidade. Ouço V, Ex•, mas pediria que 
fosse breve, porque quero abordar o segundo tópico, pois V, Ex• 
pediu-me esclarecimentos sobre os dois assuntos. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Que a matêria contraria 
u Constituiçiio, ó incontestável. Mas ocorre aqui exatamentc o pro
blema a que nos referíamos ontem: o de dualidade de ordens. E con
tra a Constituição, mas ela i: praticada dentro do regime de cxceção, 
Não í: u Constituição a, i: a Constituição b; ê o Ato Institucional que 
governa, no caso, De modo que, diante do arbftrio, não há outra coi
sa seniio o protesto. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- V, Ex• fala cm 
Constituiçuo a e Constituiçiio b ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Porque para muitos o 
Ato Institucional passa a ser a Constituiçiio. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Eu pediria a 
V. Ex•, então, que completasse a sua alfabetização neste terreno, 
mencionando todas as letras do alfabeto c nilo apenas duns, 

Sr, Presidente, a respeito do jornalista Lourenço Dinféria, há 
um choque de entendimento entre a Liderança a c a Liderança b do 
MDB,ji1 que S. Ex• o Sr. Líder está fazendo conceituações cm torno 
do abecedi1rio. Há, no MDB, cm torno desse caso, uma Liderança a 
c: uma Lidcrançn b. 

Há poucos dias li uma nota do Ministério do Exército dizendo 
que ia processar, legnlmente, os responsáveis por insultos atirndos às 
nossas Forças Armadas: e n Liderança b, do MDB- vi: ai que hú 
dois 'bi:s ati:, no momento exercida pelo nobre Senador Gilvnn Ro· 
cha, aplaudiu u medida udotadu pelo Ministro do Exercito de reme
ter, - tratando-se de um poder armado, - paru um poder desarma
do, que é o Poder Judiciúrio, esses casos ubusivos. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V, Ex• um apar-
te'! 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- V. Ex• irá 
cspcrur que concluu meu ruciocfnio. 

OrJ, Sr. Presidente, decidiu entoo o Ministério dn Justiça fazer a 
represenltlçüo legal, dentro da Jegnlid11de louvada pela Liderança b 
dn Oposição, visando a dur execução no propósito, à denúncia 
upresent!ldn poJo ilustre titular do Ministério do Exército. Foi entrc
ttuc o 'ussunto uo Poder Judicil1rio: c o Presidente do Inquérito Poli
cial Militur, inquérito este prev(sto, obvinmentc, em lei c exercendo 
uma atrihuiçiio que u mesmu lei lhe defere, decretou a prisão do jor
nulistu, pnr um mí:s, trinta dius, Então, vem ngoru o eminente Sena
dor dn Liderunça a do M DB e diz que protesta contrn um proce· 
dimentn puruninfado pelnlei. Snb coberturu·total da Constituiçilo a, 
u que S. Ex• se refere, Entiin, é prof'undumente de se estrunhur: cube 
:~qui, ntw wnto upurur o caso do hrllhuntejornulistu Lourenço Diul'ê· 
riu: cube apurur u ruziu.1 desse desentendimento llntrc 11 Lidllrunçn o t: 
u Liderunça b du il"stre Oposiçüu. 

Agoru, ouço V. Ex I com todo o pruzcr. 
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O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Essa Oposição a que 
V, Ex• se refere nilo existe, O Senador Gílvan Rocha, cm nome de to
dn u Buncndu, c até expressamente, depois de haver conversado co
nosco, sobre o assunto, elogiou o procedimento de que o Poder arma
do recorresse à Justiça, pura esclarecimento de um assunto c eventual 
aplicação de penalidade. As duas Lideranças, a ocasional c a atual, 
estão de.plcno acordo, Mas V, Ex• parece não haver entendido bem 
- talvez por deficiência nossa - o alcance de nosso protesto, Ele se. 
refere à prisüo desse jornalista pura apuração dos fatos, que constam 
de um urtigo inscrito.· o problema é de interpretação, se há ou não o 
aninms /njurlandi, se aquilo inclui ou niio uma difamação, ou algu
mas das infruções previstas nu Legislação, Esta é uma matéria para 
cuja elucidação não se torna necessária a prisão do jornalista, Este é 
o protesto que fazemos; Não há nenhuma contradição eqt~e uma coi· 
s:t e outra. Queria que V, Ex•, respondendo dissesse'sc é justa a pri· 
são, Se V, Ex• concorda com a prisilo do jornalista, quando se trata 
apenas de discutir o alcance de um escrito. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- Respondo a 
V. Ex• com a tranqUilidade que devia nos unir, nós que somos advo
gados, neste caso. 

cia. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Condenando a violência, 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Nilo há violi:n· 

O Sr. Franco Montoro (M DB- Si>)- rrisão. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- V. Ex• vai me 
permitir, trnnqUilamente, responder a interpelação de V, Ex• 

O inquérito policiul renetc a utuução da Polícia Judiciária. O 
presidente do inquérito é o Ltnicojuiz da conveniência ou da inconvc· 
nii:nciu du prisão. Nilo nos compete aqui examinar se a prisão foi jus· 
ta ou injusta, porque a competência para esse caso, em termos não de 
justiça ou injustiça, mas de necessidade da prisão ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) -Achn V, Ex• nccessária? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Não sei, Excc· 
li:ncia. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Pois nós achamos que 
niio é. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Sim, Exccli:n· 
cin, porqut: cu nrlo me utrcvo. nüo sou presidente do inquérito poli
cial miliwr. 

O Sr. Franco Montoro (MDD - SP)- Mas i: Líder de umu 
Bnncada que representa umu gmndc parcela do povo brusildro, 

O SR. EURICO REZENDE {ARENA - ES)- O que quoro 
dizer i: que o ato praticado pelo Presidente do Inquérito Policial Mili· 
tar, é um ato revestido de plena lcgulidude, c, u esse respeito, aquela 
autoridudc não tem que dar satisfação nem u mim, nem u V, Ex• c 

. nem u ninguém, porque estil exercendo uma prerrogativa inserida no 
campo da lcgnlidadc tradicion:!l. 

Entiw, Sr. Presidente, i: de se estranhur que huja umu divergi:n· 
cia de intcrpretução c de cnfoque nus posições do eminente Senador 
Fr:tnco Montoro c do ilustre Senudor Gilvun Rocha, cntüo nu 
Liderunçu evcr.tunl do seu rurtido. Mas, Sr. rrcsidentc, a tcs•: do 
eminente Lidcr Frunco Montara i: i>or demais perigosa. A policia 
judiciilriu, o Poder Judicii~rio, os juizes, diariamente prendem, conde· 
num c absolvem, nos termos du lei. Seria profundumcnte mclancóli· 
co que nós nos déssemos, uqui, ii prerrogutiva c u liberdade de 
criticarmos ato~ pruticndos por m1toridudc competente. Isto sim, é 
que scriu o cuos du ordem jarldica. No momento cm que o cidadlio, 
indiciudo por prillicu de nto illcito, é entregue uo i>odcr Judiciitrio, 
~..:uh~.·. pn1' 1·~.:~1,~ilil i1 ld c.: até pm umu LlllcstU~l de éticu. uguurdur o 
julgumcnto. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? · 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Ouço V. Ex• 

O Sr, Franco Montoro (MDB -· SP) - V, Ex• .pretende 
gcncrulitar c fula cm quuisquer atas submetidos à justiça. Não CS• 

tamos diante de um ato qualquer, de um julgamento normal de um 
juiz, cm qualquer comarca do Pais. Estamos diante de um fato da 
maior seriedade: é u liberdade da imprensa, a liberdade da ptllavra,.a. 
liberdade do escrito, que cstã sendo objcto de um julgamento da 
maior seriedade e da maior gravidade. a por isso que ele ocupa, 
inclusive, as manchetes dos jornais; é por isso que ele, no caso;justifi· 
cou a movimentação das maiores autoridades do Pais; não é um fato 
banal. V. Ex• niio pode fugir ao problema, alegando outros casos 
que estão sendo julgados pela justiça brasileira. Aqui é a importância 
excepcional desse fato, í: a liberdade da imprensa. Sabemos quanto é 
, delicado, quanto í: importante para vida de uma nação a liberdade de 
imprensa. A imprensa, como o parlamento, silo as cidadelas da 
democracia e da liberdade e é exatamcnte esse aspecto particular que 
nos faz protestar contra a prisão desnecessária, reconhecidamente 
desnecessária, porque se trata de discutir apenas o carátcr injurioso, 
ou não, de um urtigo escrito. Para isso niio é preciso prender 
ninguém. E por isso o nosso protesto, Se V. Ex• não concorda com o 
protesto e concorda com a medida, V. Ex• estará com a sua 
I.'Oihl.!il!~~~o:i:1. ()Lh.:r~o:nw~ ur~:nus tornur claro que o nosso 
l'll\cmJínlcllhl\: um.l.! o de V. Ex9 {: outn), 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- Recuso-me a 
entrar no mórito do problema, ju disse c repito, por uma questilo de 
apego ii lei, c até mesmo por umn questão de ética: Devo dizer a 
V. Ex• que hú, pelo menos, ·uma recomendação doutrinária: nós 
udvogados não devemos emitir opiniões a respeito de matéria 
pendente de julgamento pelo rode r Judiciário. 

Nilo entro no mérito d(t.qucstiio, Sr. i>residcntc. Se o eminente 
Scnndor o dcscjnr que o faç:t, expedindo o u!vari1 de soltura. (Muito 
bem!), 

COMPARECEM MMS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard- José: Sarney- Wilson Oonçulves- Dinartc 
Mnriz - Jcssi: Freire - Domicio Gondim - Milton Cubr':l
Arnon de Mcllo- Luiz Cavnlcunte- Augusto Franco- Lourival 
Buptisl:l- Heitor Dins.- João Culmon- Vasconcelos Torres
Nelson Carneiro - Gustavo Capunema - Magalhães Pinto -
Orestes Quérci:1 - Benedito Ferreira - Accioly Filho - Leite 
Chnvcs- Tu"o Dutru. 

O SR. !'RESIDENTE (Mendes Cunalc) - Sobre. n mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr, 1•-Secrctúrio, 

Ê lido o scguinu: 

REQUERIMENTO N• 3~4, DE 1977 

Nos termos do art. 181, do Regimento Interno, requeiro tenham 
trumitação cm conjunto o Projeto de Lei da Cilmarn n• 60, de 197i, 
e o Projeto de L•:i do Seriado n• 148, de 1976, 

Sul a das Sessões, 16 de setembro de 1977.- Franco Mo~to~o; 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cunule) - De acordo com ns 
disposições regimentais, o requerimento que vem de ser lido pelo Sr. 
Prímciro·Secrclúrio, dcvcriu :;er submetido uo Plenário ml!db::~~; ~uu 
inclusi\o cm Ordem do Dia. 

Tendo cm vistu, entretanto, constnr da pauta dos t:ab(tlho~ da 
presente sessüo o rrojeto de Lei da Câmura .n• 60, de 19'i7, a cue ele 
se refere, u Presidi:nch\ irá submeter o requerimento u votos' ncsla 
oportunidnde, umu vez que 11 sua aprovuçilo, se for o caso, im~!icur:i 
nu rctirndu duquclc projeto dn Ordem do Dia. 

Em votuçiu.'l o requerimento, 
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permunccor oen· 

1udos, (Pausa.) Aprovado. · 



4698 Sábado 17 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçõo 11) Setembro de 1977 

De acordo com o voto do Plem\rio, será retirado da pauta o 
referido projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Conale)- Está finda o Horn do 
Expediente. 

Passu .. sc it 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votuçüo, em turno único, do Requerimento n• 268, de 
1977, do Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando u 
trnnscriçilo, nos Anuis do Senado Federal, do discurso 
proferido pelo Senhor Luiz Vinugrc, Diretor da Divisão 
Industrial da SUDENE, na t\Sscmbli:ia Legislativa do Ceará 
no dia 19 de agosto de 1977. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) Aprovado. 
Scrú feita a transcrição. 

"o seguinre o discurso cuja rranscrição é .rol/cilada: 
"Neste dado momento cm que me deixo tomar pelo grata e 

imorredoura satisfação de me associar material e espiritualmente o 
terra e ao povo ccurensc, volto o meu espírito pura os primórdios de 
sua história, 

Em 1603, eram registrados pela I' vez, os contornos fisiográ
ficos, e humanos, desta terra. 

O mais antigo documento que se conhece, a ela referente, é aRe
lação do Maranhão, resenha circunsl!lnciada da viagem missionária 
dos padres jesuítas Francisco Pinto e Luís Figueira, chegados até a 
serra da lbiapuba ( 1607 /08). 

De 1615 data a Jornada do Manmhüo da autoria de Diogo de 
Campos Moreno. O seu sobrinho Martim Soares Moreno, tido co
mo o fundador da Cupitunia cearense, aqui vindo, de início, muito jo
vem e simples soldado da bandeira de Pera Coelho de Souza, e, mais 
tarde, Cupitão-mor do Ceará, escreveu em 1618, a Relação do Siarú. 
Dessa formu forum feitas us primeiras tentativas de colonização do 
Ceará. Uma amarga sucessão de revezes c infortúnios, como u vatia 
cinur que u terra, tão bela e cncuntadoru, não seria conquistada e 
domada som muito sacrilicio, esforço e perseverança, 

Até: 1649, nem os portugueses, nem os holandeses, consegui
ram aqui se estabelecer. Somente naquele ano, a expedição sob o 
comando de Matias Bcck, composta de 298 homens, saída do Recife, 
às ordens da Companhia das lndins Ocidentais, desembarcaria nu 
enseada do M ucuripe, e, no outeiro de M arajaitiba, daria inicio à ci
dade de Fortaleza. 

De uma certa forma, para melhor conhecermos a nós próprios, 
temos de mergulhar a fundo nas nossas origens. O grande inconscien
(e colelivo que conduzimos, e se transmite de gernçUo u gcrut;.ão, con~ 
diciona imperceptivelmente nosso comportamento, nossa açi\o, nos
so modo de ser. Tipos como o gaúcho. o sertanejo, a nordestino, não 
se formnrum ao uc:tso. São o resultudo de cxpcriêncius ncumuludus e 
st:nsuções vividas, uo longo de muítns exíst~ncíus. Siio mutrizcs des
tucadas nu grundc tclu do fundo du realidade humanu IHtcionul. 

A esses tipos humanos regionais teríumos que ucrcsccntur a fi. 
guru do ccarcnsc. I~ comum se dizer ser muito difrcilt:xistir u\gumu 
purtc, região ou puís do globll em que nUo se possu encontrur un1 
ccurensc. Mas, é preciso sr. entender a razão dtssc desejo permanente 
de: dcumbu!ur, de investigar novos horizontes, de conhecer novus ter~ 
rus c novos povos. de ser impdido paru novas uvcnturus. F..lu se upôiu 
no ruto do cenrcnsc rcprcscntnr um cstJ!do de t.'.'lplrito, em que os 
desafios dli vidu sr1o sempre aceitos, ussimiludos c udequudumcnt~ 
enrrentndos. Ele sabe, intuitivnmt:ntc, que o diu-n-diu pus~m u ser 
umu succssüo t.lo,; cxpt:ctativas. de csrcr:mçus de rculizuçUa, sempre 
ucul!:ntudns, nunc··. dcsprcl.:id:ls, c que, upcsur dus dinculdadcs que 
scmrrc surg~:m, \lS (.ll:scjos c ao.; aspír:n;lit.:s sci'Jo sempn: rnctfvcis, des
de que nos convcncarnos que eles ussim o pudem ser, 

Seria preciso existir o cuboclo, um dos esteios búsicos nu l'or· 
mnçuo dn etnia ce11rcnse pura, cm função do sungue fndio que lhe cor
re pclus vcius, se ter uqudu sensuçiio de libcrdude llimitudu, hcrdudu 
dos tupis c wpuius, nos seus deslocamentos e migrações constantes, 
quer pelas planurns dos sertões ndustos, quer nu alvuru dus ureias de 
prnius upurcntcmente inlindns. 

Do fndio, herdou a gens ceurense, a altivez e o espírito de inde· 
pendéncia, qunlidadc indispensúveis a quem pretende ser dono e se
nhor do seu destino. 

O cenrcnsc, upcsnr de ser considcrudo o brasileiro que mais emi
gra. talvez scju o muis apegudo no torrão nucionul. Ele sui 1nundo 
uforu, muituft vezes escudado upcnus mtquefu intuiçilo nvussulndora 
de que as incertezas c us dificuldades por maior que sejam, sempre 
p;1ssurtlo, c, num diu, por vir, quem sube, pelo uso du inteligência, da 
puciência, da persistência c du cupncidude de trnbulho, suas caructc
risticus mnis marcantes, poderú amealhar o suficiente parn comprar 
um pcduço de terru no seu torrão natal c ali terminar os seus dias. 

A verdndeira colonização do Cear:í, tnntas vezes tentada pelo li
toral, nu reulidadc só se cfctivou pelo interior, atmvés da dissemi
nação do criutório por todo o sertão. Surgirum novos bundeiruntes, 
dessn vez, nUo em buscu de esmcruldus, de tesouros escondidos ou da 
forçn de trubalho escravo, mas de áreus apropriudus uo desenvol
vimento de uma pecu(triu que ensejasse o atendimento dus crescentes 
necessidudes de consumo de carne das principais concentrações 
dcmogrúticas du região, naquelu época. Era o ciclo ou a civilizaçüo 
do couro, que iria marcar profundamente a índole e o modo de ser 
do ceurense. Surgiu a fazenda, e com ela o fazendeiro, centro nervoso 
de um processo de desenvolvimento novo, contrupondo-se no senhor 
de engenho, núcleo da economiu das provincius mais desenvolvidas 
daquela época, na região. Cudu fazenda cru um pequeno mundo iso
ludo, cuja organização social estruturou-se em trés (3) clusscs: o 
senhor, o agregado e o operúrio cnmpcsino. 

Se em termos da concepção do uso feudal, u fazenda e o en
genho de açúcar erum cquivulentes, du mesmu forma que a casa da 
fazenda e a cusu grunde dos engenhos, havia umu grande diferença, 
quase um fosso, entre os dois sistemas sociuis: o razcndeiro, suu fumí
liu c os camponeses que o cercnvum, sempre trnbalhurum c sua rum, 
lado a ludo, de sol a sol, no umanho da terra, no trato dos rebanhos. 
O boi cru o começo c o fim de qualquer atividade econômicu e o 
vuqueiro a cristuli7.ac;ào de um tipo humuno novo, introspectivo c ca
Indo, destemido e arrojado. 

Enquanto us riquezas gerudus pela produção do açúcar, iam 
propiciur o estabelecimento de uma uristocrucia burguesa, que ense
juvu uos senhores de engenho u munutençt1o de um staws, quase cquj .. 
vuh:nte uos dos barões nu Idade Médiu, com todus as suus ncfustns 
limitucõcs do ponto de vista do bem-estar social, j!1 se tentava inte
grar de r11rmtt n1UÍS humtm:.t, nesta terra, com U atividudc crh1t6riu, Se 

não umn melhor distrihuit;Uo dos fruto'\ do trabnlho, no mcno.'l umu 
purticipução mais equitativa de todos, p~1trõc:s c trubalhudorcs, no 
próprio trubnlho. 

O ciclo de pccuitri:1, ou Jo ~.:ouro, jl1 S!.: incorporou t1s púginus 
pussudus da nossa históri<l ~:conômica, mus r.:Ju deixou tri.lços mHrcitn .. 
tcs na J'h!rsunalidttdt! cnlctiva dt! nossa gente, 

Com o ras:~;,tr tio tclllpll, t) dcs~.:nvulvimcnto de oulrll.'i iJrCilS de 
criutório, m;,lis próximm dos grt~nt.lcs mercados de comcrcializuçUo 
de g:1do cm p~. cmno Reei!\:, O! indu~.: Salvador, obriguria u incipien
te economia pecuúria estadual u ensaiar o~ primeiros passos num 
clemcntur cstúgio de pr~-industriulizuçt10 du cnrnc bovina. truns
rormundo-a cm mantus conscrvudus pelo sol c cnpazcs de resistir U 
dctc.:riorizuçtw, dllrantt: o trunsportc u longus dist:incias. Surgiu u 
thmominaciio paru esse tipo de produto: Carnt: do Ceará, uindu hoje 
udotm.ltl, p:tru :1 cnrnc que sofre esse tratamento, 

Se atcnturmos bcmraru n cstiln de vida moderno, u qmilqucr nf· 
vclqut: o queriunws cnnsith:rar, iUcntifi~.:unH)S com fadliduUc, muito 
nu trubaihu c dus can,.~cims do Vil()llt.:inl correndo ~1tr!J.s dw; n.'.'iC.'i por 
entre{)~ arhustns csrinhcntn.~. d<ts ~.:;tatin~·;t~ ou Uns scrtôcs. Mu
damm npc1111~ os ccnúrins c as roupugcns, mas os atorcs stlo subs-
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tanciulmentc os mesmos, Puru atingirmos qualquer objctivo mais 
proeminente que se destaque da plunuru, teremos sempre que con· 
frontar eventuais espinhos, rumos c troncos u nos nugelur c contun· 
di! o corpo. 

Por outro lado, os grandes aglomerados humanos, com suas 
mirlades de sons e ruídos ni\o são sÚficienlcs pura qucbrur c penetrar 
as grandes redomas de vidro, nus quais;. encontra encerrndu parle 
apreciável du humanidade. 

E niio pode haver sensuçuo de isolamento pior do que aquela 
sentida no meio du multidão. 

O silêncio dos sertões c das caatingas, quebrado aqui c acolá pe· 
lo misto do cunto das juritis, possibilitou uo homem dos sertões 
ccarenses, a concentração necessária paru o mergulho dentro de si 
mesmo, tüo dificil nos tcr .. pos ntuais. E nada de novo aconteceu sob 
o Sol, pois, há mais c!e 2.000 anos, Sócrates jú indicava que o melhor 
caminho para a auto·rcaliznção, o domínio das coisas, a afirmação 
plena da vida, deveria pussar, primeiramente, pela identificação cons· 
ciente de nossa natureza intima. 

Meus senhores, pelo visto não temos de que nos arrciceinr,.u he· 
rança genética e psicológica que nos foi transmitida, c continua sen· 
do passada a cada geração que se sucede, nos permite, ir, muito alóm 
das realizações estimadas e previsíveis pura o nosso Estado. 

A grandeza de um pais, uma região ou um estado não pode ser 
medida apenas pela sua disponibilidade de recursos naturais, pois, a 
ser isso verdadeiro, nem o Japão, Alemanha Ocidental, Inglaterra, 
Itália ou França, só pura citar alguns, poderiam despontar no ce· 
nário dos países desenvolvidos do planeta. 

Há outros padrões de referência, estribados principalmente na 
fibra e capacidade de luta do povo, do seu unscio cm prosperar, na 
dciçiio do trabalho, como a forma mais objetiva c racional de se 
compensar muitus deficiências de recursos naturais. 

Paru um estudo com um contingente demográfico superior a 5 
milhões de habitantes, na sua maior parte, cerca de 60%, distribuídos 
pela área rural, c um selo r primário que gera 40% de sua renda inter· 
nu, há realmente, necessidade de se continuar destinando às ativi· 
dudcs ugropecuúrius e agroindustrinis, ponderáveis parcelas dos 
recursos públicos disponíveis. Alóm disso, a criação de um setor 
secundário forte e expressivo, sempre demanda a existência de um 
seta r primârio em condiçõe:;; de supri·lo da maior parte de seus insu· 
mos búsicos, ou nu impossibilidade desse atendimento, ao menos ter 
condições de udquirir parcelas ponderáveis da produçlio industrial 
local. 

Sabemos todos nós. que ui reside, um dos grandes obstúculos no 
processo de desenvolvimento industrial do Nordeste, o baixo poder 
aquisitivo dn nossa populttcào rural, obrigando nossas indústrias, 
principalmente, as de manufuturados, a destinar :rprcciúv<l volume 
de sun produção, para comerci:rlizaçlio fora du rcgirto, em condições 
de cOmpciiçUo, nem sempre muito suluturcs puru as cmpresus. 

Mus os desafios c os riscos têm que ser aceitos por 3 (três) ra
zões: nenhuma rcgiüo desenvolvida, :;alvo ruríssimtts cxccçõcs, pode 
prescindir de um clcvudo gr<tu de industrinli7.uçlio, por mais sólido 
que seju o setor primúrio de sua economia, considerando-se que u 
relação produto/cnpilul nu indústria, em termos módios, í:, no míni
mo 2 (duas) vezes superior ia suu cquivuh:ntc nu ngropccuúria, ou 
seja, ocorre umu ugreguçlio de valor bastante superior uo selo r indus. 
triul: por outro ludo o Nordeste já cst{t adquirindo novos contornos 
rclntivumcnle u geracào intru•rcgionnl de uma sério de produtos, dos 
quais u economiu nacional depende expressivumcme de suprimentos 
externos: por fim o volume de investimentos jú aprovados, aos di· 
versos níveis du utividude produtivn, pela SUDENE, uti: o momento, 
tot:rlizundo ccrcu de 150 bilhões de cruzeiros, e<Juivulenlc a I O bilhiics 
de dólures, cncontru·se num estí1gio de implunl:lçào tão 11vunçudo, 
que, quulquer protelação ou rcturdumcnto no cronogrumu restante, 
lcriu rcpcrcussõt:s ultnmcntc ncgutivus, nu própria economia n~l
cional, purticulurmente no seu segmento produ10r de ben' de cu r i tal, 
tcrmômctro muis scnslvol do sctor sccundúrio. 

Meus senhores: a exemplo dos primeiros descobridores, atraves· 
sumos o mar tenebroso aparentemente povoado de serpentes e mons· 
tros marinhos, criudos por imaginuções·fêrtcis mas desavisadas, c 
verificamos que o lado de cá nada tinha de utcrrudor, muito pelo coo· 
trúrio, u terra cru acolhedora c fêrtil, só precisando do amanho e do 
suor do Ira bulho, pura us sementes nela Juncadas darem os seus fru· 
tos. Justamente, essa, é a situação do Nordeste hodierno, quebra· 
mos os tabus· e mitos pessimistas das regiões subdesenvolvidas, 
demonstramos que esse estado de coisas ê um produto untes con· 
junturul do que estrutural de fatores negativos acumulados através 
de um processo sutil de discriminações internas de politica cambial, 
ulfundegírria c fazendáriu fiscal, um lento processo de sungramento 
controlado, quase indolor em razão da progressiva anemia de en· 
fcrmo que o impedia de movimentos de reação mais bruscos e dind· 
micos. Estamos fazendo com que o Nordeste se alinhe, novamente, 
como um dos esteios da grande Pátria, na sua arrancada para o futu· 
ro ~udioso u despontar no horizonte. A coragem, o destcmor.e auto· 
conr.ançu do empresário nordestino, sintetizados de maneira 
soberba, aqui na terra, que ora me acolhe, por vocações natas de in· 
dustriuis, é que possibilitou à região, atingir estabilidade do preces· 
so. As pontes estão queimadas à retaguarda, só existe um car.rinho a 
seguir, à frente. 

A bandeira do desenvolvimento nordestino desfraldada, pela 
SUDENE, há 17 anos, não mais estará a ser arrojada no solo. As 
mãos fortes, calejadas no mourejo quotidiano do empresário cearen· 
se, de quem já temos sobradas provas do arrojo e capacidade de 
reulizaçüo, no lado da grande comunidade empresarial nordestina, 
não mais permitirão que esse pendão seja retirado do terreno 
conquistado u duras penas. 

No nosso mundo automatizado, talvez a 1'1: não mais remova 
montanhas, mas, a eficiência resultante da soma de esforços e resulta· 
dos, de governantes e governados, de empresários e operários desta 
região, terminará por levqr de roldão os incrédulos, os que teimam 
em não aceitar a realidade dos fatos: O NOVO NORDESTE, que se 
alevanta para receber os raios do Sol, após uma grande noite polar. 

As responsabilidades e os deveres de um nlho adotivo para com 
os pais que o acolhem, devem ser muito maiores, afinal aos filhos do 
próprio sangue quase tudo se pode perdoar, aos nlhos udotivos se 
tolerar. 

O filho adotivo somente através do comportamento exemplar, c 
du continuidade dos fatos que desembocam na confiança é que pode· 
rá ir se ufirmundo. · 

Aqui, estou. com esse propósito, e, dentro desse espirita, me 
permitirei abordur alguns aspectos interessando ao sctor secundário 
ccarcnsc, 

A ré dczj197ó, o Estado do Coará situava-se cm 3• lugar. quanto 
no número de pmjctos industriuis e ugropccuários aprnvndos pela 
SU DEN E, bem como cm rcluçito no valor do invoslimonlo lotai 
ncccssilri'' tt implant~tç[to dos mesmos. 

t\p:Hcntcmcnte, essa sc:riu unut ho:t posi~·Uo cm termos absolu· 
tos para o nosso Estndo, mns, se h:1 de ccmvir, cm termos rclutivos, us 
coisas m ut.I;.Jm de aspecto. 

,\ populaçtLo cc:arcnsc equivale uproximudumcntc a 15 por cento 
do contingcntc demogrúlico total nordt:stino, no passo que o volume 
de investimentos tot~lis aprovados pcln SUDENE,r~1ru PfLljt.:lll:i use· 
rem implantados, ;.1qui, n:prcscmum, upcnus, 8 por ~.:cnto daqui!!~: 
nH.:smo invcstim~nto. Pcrcl!bt.··SI!, então, que .:1 prcvulcccr uma politi· 
ca social c ~.:,:onômic:~l de melhor distribuição de rcsult:tdos, tcr .. se·ia 
que dobntr os csfun;os atC ~1gom dispcndidos, pttru colocM o Ct!urá, 
na po:<!ictm correta qu~: ele r.:stú :.1 mr.:rcccr. 

Certa \'\!l, no d~o:corrr.:r de: uma puh:stm, de~lurci que o procc:sso 
di.' dcscllVl\lvimcnto nordestino nU('I pode cscap;u nu suu 1 • etapa, u 
regra geral do ocorri(hl praticamente cm todo l1 mundo, quer c:1pitu· 
lista ou mesmo Sl)ci:dista, atuu\mcntc com:entrudo, puru g.oz;.~r dus 
I.'COIWmias cxtcrnas c d!! escala, mas, que fut:liml'lHI!, o j1rocc:~so 
li.!nd-:ria :1 SI! l!spr~tiar t::spccialmente. ou scju ~IS úreas OJI!nu5 :u.juinho· 
ml~1s pussnriilm a usufruir muis intensamente os ~eus cfeitos. 
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Creio que essa época cstú se aproximando, ConseqUentemente é 
preciso que as vocações nnturnis puru industriulizuçüo de cuda cstu· 
do sej;tm cuidadosumente revistus e estimuladas, a par de outras 
atividadcs complementares que as viubilizurium de forma consolida· 
du cter.nitiva. 

Espcciul atenção deve ser dispensada uo pólo têxtil e de con· 
fecções, principulmente o setor têxtil que estl1 demurcundo de forma, 
uindu tímida, nUa somente cm termos do cronogrumus de implanta
ção, mas o do número de fusos c teares, previstos at& a presente data, 
respectivamente 104.579 c 571 unidades, 

Paru um programa de implantação de 2.000.000 de novos fusos 
nu região uté 1982, somente 5 por cento têm localização prevista no 
Cearit, Se considerurmos o número total de fusos uprov:tdos para a 
região, roferendadus ii presente datu, cerca de 700,000 unidudcs, te· 
remos uma participação ccurcnsc, du ordem de 15 por cento, o que 
não deixu de ser um contraste paru um estado que detém, cerca de 50 
por cento du produção regional de algodão. 

Grandes oportunidudes deverão surgir nu área dos munufatura· 
dos, Poder-se·ú cogitur da implantação de uma milri·.<ree/ integrada 
que ensejará a expansão ucelcrada do purque mctal-mecánico cxistcn· 
te, a par da criação de novas unidades fubris, algumas voltadas para 
a produção de bens de cupitul, 

Minhus últimas palavras teriam que ser dirigidas uo meu gene· 
rosa amigo Deputado Francisco Castelo de Castro, autor do requc· 
rimc:nto, propondo u concessllo da cidadania cearensc, a minha pes
soa. 

Natural de Mombuça, centro geográfico do Estado, por duas 
vezes prefeito daquclu cidade, Deputado Estadual durante 4 legisla· 
turas, com formação cm Direito, uprimorado por Curso de Desen· 
volvimento Econômico e Social no Instituto lntcrn:lcionul de Pesquj .. 
""de Puris, percebe-se bem clara, atrás de suu postura supostamente 
quic:tu, a prcocupuçUo permanente cm encontrar soluções pura os 
problcmus da terru. Não pode haver melhor escola para o homem 
com a vocação para servir ii causu pública do que ser prefeito de uma 
comunidade intcrioruna. Nu célula nrater de todo o processo federa· 
tivo, o prefeito mais do que ninguém pode sentir a trúgica dimensão 
da insuliciência de recursos para o atendimento das nccessidudes dos 
seus municipios. Esse efeito cstumpu-se de modo indelével no espíri
to dos mais sensíveis. Acredito sinceramente que o Deputado 
Castelo de Castro se inclua no rol destes. 

Sou-lhe muito grnto meu nobre Deputado c caro amigo pela 
oportunidade que me concede de me incorporar de corpo e alma, à 
terra e a gente cearenses, de me integrar às suas angústias e apreen
sões pelo porvir, de poder registrar no fundo da alma, a sutisfação 
pelas vitórias que hão de vir. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cunule) - Em conseqUência 
du aprovação do Requerimento n• 324, lido e aprovado anteriormcn· 
te, deixo de anunciar u matéria constante do item n• 2 dn pauta, 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canule)- Passa-se ao Item 3: 

Discussuo, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n• 56, de 1977 (apresentado pelu Comissão de Economia 
como conclusiio de seu Parecer n• 538, de 1977), que autoriza 
u Prefeitura Municipul de Vúrzeu Paulistu (SP) a elevar cm 
CrS 4.R22.000,00 (quutro milhões, oitocentos c vinte c dois 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 539, de 1977, da Comissão: 
- de Constltulçilo e Justiça, pelu constitucionalidade e 

juridicidude, 

Em discussão o projeto. (Puusu.) 
Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada n 

discussão, 
Em l'otução. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permunecl!r sentados. (Pausu.) Aprovudo. 
A mutériu vni n Comissão de Rcduçilo. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cnnule) -Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 

59, de 1977 {apresentado pelu Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n' 575, de 1977), que autori.,;t a 
Prefeitura Municipal de Maringú - PR a elevar em 
CrS 90.174,074,64 (noventu milhões, cento e setenta c qutitro 
mil, setenta e quatro cruzeiros c sessenta e quatro cer.tn1os) o 
montante de sua dividn consolidudn, tendo 

PARECER, sob n• 576, de 1977, du Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidadc. 

Em discussilo o projeto, (Pausa,) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejundo usar dn palavra, irei 

submetê-lo n votos, 
Em votação, Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma· 

neccr sentados. (Pnusa.) Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) -Item 5: 

Discussão, em primeiro turno (upreciuçilo preliminar du 
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do artigo 296 
do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 279, 
de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que profbe 
n importação ou a comercialização de lilmes cinematográfi· 
cosem lotes, tendo 

PARECER, sob n• 559, de 1977. du Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e 

injuridicidudc. 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade e juridi· 
cidade. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra para 
discuti-lo, irei encerrar a discussão. (Pausa.) Encerradu. 

Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
pcrmunecer sentados. (Pausa,) Rejeitado. 

A mutéria vai ao Arquivo. 
!'i o seAuintc o projeto rejeitado 

PROJETO OE LE:l DO SENADO N• 279, DE 1976 

Proíbe u importação ou a comerclallzaçilo de filmes 
clnemntográOcos cm lotes. 

O Congresso N acionnl decreta: 

Art, I• São vedadas a importação e n operação de compra e 
vendn de r.Jmcs cinemutográr.cos de qualquer tipo ou categoria, no 
merendo interno, em lotes, 

Art. 2• O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa (90) dias, utcndidos os seguintes pontos: 

I- sanção pecuniária progressiva uplicúvcl a pessoas ou organ'i· 
zaçõcs que tenham realizado importnçilo de mmes sob a forma 
proibida nesta Lei: 

11 - sançrto pecuniária idiônticn ii que for estabelecida em 
dccorriôncia do inciso anterior, nplicúvel ao vendedor e no compra· 
dor que tenham negociado lilmes em lotes, no merendo interno: 

III - impedimento das empresas que reincidirem nus práticas 
referidas nos incisos I e 11, para utividudes relacionadas com n 
comcrciulizaçiío de r.Jmcs cinemntográr.cos e exploração de cnsns 
exibidorus. 

Art. 3• Esta Lei entra em vigor nu dutu de sua publicuçilo, 
rcvogudus as disposições em contrário, 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cunulc) -Item 6: 

Discussi\o, em primeiro turno (apreciuçilo preliminnr du 
juridicidudc, nos termos do urt, 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Scnudo n• I 36 de 1977, do Senhor 
Senador Nelson Carneiro,' que disciplin11 o excrclcio da 
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proítssiio de oítciaf·barbeiro c de olicial·cabelcirciro, c dá 
outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 558, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidadc, com vo· 

to vencido do Senhor Senador Nelson Carneiro. 

Em discussão o projeto, quanto àjuridicidadc, (Pausa.} 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a 

discussão. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 

permanecer sentados. (Pausa,) Rejeitado, 
A matéria será arquivada. 

e o seguinte o projeto rejeitado ' . 

PROJETe;» DE LEI DO SENADO N• 136, DE 1977 

Disciplina o exerciclo da pronssio de onclal·barbelro e de 
onclal-cabelelrelro, e dá outras pro•ldênclas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I • O c~ercicio das profissões de oficial-barbeiro c de o li· 
cial-cabeleireiro, a que se refere o enquadramento do S• Grupo, da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio (CLT, art: 
577), nas cidades de mais de I 50,000 habitantes, é privativo dos 
portadores de certificado de conclusão de curso e~ pedido por escola 
regular, que mantenha o respectivo curso de formação profissional. 

Art. 2• Aos portadores de certificado de conclusão de curso de 
formação profissional de oficial-barbeiro ou oficial-cabeleireiro é 
assegurado o direito de registro junto às competentes Delegacias 
Regionais do Trabalho. 

Parágrafo único, O registro a que se refere este artigo é condi· 
ção indispensável para o c~ercicio da profissão, quer como autô· 
nome, quer como empregado. 

Art. 3• Os oficiais-barbeiros e os oficiais-cabeleireiros que, à 
época da publicação desta lei, estiverem e~crcendo a profissão há 
mais de 2 (dois} anos, terão direito a registro especial junto às compc· 
tentes Delegaciais Regionais do Trabalho para o fim de continuarem 
na respectiva atividade, desde que o requeiram dentro do prazo de 
um ano, a contar da regulamentação desta lei, 

Art. 4• Os oficiais-barbeiros e os oficiais-cabeleireiros que 
trabalharem como empregados terão direito a uma remuneração 
mínima mensal equivalente a duas vezes e meia o maior salário mini· 
mo vigente no Pais, por uma jornada de trabalho de 8 (oito} horas. 

Parágrafo anico, Às eventuais prorrogações de trabalho, bem 
como ao trabalho realizado à noite, aplicam-se as disposições 
pertinentes da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 5• O Poder E~ccutivo regulamentará esta lei no prazo de 
60 (sessenta} dias, contados da publicação. 

Art, 6• Esta Lei entra cn1 vigor na data de sua publicação, 
Art. 7• Revogam-se as disp~sições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale}- Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Diu. 

Sobre a mesa, redações finais dos Projetas de Resolução n•s 56 
e 59, de 1977, aprovados na Ordem do Dia da presente scssuo e que, 
nos termos do parágrafo anico do art, 355 do Regimento Interno, se 
não houver objcçi\o do Plenário, serão lidas pelo Sr. 1•-Secretário. 
(Pausa.} 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 637, DE 1977 
Comissão de Redaçilo 

Rcdaçilo final do Projeto de Resoluçilo n• 56, de 1977. 

Relator: Senador Oito Lchmann 
A Comlssüo apresenta u redaçi\o final do Projeto de Resolução 

n• 56, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Paulis· 

ta (SP) a elevar em CrS 4.822.000,00 (quatro milhões, oitocentos c 
vinte e dois mil cruzeiros} o montante de sua divida consolidada, 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente- Otto Lehmann, Relator- Hel>idlo Nunes. 

ANEXO AO PARECER N• 637, DE 1977 

Redaçio final do Projeto de Resolução n• 56, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso V!, da Constituição, c cu, , Prcsi· 
dente, promulgÓ a seguinte 

RESOLUÇi\ON• , DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Paulista, Esta
do de São Paulo, a elevar em Cr$ 4.811.000,00 (quatro ml
'thões, oitocentos e •lnte e dois mil cruzeiros) o montante désua 
divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• e a Prefeitura Municipal de Vãrzea Paulista, Estado de 

São Paulo, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros fixa· 
dos pelos itens I, 11 c III do art. 2• da Resolução n• 62, de 1975, com 
a redução dada pelo art. 2• da Resolução n• 93, de 1976, ambas do 
Senado Federal, a nm de que possa realizar uma operação de crédi· 
to, no valor de CrS 4.822.000,00 (quatro milhões, oitocentos e vinte 
e dois mil cruzeiros}, junto à Caixa Económica do Estado de São 
Paulo S.A., destinada ao financiamento dos serviços de pavimenta· 
ção de vias públicas daquela Municipalidade. 

ção. 
Art, 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica· 

PARECER N• 638, DE 1977 
Comissão de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Resolução n• 59, de 1977. 

Relator: Senador Hel>idio Nunes 
A Comissão apresenta a redaçlio final do Projeto de Resolução 

n• 59, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringã (PR} 
a elevar cm CrS 90.174.074,64 (noventa milhões, cento c setenta c 
quatro mil, setenta c quatro cruzeiros c sessenta e quatro centavos} o 
montante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1977. Adalberto Sena, 
Presidente- Helvidio Nunes, Relator- Otto Lehmann. 

ANEXO AO PARECER N• 638, DE 1977 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n• 59, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso V!, da Constituição, c cu, , Prcsi· 
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE i977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Marlnaí, Estado do 
Paraná, a elevar em CrS 90.174.074,64 (noventa milhões, cen· 
to e setenta e quatro mil, setenta e quatro cruzeiros e sessenta e 
quatro ctnta>os} o montante de sua dl>lda consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• I! a Prefeitura Municipal de Maringâ, Estado do Para· 

ná, autorizada, nos termos do urt. 2• da Resoluçào n• 93, de li de 
outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar cm CrS 90.174.074,64 
(noventa milhões, cento e setenta c quatro mil, setenta c quatro cru
zeiros e sessenta c quatro centavos) o montante de sua divida consoli· 
dadn, n lim de que possa contratar empréstimos, junto ao Banco do 
Estado do Paruná S.A., na qualidade de agente linancciro do Banco 
Nacionul da Hubitaçilo - BNH -destinados ao financiamento de 
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projctos c atividudcs nus ltrcns de infra-estrutura urbana c assistência 
social, nuquclu cidade. 

Art. 2• Estu Resolução entra cm vigor nu dato de sua publica· 
çiio. 

o SR. PRESIDENTE (M endcs Cunale) - As reduções finais li· 
das vão u publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. Jo.Secretá· 
rio. 

São lidos c aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO No 325, DE 1977 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen· 
sa de publicuç1io, pura imediata discussão c votação, da redução final 
do Projeto de Resolução n• 56, de 1977. 

Sala das Sessões, I 6 de setembro de I 977.- Otto Lehmann. 

REQUERIMENTO N• 326, DE 1977 

Nos termos do urt. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn· 
su de public:u;iio, parn imediata discussão c votação, da redução final 
do Projeto de Resolução n• 59, de 1977. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1977. - Leite Choves. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cunale)- Aprovados os reque
rimentos. passa-se à imediata apreciação das reduções finais anterior· 
mente lidas, 

Em discussão a rcdaçiio final do Projeto de Resoluç1io no 56, de 
1977. (Puusa.) 

Sll.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votuçito. 
Os Srs, Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pau· 

Aprovuda. 
Aprovada a redução final, a matéria vai à promulgução. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cunale) - Passa-se, agora, à 
aprcciaçüo da redução final do Projeto de Resolução n• 59, de 1977. 

Em discussão a redução final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerra· 

rei a discussão. (Pausa.) Encerrada. 
Em votnção. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Puu· 

su.) 
Aprovada. 
A nHllérin vui i1 promulgnçUo. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Can:tle) - Esgotada a matéria 
constuntc du Ordem do Dia. 

Tem a palavra o nobre Senador Mauro Bcnevides, orador inseri· 
to. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Anualmente, a Televisão Verdes Mares, Canal 10, leva a efeito 
uma promoção que, cm razão dos justos critérios que a disciplinam, 
obtem ampla repercussão cm todo o Estado, 

Truta·se du concessão de um troféu, denominado Sereia de 
Ouro. u qulllro coestaduanos eminentes, os quais, no desempenho de 
suus respectivas atividudcs, se credenciam à admiração e ao respeito 
da comunidade. 

V /trios têm sido, pois, os agraciados com a honrosa distinção, 
num reconhecimento que lhes é devido em funçito do muito que fi. 
zernm em favor do Ceará e dos ceurenses. 

A solenidade de outorga daquele gulardilo constitui sempre 
acontecimento sociul dos mais expressivos, num atestado frisante de 
que u escolha i: chunceluua pelo indiscrepnnte upo1o de nossa gente. 

No presente uno, a indicaçuo recaiu cm qlliitro contcrraneos dos 
mais brilhantes, cadu qual possuindo inestimltvel acervo de serviços 
prestados cm seu competente raio de uçilo. 

Nilson Holanda, Luiz Sucupirn, Pedro Philomcno c Rachel de 
Queiroz foram os apontados para receber a "Sereia de Ouro -
1977", numa estimulante retribuição a tudo quanto lhes foi dado 
empreender para prestigiar c enobrecer o Brasil c a terra de José de 
Alencar. 

O utunl Presidente do Banco do Nordeste tem sido um infati· 
gável propugnudor do desenvolvimento regional, dirigindo aquela 
agência com clurividênciu c descortino e fu?.endo-u cumprir os seus 
objctivos institucionais. 

Ainda recentemente, com extraordinária ênfase, reclamou pura 
o BNB mais recursos, estí1veis c duradouros, que ao mesmo 
oferecessem u necessária tranqUilidade operncionnl a fim de que as 
metas programadas pura o crescimento nordestino se comportassem 
dentro de percentuais animadores. 

O professor Sucupiru por sua vez, encarna as admiráveis tradi
ções de seriedade que inspiram os nascidos naquela Unidade 
Federativa. Jornalista consagrado, mestre de cultura fulgurante, 
líder católico de imensa projcçilo, desfruta de excelente conceito em 
todos os círculos de opinião do Estado. 

Já Pedro Philomeno Ferreira Gomes é mencionado, com justi· 
ficado realce, como um dos "grandes artffices" de nossa economia, 
lutando, desde o começo do século, puro impulsionar a nossa então 
incipiente vida industrial, de que faziam porte raras organizações 
fabris. 

Integrando-se no ramo têxtil, construiu, com sacrifício, uma 
imagem exemplar de correção e austeridade, que vem legando aos 
seus sucessores nas empresas que modelarmente estruturou. 

Rachel de Queiroz, que foi alçada à Casa de Machado de Assis 
no corrente ano, sempre conseguiu evidenciar-se no campo das 
letras, a ponto de ser-lhe assegurada a imortalidade literária, numa 
consagradora eleição que ganhou dimensionamento invulgar. 

Ao 'michu-sc, como escritora, com O Quin:e, contribuiu posi
tivamente para mostrar às autoridades a necessidade de socorrer o 
homem do N ardeste, 11 braços naquela época com uma calamidade 
de largas proporções. 

Todos quatro estão, pois, à altura da homenagem, à qual fazem 
jus, agora, pelo fecundo labor a que se entregam com tanta abnega· 
ção e devotamento. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA -SP)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVJDES (MDB - CE) - Com imenso 
prazer, nobre Senador Otto Lehmann. 

O Sr. Otto Lchntann (ARENA- SP)- Nobre Senador Mauro 
Benevides, no momento em que V. Ex• registra o mngnffico trabalho 
dn Televisão, no glorioso Estudo do Ccorl1, pelo seu Canul 10 c 
menciona quatro vultos eminentes de sua terra- nomes que todos 
nós conhecemos, nomes que deixaram de ser do Ceará para ser 
tornarem personalidades de ullll projeçilo nncionnl- desejo esternnr 
n solidariedade de meu Partido, apla~dindo u iniciativa de 
V. Ex• e, no mesmo passo, dizer que, na eventual ausência dos 
ilustres colegas Senadores Virgrlio Tltvorn c Wilsor. Gonçalves, que 
não se encontram hoje cm Brusflia, peço licença para, também, cm 
nome deles, endereçar efusivos upluusos às dignas personalidades 
ceurcnses que merecidamente estilo sendo homenogeudns. Meus 
cumprimentos à Sr• Rachel de Queiroz e aos Srs. Nilson Holanda, 
Luiz Sucupirn e Pedro Philomcno. Meus ugrudecimcntos o V. Ex• 
por permitir csw minha rl1pida intervenção cm seu formoso discurso. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Eu ugrndeço u 
mnnifestaçilo de V, Ex•, nobre Líder Otto Lehmonn, que traz ao 
meu pronunciumento u soliduricdude dn Bancado da Maioria e, de 
forma purticular, dos eminentes colegas Scnudorcs Virgrlio Tltvora c 
Wilson Gonçalves representantes, como cu, do glorioso Estado do 
Ceará. 

·I 

I 
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Comentando, cm sua edição de I• de setembro, as indicações 
para a Sereia de Ouro de 1977, assim se manifestou cm editorial, a 
Tribuna do Ceará: 

"A Sereia de Ouro, institulda pela Televisão Verdes 
Mares, Canal 10, com o objctivo de agraciar personalidades 
eminentes, que ocupam posição destacada na comunidade 
ccarensc, foi outorgada, este ano, a quatro ilustres figuras 
que integram a galeria dos mais altos expoentes humanos do 
CearA- prorcssorcs Nilson Holanda c Luis Sucupira, indus
trial Pedro Philomcno c a escritora Rachel de Queiroz. 

Nilson Holanda, Presidente do Banco do Nordeste .do 
Brasil, é um técnico rcnomado, portador de sólida cultura 
humanlstica, prorcssor univcrsitArio, autor de obras con
sagradas de economia, detentor de importantes titulo pós· 
graduação de "Master", cm economia, por conceituada 
universidade norte-americana, homem público que já 
demonstrou competência e operosidade em altos postos 
administrativos du União. Com esse currlculo c vitoriosa 
experiência nas runçiles que exerceu, o professor Nilson 
Holundu trouxe para a direçilo do BNB um backlfOIInd 
cultural que lhe tem permitido realizar uma administração 
inteligente, capaz de enrrentar dificuldades estruturais e 
conjunturais sem prejudicar o desempenho do Banco. 

Conhecedor prorundo do Nordeste c suas pcculiari· 
dadcs, o proressor Nilson Holanda tem desenvolvido provei· 
tosos csrorços para rortaleccr as estruturas cconômicas 
regionais, mediante a aplicação de recursos cm setores 
prioritãrios, que visem ao aproveitamento de riquezas 
encontradiças em nossa ecologia, c uma assistência técnica 
destinada a ajudar na programação de novos empreendimen
tos c melhoria dos que já estão cm funcionamento. Contando 
com uma equipe harmônica de dirctorcs, recebendo apoio 
integral das lideranças politicas c empresariais do Estado, 
que reconhecem seu idealismo c empenho em servir ao Nor
deste, o Presidente do BNB tem conseguido expressivos 
êxitos, na captação de reforços financeiros que assegurem ao 
Banco a capacidade de contribuir para manter o ritmo de 
desenvolvimento da região. 

Merece ser assinalada também a cficiencia com que o 
prorcssor Nilson Holanda montou um esquema de pessoal 
que implantou com celeridade o FINO R, de modo a impedir 
um grande descompasso decorrente da extinção do sistema 
34/18, a fim de evitar atraso no pagamento dos recursos dos 
incentivos fiscais, 

O proressor Luis Sucupira é um património moral c 
cultural do CearA, a quem vem prestando incstimAveis servi
ços, durante vArias décadas, com uma conduta ética inalterA· 
vci. Jornalista brilhante e combativo, defensor de uma linha 
religiosa e filosófica advinda de convicções autênticas, jamais 
transigiu com os seus principias, mantendo-se fiel às suas 
idéias, sem concessões a conveniências c interesses pessoais 
ou de grupos. Redator de O Nordeste, durante vo\rios anos, 
honrou a imprensa com seus trabalhos sérios, onde a 
correçi!o de linguagem, o estilo correntio c o conteúdo dos 
conceitos se juntavam para dar à matéria importância sin· 
guiar. Na clltcdra, cm vários colégios, em nossa capital, é o 
mestre responsâvci, respeitado pelo saber e honestidade e 
querido pela generosidade de seu espirita, sempre aberto à 
solidariedade, Membro ilustre do Instituto do CearA, dignifi· 
ca aquela casa com a solidez de seus conhecimentos, o brilho 
de sua inteligência, a inquebrantabilidade de seu carâter, a 
lhaneza de seu trato, caracterizada por uma simplicidade 
rronteiriça da humildade, . 

Pedro Philomeno Ferreira Gomes é dos grandes 
artlfices, du economia do Ccarfl. Nos primórdios do século, 
quando nossa Capital era um pequeno aglomerado urbano e 

o Ccarfl um Estado de acanhadas proporções, no campo 
económico, teve a visão c a coragem de montar uma indústria 
de tecelagem; Visão, porque entc~deu de bom alvitre aprovei
tar.matéria-prima local - algodão; coragem, porque acredi
tou no desenvolvimento de nossa terra c do Pais, cujo merca
do de consumo teria condições, a médio prazo, de absorver 
os manufaturados têxteis. 

o' tempo comprovou que aquele intimorato capitão de 
indústria tivera a noção de uma realidade que a outros 
passarfl despercebida, pois o seu empreendimento venceu os 
percalços naturais, teve fluxos e refluxos próprios da ativi
dadc económica, mas se firmou como uma iniciativa 
vitoriosa c serviu de incentivos para que se seguisse seu 
exemplo. 

Rachel de Queiroz é como que uma part!cula do Ceará, 
tal o seu apego à terra natal, que jamais esqueceu ou renegou, 
na âpicc de sua glória literária. 

Escritora de grandes méritos, autora de obras consagra· 
das, onde o regional se casa com o universal, para compor li· 
vros admiráveis, cm que a graça do estilo se harmoniza com a 
densidade dos enredos, que retratam especialmente o drama 
social do Ceará, causado pela natureza fluida, Rachel de 
Queiroz é um valor intelectual preeminente, admirado por to
doo Pais. 

Membro do Conselho Federal de Cultura, eleita, re
centemente, para a Academia Brasileira de Letras, colabora• 
dora da imprensa, onde publica crônicas primorosas, nossa 
estimada conterrânea faz jus, por sua grandeza humana e seu 
amor ao CearA, a todas as homenagens que lhe tributemos. 

Silo estes os novos detentores da Sereia de Ouro, que 
lhes será entregue cm resta solene, a realizar-se cm Fortaleza 
nos salões do Ideal Clube, em nossa Capital, a 30 do corrente 
mês." 

Sr. Presidente: a 30 de setembro, quando lhes for entregue, pela 
TV Verdes Mares, a "Sereia de Ouro", Nilson Holanda, Luis Sucupi
ra, Pedro Philomeno e Rachel de Queiroz sentir-se-ão recompensa
dos pelos esrorços que despenderam para servir, com tanta digni
dade, ao Ccarâ e ao Pais. 

A todos eles rendo, com este registro, perante o PlenArio do 
Senado Federal, a minha homenagem de profunda admiração. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESlDENTE (Mendes Canale) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Governo, desde longa data, vem promovendo programas, 
conclaves, simpósios, tertúlias, agremiações, troca de idéias, enfim, 
toda a sinonlmia que se pudesse encontrar cm torno de reuniões, no 
sentido de mascarar a solução definitiva para o problema gumlfero 
brasileiro, 

Todos nós estamos cansados de ler nos jornais os programas 
que jfl tomaram um num e especifico na semdntica governamental-
PROBOR. Jfl criaram, até, um d!stico, uma sigla para enunciar este 
programa PROBO R. E quando os "probores" alcançam já quase a 
casa do cnésimo nLimcro, hâ um rctro..:csso, c se passo. a chamar, no
vamente, PROBOR I, PROBOR 11. 

Agora, o Governo vem de anunciar um outro segundo 
PROBO R, porque até a SUDAM jã ficou com a responsabilidade de 
trazer a equaçi!o para a solução do problema gum!rero brasileiro. O 
Ministério da lndllstria e do Comérciojâ avocou para si inúmeras ve
zes a responsabilidade da soiuçi!o desse problema. Chegou-se até a 
plantar 18 mil hectares de seringueiras na Bahia, na pretensão de que 
ela apresentava um caldo de cultura semelhante ao da Amazónia, c 
terras férteis, enquanto us da Amazônia ni!o o eram, com a vantagem 
de possuir iguallndicc de umidade, mais ou menos o mesmo clima, a 
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mesma temperatura. O resultado é que, nesses 18 mil hectares, plan· 
tndos homogeneamente, surgiu uma praga que desfolhou as árvores, 
inutilizundo·as em grande parte. Acreditavam os técnicos, que, plan· 
tndan hévea nu ambiência baiana, a praga que dizimara os seringais 
do Tapajós, realizados à mercê da Indústria Ford, num total de um 
milhiio de hectares, niio encontraria ambiência na Bahia. Mas a pra
gn surgiu nos seringais baianos, c eles foram dizimados como aqueles 
plantados cm Fordlândia c Bcltcrra. Esta experiência constatou que 
a hevea bra.rillen.rl.r repele essa homogeneidade. Se conseguirmos rc· 
sistências tais que se contraponham a essa praga, que é o mlcrocyc/us 
ullei, outras poderão surgir em decorrência da homogeneidade do 
plantio, pois u árvore, numa sabedoria natural, detona a sua semen· 
te, Para isto é que é preciso o pscudotécnico atender: para a sabedo
ria da Natureza. A semente da hevea, quando atinge o ciclo da fccun· 
daçilo, detona da árvore c vai cair a uma distância de 20, 30, 50, ou 
100 metros, como que a dizer que não quer uma espécie contfgua a 
outra: como que a dizer que a heterogeneidade é uma necessidade pa· 
ru a sua existência. Ela precisa ficar separada das outras espécies co· 
muns. E nós teríamos que encaminhar a pesquisa c o estudo no.scnti· 
do desta obscrvaçiio elementar c empírica: procurar espécies que ti· 
vcsscm um comportamento sócio-fitológico ao lado da hevea, prole· 
gcndo-u, c niio buscar caminhos que podem representar uma agrcs· 
são profunda na biosfera amazônica, como só i ser o que pretende cs· 
se novo Programa, que será lançado no dia 29 do corrente cm Ma· 
naus, sob o patrocínio do Ministério da Indústria c do Comércio, 
cujo Ministro Calmon de Sá se fará presente, 

O Programa insiste na homogeneidade fitológica da Amazônia, 
e acha que, no período cm que essas folhas ficam sujeitas ao insulto 
da praga, bastaria aspergir, borrifar, sobre o plantio, um defensivo, 
uma substância química que tivesse condições de destruir o micro· 
cyclu.r ullei, 

Ora, Srs. Senadores, é conhecimento primário de Ecologia que 
os produtos químicos que defendem uma espécie vegetal fatalmente 
conduzidos uo solo c depois levados pelo próprio processo de lixívia· 
çüo da cuida das chuvas c conduzidos para os canais, para os rios, 
vão perturbar o plancrum. vão perturbar a vida biológica de outras 
espécies animais que povoam os rios, c a própria massa que faculta a 
reciclagem e o desenvolvimento de seres que sustentam toda aquela 
imcnsidiio arbórea, que i: a Amazônia. 

O defensivo tem sido prejudicial em outras âreas. A Ciência tem 
constatado, até nu Grocnlândia, cm animais apanhados lá, a existên· 
cia de mercúrio c de outras substâncias danosas que constituem a 
composiçiio química dos defensivos. E estas substâncias perniciosas, 
lá observadas, vêm e aparecem em decorrência da cadeia alimentar. 
São os animais que, uo se cntrcdcvorarem, levam aquela substância 
perniciosa ·por vezes chegando ao próprio homem, Hoje, luta-se para 
umn adubuçiio biológica com matéria orgânica putrcfata. Hoje, luta· 
se pura encontrar um defensivo também biológico: se é um fungo, 
descubramos outro fungo ou outro microorganismo capaz de dcvorâ· 
lo. Está u Cii:ncia, estilo os cientistas preocupados cm evitar o defcn· 
sivo químico porque o defensivo, cstâ constatado atualmcnte, cm úl· 
timu análise é pernicioso ao equil!brio biológico do Planeta. 

Não hú defensivo hoje capaz de garantir um carátcr salutar dcn· 
tro du cadeia alimentar. 

Está comprovado que todos eles silo perniciosos. Os jornais 
anunciam c noticiam todo o dia que foram observados elementos de· 
leti:rios no peixe, nu carne, até na carne bovina. Tcm·sc comprovado 
hoje que, em virtude de defensivo usado cm pastos, a carne bovina 
nprcscntu condições perigosas 11 alimentação do hom•m. Isto vem 
provar que o uso do defensivo não é o grande argumento para o plan· 
tio homogênco de hévcu nn Amazônia: talvez a presença do dcfcnsi· 
vo, du dioxina, esta dioxina que perturbou a Cidade de Scvcso, na 
Itália. c constitui, inegavelmente, a base da maior parte dos dcfensl· 
vos hoje eluborudos nos grandes luborutórios do mundo, 

Nu Amuzõniu talvez o defensivo tenha uma atuaçiio mais per· 
niciosn do que cm qualquer outm área, cm virtude, principalmente, 
do índice pluviométrico, do índice delixivinçüo, de lavagem. O dcfen· 

sivo aspergido numa floresta de I milhiio de hectares de hévca ficará 
nus folhas momentaneamente, porque, logo cmpós, as chuvas ter· 
renciais, chuvas que alcançam por vezes o índice de 4 mil mil!mctros 
por uno na A muzônia, chuvas que perduram por 24, 48, às vezes até 
72 horas inintcrr~ptamentc, lavarão este defensivo posto sobre, as fo· 
lhas para defendê-las, ~ possível que as defenda momentaneamente, 
mas logo cm seguida esse defensivo será conduzido para os rios, para 
os igarapés, para os lagos, E quem podcrâ garantir, qual esse prclcn· 
so cientista qu·c poderá garantir a integridade da vida biológica dos 
rios c dos lagos amazônicos com a presença desse defensivo? 

Por esta razão, Sr. Presidente c Srs. Senadores, trago artigo in· 
scrto no Diário do Comércio, de Belo Horizonte, Minas Gerais, no 
dia I• de setembro do corrente ano, cujo autor é o Sr. Osório da Ro· 
cha Diniz, urtigo esse que se faz mister ser lido, analisado, discutido c 
interpretado, para melhor elucidação do Governo c dos Srs. Senado· 
rcs, do problema gumífcro, que é angustiante. 

Começa assim o articulista: 
"Mesmo alguns produtos ugropccuârios que o Brasil 

possui condições climáticas c ecológicas para produzir, para 
se emancipar das importações c das pressões do exterior, seja 
sobre o seu balanço de pagamentos ou mesmo sob aspectos 
políticos, em vârins ocasiões, como o trigo, o centeio, a qui .. 
na, o leite cm pó c diversas frutas, a quina c a borracha, cm es
pecial, têm sido por demais descuidadas. 

Com um programa objctivo de fomento da produção, de 
financiamentos garantidos, de pesquisas, de comercialização 
c de combate aos monopólios, concorrências desleais c dum· 
pings, cm 5 a 7 anos o Brasil deixaria de importar borracha 
do Extremo Oriente, oriunda das plantações de empresas sub
sidiárias das grandes companhias internacionais fabricantes 
de artcfatos de borracha ou o produto sintético ou mesmo os 
componentes para sua fabricação no Brasil." 

Sr. Presidente, detenhamo-nos neste ponto. Diz o articulista 
que, se houvesse maior atenção por parte do Governo numa progra· 
mação mais cuidadosa, jâ estaríamos libertos da influência do merca· 
do exterior. 

É uma verdade, Sr. Presidente. Gastamos atualmcntc cerca de 
150 milhões de dólares. O Brasil, que tanto se preocupa com a balan· 
ça de pagamento, gasta cerca de 150 milhões de dólares, comprando 
borracha, ou comprando tecnologia, ou maquinaria, ou enviando 
dividendos para o exterior, em virtude de não ter solucionado o pro
blema da borracha. 

Alega ainda o articulista que hã uma influência exterior, pois as 
plantações de hévca no Sudeste Asiático, principalmente daquelas 
áreas a que o Brasil se dirige no sentido de comprar o produto, são 
subsidiárias de grand.cs companhias internacionais, as quais fazem o 
jogo da borracha. Nilo há, portanto, interesse Nacional, cm virtude 
dessas influências exógenas que estariam perturbando uma progra· 
mação cncaz. Sabe-se que os canteiros nativos da Amazónia, com a 
técnica do erhre/, substância que ativu a produçiio das ârvorcs até ao 
triplo, c com o processo de acidulaçilo, o uso de ácido acético no pro· 
cesso de coagulação do látex, há aumento de produtividade poupan· 
do as horas de trabalho do seringueiro c aumentando a sua produ ti vi· 
dade, sabe-se que poderíamos, tranqUilamente, produzir borracha 
natural para abastecer o mercado interno. 

Tal nüo ocorre - diz o jornalista -em face desse jogo intcr· 
nacional, pois as companhias têm interesse cm plantações do Sudeste 
Asiático, essas mesmas companhias que fabricam artcfatos de borra· 
eh a, O raciocínio é admissível, pois Ford, quando tentou a plantação 
cm nosso País foi para escapar desses monopólios. Tentando plantar 
borracha nu Amazônia, o próprio Ford o fez, fugindo do frete mar!ti· 
mo e da influência dessas companhias do Sudeste Asiâtico, 

Prossigo na leitura do artigo, Sr. Presidente: 

"Descuidando de plantar uns' 12 milhões de seringueiras 
c ficando u depender do produto Importado natural ou sin· 
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lético, na verdade o Brasil, em matéria de borracha, continua 
a remeter divisas ao exterior seja para importações de borra· 
cha ou pagamento de mâquinas, matérias-primas, patentes, 
royalrles e juros de financiamentos para a importação dos 
componentes destinados à fabricação da borracha sintética. 
De 140 a 145 milhões de dólares é quanto o Brasil despende 
anualmente com a importação de borracha, que poderia ser 
produzida na Amazônia c dar emprego condigno a milhares 
de brasileiros. A nosso ver, iniciarmos um programa resoluto 
de nos emanciparmos da borracha importada, natural ou sin· 
téticn, continua um programa de integração c de defesa nacio· 
nnl, muito importante. 

Na proporção cm que se desenvolve a Amazônia, com a 
construção de rodovias, com a formação de fazendas de cul· 
tura ou de criação dc·gndo e melhorem as condições de vida 
de suas cidades, cada vez mais irá se tornando dcficitârin e 
quase imposs{vcl a produção, mesmo das 23.000 toneladas de 
borracha seca, que são conseguidas com o extrativismo dos 
seringais nativos." 

Aqui há um exagero, porque jâ faz quatro ou cinco anos que 
nilo produzimos mais 23 mil toneladas. 

"A tendência para essa produção é diminuir, c o mâxi· 
mo conseguido na Amazônia, no perCodo âurco da borracha 
silvestre, foi de 42.500 toneladas, em 1912, o que está longe 
de atender no consumo ntual do Brasil, que cm 1980 atingirá 
a 220.000 toneladas de todos os tipos," 

Neste ponto hã também um erro estat{stico. Primeiro, porque 
nós jã estamos consumindo, atualmente, cerca de 240 mil toneladas 
de borracha, entré a natural e a sintética, que nós produzimos. 
Acredita-se que, em 1980 jã estaremos precisando de mais de 260 
mil toneladas de borracha, entre a sintética'e a natural. Mas, atcntan· 
do para que a sintética é produzida de um outro hidrocarboneto, que 
é o petróleo, c este petróleo, como reserva fóssil nilo renovável, tende 
a desaparecer, tende a se esgotar, tende a se exaurir. Logo, teríamos 
que nos dirigir, nos preocupar com a produção da borracha natural, 
o que vai a muito mais de 260 mil toneladas, na década de 80. 

"Assim, com uma produção de cerca de 100 mil toneln· 
das do produto sintético teremos que importar mais da meta· 
de do consumo nacional de borracha. t:, urgente, portanto, 
que se façam plantações racionais de hi:veas, em determina· 
dos pontos da Amazônia, que essas plantações sejam cm lugn· 
res escolhidos de acordo com as necessidades climatéricas e 
ecológicas das plantas, para não cometer os erros da Cia. 
Ford Industrial do Pnrâ, cm Beltcrra ou no Tnpajós;" 

Ora, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o problema não é bem de 
nicho ecológico; o problema cstâ nessa homogene~da~c ou hetcr~ge· 
neidadc do plantio. A planta, cm Belterra c FordlandiB, no TapaJÓS, 
vicejou muito bem. Ela até hoje estaria produzindo milhares de tone· 
)adas de borracha não fosse o erro da homogeneidade. O erro !• 
caracterizou pelo ~lantio homogênc~ se~ ncnhu~a. obediência à n~· 
tureza. Acredito mesmo que, se àquela epoca, extsusscm os derenst· 
vos, os antifungos, os matadores de rungo, c eles t~vessc~ sido as per· 
gidos no seringal de Fordlândia e Bel terra, não terta havtd_o desrolh~· 
mento c os seringais estariam produzindo. Mas o que ~ertu aco?tect· 
do ao rio? O que teria acontecido à terra? Nilo havcrtn n~cesstdade 
de uma adubação no futuro, pois esse impacto do dcrenstvo anual· 
mente na biomas~a que sustenta a hi:vea, não raria cair as resistên· 
cias e ~ capacidade de produção dos microorganismos que fu~em es· 
sa reciclagem na biomassa que sustenta a hl:v~a? Nós produw~am.os 
borracha, nós tcrlamos produzido borracha, stm. E tts conseqUenctas 
futuras? E os efeitos no rio, nu fnuna ictiológicn'? E os creitos nessn 
biOIIIüssa de sustentução? 

Mos é neste processo que, hoje, o Governo insiste, com u plnntu-
çi\o dos seringais homogéneos. 

A Utulo de exemplo, rclato·lhes conversa que acabei de travar 
com um grande seringalista amazonense, que está plantando cm seus 
seringais I milhão de (lrvores, todas homogeneamente. 

Quando aventei a possibilidade do surgimento da dotidela, da 
praga que destrói a folha e evita que o processo de fotossfntcse ocor· 
rapara a produção da seiva, .do látex, - pois o látex é seiva c a seiva 
1: decorrência do trabalho executado pela energia bioqufmica que os 
estômatos da folha, cm-um processo de fotossfntese, captam, trans· 
formam a energia dos raios solares, - ele respondeu que os técnicos 
jâ o haviam advertido c que ele se preparava com os defensivos, pois, 
à época propfcia, jú'teria um avião capacitado para borrifar o seu se· 
ringal de defensivos. 

' · V cjam, Srs. Senadores, que a orientação estâ dirigida com arri· 
mo no defensivo, no produto qufmico que vai matar o fungo, incga· 
velmente, mas vai, matar, também, os microorganismos que estão no 
solo fazendo a reciclagem da matéria orgânica e alimentando a hé· 
vea; yai matar, também, os alcvinos, vai destruir a fauna ictiológica, 
ou vai perturbâ-la; vai ser assimilado pelo peixe, peixe que iremos CO· 

mer, chegando, portanto, o defensivo até o homem. E quem sabe 
das conseqUências? Quem nos poderâ advertir? l(pem poderã no
mear as conseqüências que advirão até de fundo genético ou provo
cando perturbações gravfssimas na fisiologia humana? 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC) -Quer dizer que o defensi
vo vai ficar ofensivo, não? Parece-me que este articulista é muito 
mais um economista do que um ecologista. Ele emprega essa expres. 
são "plantações racionais", quase que repetindo refrões que jâ 
estamos acostumados a ouvir, como estava dizendo V, Ex• Agora, é 
estranho que esses argumentos todos que V. Ex• estâ cxpendendo, de 
origem bioqufmica, biológica, não estejam sensibilizando esses ho· 
mcns que estilo organizando esses programas, esses novos 
"PROBOR", como V, Ex• diz. E não estão sensibilizando a tal pon
to que, eles que preconizam a plantação desses seringais, -que cha
mam de "racionais", mas nilo sei se a expressão é muito adequada
chegam a aconselhar este mesmo processo de defesa àqueles que pro
curam plantar - como esse seringalista que V. Ex• está citando, -
não sei cm que região, - segundo o processo biológico, dentro da 
própria flora em que viceja a nossa seringueira. Era o que tinha a di
zer a V. Ex• 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Muito obri
gado, nobre Senador Adalberto Sena, V, Ex• sempre traz contribui
ções valiosas a esta procura a que nos entregamos, da solução do pro
blema da borracha, no Brasil. 

Mas prossigo, Sr. Presidente, lendo o nosso articulista: 
"Quanto à rodovia Transamazõnica, vai atravessar 

imensos vazios verdes como o de Santarém a Humaitá ou o 
de Porto Artur a Santarém c ainda retira 30% dos incentivos 
fiscais da SUDENE e da SUDAM, a plantação de seringuei· 
ras em lugares como nas proximidades de Marabâ, de Porto 
Velho, de Humaitâ, de Manaus c de Belém, de Cndiccs 
pluviométricos elevados nos parece mais premente e ligada 
mesma à segurança nacional." 

~ interessante esta observação, Srs. Senadores: 

"Com a importação de borracha c de trigo o Brasil gasta 
anualmente mais de 850 milhões de dólares c a tendência 
para essas importações 1: crescer com o aumento da 
população, do número de vclculos automotores c do consu· 
mo de derivados de petróleo. Com um pouco de organização 
das atividndes ngrfcolas e combate aos monopólios externos 
que parasitam nosso pa{s, r.carfamos independentes em 
mntéria de borracha c de trigo," 

Ora, Sr. Presidente, o nosso articulista tem toda a razão, se se 
conclui, como concluiu, snbiumcntc, o nobre Senador Adnlbcrto 
Senn, que há qualquer coisa no meio do caminho. Não é posslvel 
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que os técnicos, estudiosos, biólogos, agrônomos, não tenham ainda, 
se debruçado sobre o problema da homogeneidade e da heterogenei· 
dade amazónica para programar o plantio da seringueira na área, e 
com isso obter a independência do Brasil em termos de borracha. 
Deve haver um empecilho e empecilho de grande monta. 

Diz o articulista que se trataria de interesses multinacionais; 
concordo plenamente com ele. Nilo é possfvel que os nossos técnicos 
nilo cheguem a este conhecimento, a esta solução, a este raciocfnio 
primãrio. Aliãs, nilo é de estranhar, pois as multinacionais têm tal po· 
der de infiltração, de controle, de insinuação e de corrupção, que chc· 
saram até a corromper, se não me engano, um prfncipe holandês, 
chegaram a corromper ministros pelo mundo inteiro, para a compra 
de aviões. E quanto à nossa PETROBRÃS, poderiam os argUir com a 
nossa PETROBRÃS, monopólio estatal, hã vinte c tantos anos, foi 
pesquisar petróleo no Iraque e nilo pesquisou no Brasil. A nossa 
PETROBRÃS, que jã até se entrega ao comércio de cercais, através 
da INTERBRÃS, quando o problema dela é encontrar petróleo, não 
é vender soja. 

Por ar, nobre Senador, veja como a capacidade, como o poder 
de influência da multinacional é tão grande que penetra cm todos os 
meandros, em todos os escaninhos da vida nacional, e nós estamos 
comprando borracha da Malãsia, na base de 60 mil toneladas, tendo 
um canteiro de Arvores nativas, um canteiro nativo na Amazônia, 
capacitado a produzir I 00 mil toneladas, desde que o Governo enten· 
da que a solução do problema gumffcro não está cm simpósios, em 
conclaves, cm planos, cm articulações, em banquetes, em estudos e 
cm lcvantarncntos. Não. A solução estã apenas numa tomada de 
posição - entender que nós vivemos numa economia de mercado 
aberto, num mundo de competição mercantil, c s6 uma coisa vale: é 
preço. Ern 1980, as necessidades brasileiras de borracha natural irão 
a 100 mil toneladas, c ele vai precisar mesmo, porque nenhuma 
jamanta, com mais de 20 toneladas de carga, pode ter pneus de bor· 
racha sintética; tem que ser de borracha natural; c nenhum avião do 
mundo levanta vôo nem aterrissa sem borracha natural pura, látex. 

O Brasil precisará de 100 mil toneladas, por volta de 1980, c tem 
condições de produzi-las nos seringais nativos da Amazônia, c jâ 
produziu, em 1912, quando nós ainda dominávamos o mercado mun· 
dia!, pois é sabido de todos que a Amazônia viveu o que se chamava 
o rubber boom, a explosão da borracha, desde 1890 até 1914. A partir 
de 1910, os ingleses começaram a entrar no mercado, com borracha 
produzida no Ceilão, racionalmente; foram felizes, por um desses 
acasos que colaboraram com os ingleses, pois no sudeste asiático não 
pontifica o mlcrocydus ullel, o fungo que existe na biosfera da 
América do Sul c desfolha a árvore na época propicia da troca de 
folhas. 

Pois bem, se naquela época, cm 1912, quando jã perdfamos o 
mercado internacional, nós produzimos 44 mil toneladas, por preces· 
sos antiqUfssimos, por processos superados, c quando hoje temos o 
cthrcl, que é uma substância que, aspergida no painel da Arvore, no 
caule da árvore ela passa a produzir duas ou três vezes mais, então, 
temos capacidade para produzir. Ainda mais quando existe o preces· 
so de acidulaçilo, através do acido acético, encontradiço no vinagre, 
no tucupi, no olho da caxumba, substâncias que existem na 
Amazônia, com facilidade. O tucupi se faz da mandioca, o vinagre é 
facUimo de aquisição, basta uma gota na tigela de látex para que ele 
se coagule, sem haver a necessidade daquele esforço pirolenhoso, que 
o seringueiro fazia, exaurindo-se antes do tempo, Logo, estamos 
capacitados a produzir borracha natural dos canteiros nativos, basta 
que o Governo entenda que o problema é preço. 

Precisamos de doze milhões de Arvores. Quem é que vai plantar 
esses doze milhões de Arvores, que o PROBO R anuncia, se o fruto 
nilo tem preço? E eu lhes pergunto, Srs. Senadores, c pergunto a esta 
Naçilo: quem é que vai plantar bananeira se a banana nilo tem preço? 
Quem é que vai plantar mangueira, se a manga nilo tem preço? Se o 
preço da borracha é um preço Irrisório, é um preço que nilo dá, que 
não satisfaz o custo da produção? Quem é que Irá plantar uma 

árvore, prestem atenção, Srs. Senadores, quem é que vai plantar um 
clone, que é justamente uma pldntula da hevea braslllensls, com 
todos aqueles cuidados, com todo aquele carinho que a pldntula 
exige, como uma criança, se ele sabe que ali não está o repositório, a 
cornucópia onde vai apanhar os seus recursos? Nunca! Quer dizer, 
silo programas anunciados pelo Governo, sem nenhum sentido, 
sem nenhuma objetividade sem nenhum critério verdadeiro, sincero 
c leal, não passa de um mascaramento, de escamoteação do pro· 
blema. Nós já estamos cansados c não temos o nariz furado como 
fndio, nós da Amazônia, estamos protestando contra este novo 
PROBO R, que ê um' novo engodo, é uma nova mentira que se 
impinge à Nação, dizendo que se vai, com isso, solucionar o 
problema gumffcro brasileiro, quando niío se vai solucionar coisa 
alguma, porque peca pela base. Quem é que vai plantar 12 milhões 
de árvores, 12 milhões, para daqui a S ou 7 anos produzir borracha, 
plantar é criar? 

Sr. Presidente, Srs. Senadóres, hã um aforismo, hã um refrilo 
que diz: "0 cavalo e a planta só se desenvolvem c só crescem sob o 
olho do dono"; c é uma verdade. Qual é o empregado do seringal, 
qual serão empregado do Ministério da lndóstria c do Comércio, do 
Ministério da Agricultura, da SUDHEVEA, ou seja lá o que for, que 
vai cuidar da plântula com carinho para que ela sobreviva, cresça c 
produza dar a S ou 7 anos? Nunca. Agora, se der preço, se houver 
preço sedutor, preço imagético, preço que atraia o homem para cui· 
dar da planta, para plantar, cuidar c esperar que ela produza, ar sim, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, ar teremos uma produção de bor
racha satisfatória dentro de pouco tempo. Mas, sem preço, dentro da 
economia de mercado vigente no Brasil, dentro da competição capi· 
talista, não funciona, é balela, é pura balela e eu estou aqui, nesta Tri· 
huna, para denunciar mais uma artimanha do engodo c V. Ex•s silo 
testemunhas de que cu, há dois anos c meio, aqui chegado, tenho me 
reportado ao problema, tenho denunciado esses programas, esses 
planos, esses projetes, esses papéis, essas viagens, esses conclaves, cs· 
ses banquetes, para soluç.ilo do problema da borracha. 

Mas, agora chega. 1: a hora de denunciar com veemencia mais 
um arremedo, mais uma farsa, para a solução do problema da bor· 
racha. A pretensa reunião no dia 29 próximo, em Manaus, o 11 
PROBO R, a dinastia de PROBORES jã está na enésima potência. 
lnómeras reuniões, o Ministério jfl avocou e outro Ministério já lc· 
vou e o Conselho de Desenvolvimento Económico já se reuniu duran· 
te horas cansativas, se debruçando cm torno do assunto. E até agora 
não resolveram nada. 

E por que não resolvem? Nilo resolvem, porque pecam pela ba· 
se. Não atendem ao chamamento primeiro da economia de mercado, 
que é preço sedutor. Enquanto o Governo não der preço sedutor e ao 
Governo é tão fãcil subsidiar a borracha, pois com o preço sedutor, 
com o preço pepita-ouro, estas populações, que estilo marginalizadas 
na periferia das megalópolis, angustiando o Governo e angustiando 
o cidadão, através do terrorismo, da subversão e toda sorte de cri· 
minalidadc ... 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- E das doenças. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- ... e das 
doenças, fatalmente estas populações convergiriam para o hlnterland 
amazónico, em uma ocupação lenta, sponte proprla, sem que o Go
verno interferisse, só o preço sedutor. Seria o próprio seringalista 
procurando, através de contratos de trabalho, trabalhadores para os 
seringais, que iriam plantar seringueiras, iriam tirar o ldtcx, mercê da 
tecnologia moderna, com uma rentabilidade muito maior, além 
daquela de 1912, porque podcrfamos produzir 100 mil toneladas, 
tranqUilamente, no decorrer de 4, 5 ou 6 anos, c o plantio iria ucon· 
tecendo no sabor do carinho, do interesse do seringalista c do serin· 
guciro, que veriam na árvore, que vislumbraria na hévca, n sun mina 
de ouro a sua cornucópia, eles cuidariam dela pura que ela tivesse 
capacidade sempre maior de produçilo, 
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Mas, sem preço, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tudo serâ infru· o seu longinquoEstado o estâ ouvindo, hã de ouvi-lo sempre~ estA 
t!fcro, tudo será improfícuo c inócuo, será gastar dinheiro à-toa, presente aqui. Também cm outros tempos, nós tivemos um grande 
Com preço sedutor, só com preço sedutor, conscguiriamos uma pro- representante do Amazonas, o Senador Arthur Virgflio, que foi um 
duçào capaz de satisfazer o mercado interno c ntenderiamos a estes ótimo Deputado c um valoroso Senador. Mas, o Senador Arthur 
problemas que são problemas angustiantes, o problema do êxodo ru· Virgilio, cuja voz foi calada neste Senado, está aqui presente, no 
ral que hoje ocorre, num crescendo angustiante, do interior para a ci- pessoa de seu filho Arthur Virgilio Neto, que também é da terra de 
dade. lnvertcriamos esse nuxo, da cidade para o interior, aten- V. Ex•, e o estâ ouvindo' de uma dessas tribunas. De modo que o seu 
dcriumos àquela vocação bucólica, àquela vocação campesina, que o discurso não está perdido; está também sendo transmitido, neste 
homem demonstrou, demonstra e demonstrarâ, enquanto for homo momento, à mocidade amazonense na pessoa daquele jovem brilhan· 
saplcns. Pois o homem tem uma aversão natural a esta vida citadina, te que ouve V, Ex• com o maior entusiasmo. Eu estava lâ fora quan· 
onde o estrcsse, onde a angústia, o destrói, o aliena e o marginaliza. do ele perguntou-me: Esta voz é a do Senador Carreira? Eu lhe disse: 

Sr. Presidente, já na peroração do meu discurso, quero trazer é. Então quero ouvi-lo de perto. Veja V, Ex• que u nossa mocidade 
uma outra noticia. Acredito que muitos a conheçam. A sede do ór· ' · se interessa pelos seus representantes e pelos sérios problemas, não 
gão máximo que cuida da borracha do Brasil ó no Rio de Janeiro, só regionais, como aqueles que dizem respeito aos interesses deste 
pasmem! O órgão se chama Superintendência da Produção da Bor· Pais, Congratulo-me com V, E~•. pelo seu discurso de hoje, tão 
ruchu, SUDHEVEA, c estú no Rio de Janeiro, onde parece que o ter- brilhante, tão útil, como outros que V. Ex• tem feito, í: um discurso 
cciro PROBO R vai acontecer na Avenida Brasil: tentando plantar que estú sendo ouvido não somente aqui, mas sem dúvida, lá na sua 
heven na Avenida Brasil. longínqua terra, onde hú de merecer u gratidão do seu povo. 

Pois bem, empós muitas lutas dos representantes amazõnicos, 
conseguiu-se a instalação de uma delegacia da SUDHEVEA em 
Munaus, bem como um centro de pesquisas da hevea, que funciona 
tropegamente porque não tem recurso. Ele jâ deveria ter u sua dis· 
posição um microscópio eletrônieo, Não tem, Não possui instrumen· 
tal sur,cientc para a pesquisa no campo da hevea, que exige estudos 
de genética. 

Esta nota está inserto num jornal de Munaus, A Notícia, do dia 
28 de julho de 1977: 

"Por falta de material técnico e humano, a Delegacia Re· 
gional da SUDHEVEA, que foi instalada cm Munaus no co· 
meço do ano passado, - portanto, nos primeiros meses de 
1976 c a notícia é de 28 de julho de 1977 - até hoje não cn· 
trou cm funcionamento; pura o simbolismo em que se encon· 
tra conta com algumas carteiras e um funcionário cedido, a ti· 
tulo de empréstimo pelo BASA, tem apenas orientado sob 
obtcnçr1o de lint\nciumcntos bancCirios." 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
apllrte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) - Ora, Sr. 
Presidente c Srs, Senadores, esta noticia comprova que este 
PROBO R anunciado para o dia 29, pelo Ministro da indústria e do 
Comércio, não tem nem respaldo, não tem nem arrimo, nem alicerce, 
pois a Delegacia da SUDHEVEA nem sequer funciona direito cm 
Mt~naus. E m;tis uma cnrolução para a solução do problema da bor· 
racha no Bntsil. 

Ouço V, Ex• com muita honra, Senador Benjamim Farah. 

O Sr, Benjamim Farah ( MDB- RJ) - Meu caro Senador 
Evandro Carreira, eu não gostaria de interromper o seu brilhante dis· 
curso. Discurso que cu reputo dos mais importantes, como outros 
que V, Ex• tem feito nesta Casa. V, Ex• não está preocupado com 
assuntos miúdos, com assuntos passionais; V. Ex• está atento nos 
grundes problemas do Brasil, aqueles que estilo em consonância com 
os objetivos nacionais permanentes. V, Ex• está defendendo o scri?· 
galista c por igual, o seringueiro. V. Ex• está defendendo a economta 
desse grunde e sempre esquecido Estudo do Amazonas. Mas, eu olho 
pura esquerda o vejo uquelas poltronas quase todas vazias, apen~s 
com a presença de um Senador, o Senador Otto Lehmann - por SI· 

nu i dos mais brilhantes c estimados destll casa. 
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- inegavel· 

mente. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- No entanto, a Boncadn 
do Movimento Dcmocrútico Brasileiro está aqui presente, assistindo 
c ouvindo V, Ex• Mas, quero dizer uqui desta tribuna que 
V. Ex• nito estfi falando só pura dentro du nossa Casa; cstú falando 
tumbém da cidudc parit u Nuçuo c, falando da cidade pura a Naçuo, 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena· 
dor Benjamim Farah, eu não poderia perorar melhor o meu discurso 
senão com o seu aparte encomioso, o seu aparte estimulante, pro· 
fundamente estimulante, que me há de incentivar a continuar estes 
estudos diuturnos sobre a problemática amazónica, desmascarando 
todas as farsas que se arrumam para engodar o povo brasileiro, 
dizendo que a Amazônia está ocupada, que lá se cstâ fazendo isso, se 
está realizando aquilo, que a Amazônia continua brasileira, Nilo con
tinua, ela está lá apenas por acaso, porque até hoje as grandes potên· 
cius do mundo ainda não se arregimentaram. No dia em que houver 
um nrrcglo sério, em torno da ocupação da Amazônia, o Brasil não 
terá condições de resistir, porque lá não há nada. Apenas a 
Amazônia Oriental, com u Transpuraense, a estrada que sai de 
Estreito até ltaituba, favorecendo aquela área, deu certas condições, 
ainda precurissimas c duvidosas de desenvolvimento. Mas a 
Amazónia Ocidental, aquela que vai de Nhamundá até os con
trafortes andinos, está totalmente abandonada. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- V. Ex• me permite um 
apurtc? 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canulc. Fazendo soar a 
cumpainha.)- Comunicou V, Ex• que o seu tempo estú esgotado, 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Muito 
obrigado. Eu ouço o Senador Benjamim Farah em última instância. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- V. Ex•, citando as gran· 
dcs potências, ou aquelas nações que estão cobiçando nossas terras, 
fez-me lembrar um fato que ocorreu no Congresso ·Nacional, ao 
tempo da Constituinte, quando se elaborou a Carta de 1946. 
Nuquela primeira lcgisluturu houve uma tentativa nesse sentido, 
pura usurpação da chamada hiléia amazónica. Alguns brasileiros 
muus, travestidos de patriotas e com innuênciu no Governo, fizeram 
compló contra a Amazôniu, o fato ocorreu no Congresso Nacional. 
Queriam entregar 11 UNESCO três milhões de quilómetros quadra· 
dos, através da hiléiu amazónica e houve uma resistência nesse senti· 
do, Quando o projeto já havia passado pelu segunda vez - naquela 
época eram três discussões - !amos para a terceira discussão, um 
grupo de jovens- entre eles estava este modesto orador que ocupa a 
sua atenção c da Casa- e um grande líder wasileiro- cujo retrato 
tenho no meu gabinete com o maior carinho e a maior veneração
Arthur Bernardes, alertou-nos e convocou seus amigos, entre eles o 
Deputado Passos, o Deputado Vergai, o Deputado Goffredo Telles, 
professor de Direito da Faculdade da Si\o Paulo, ennm, um grupo 
bem grande, c r,zemos uma frente violenta contra aquele assalto 11 
Amazônia. A UNESCO ia r,car com 3 milhões de quilómetros qua· 
drudos, iam criur o Instituto da Hiléia Amazónica. O Brasil entraria 
upenas com um voto como numa sociedade de nações; quer dizer, o 
Brasil seriu um, contra quurentu. Seria posslvcl1 Entilo, serlumos 
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praticante um corpo estranho dentro da nossa própria Pátria. Mas, 
houve uma resistência c, agora, quero fazer justiça. Havia uma tcn· 
dência muito grande para ceder, uma preparação, através dos órgãos 
de publicidade, etc, c inclusive havia brasileiros interessados. O 
Parlamento estava - digamos assim - caindo nessa armadilha. 
Fomos alertados por Arthur Bernardes, fizemos uma frente, fomos à 
praça pública, lutamos através do rlidio, dos jornais, por toda parte. 
Na ocasião, fomos perseguidos pela pol!cia. Se fizéssemos, talvez, 
um movimento daqueles numa época como a de hoje, scrlamos 
presos, possivelmente. Mas, lutamos. Entretanto, a nossa luta valeu 
apenas para levantar a consciência pública, mas a consciência públi· 
cu tem pouca força. A força é a das idéias, é a das armas. Mas não 
tínhamos tempo para despertar toda a consciência nacional contra 
aquele projeto. Então, batemos às portas do Exercito, essa a justiça 
que quero fazer. Solicitamos um parecer do Exército, através do 
Estado·Maior. O Exército deu parecer contra c foi por isso que não 
passou o projeto. O Exército se colocou cm posição de sentido con· 
tra os assaltantes externos, macomunados com os internos. E, assim, 
graças ao Exército, defendemos um patrimõnio que irlamos 
entregar, de mão beijada, para estrangeiros. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- V, Ex• tem 
toda razão, nobre Senador Benjamim Farah, inegavelmente. E, até 
hoje, o que hã naquelas lindcs amazónicas setentrionais é a presença 
do Exército, é a presença das Forças Armadas. Até o atendimento so· 
cial é: feito pelas Corvetas, pcrvagando os tributários do Rio 
Amazonas, Esta é a verdade, 

O Sr. Jarbas Pasmlnho !t\RENA- PA)- Permite V, E~• 
um aparte, antes de encerrar seu discurso? 

O SR, EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Com muito 
prazer, nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Ouvi grande parte 
do discurso de V. Ex• aqui, no plenário. Tive que me retirar, mas 
continuei ouvindo pelo alto-falante. Não pedi um aparte a V, Ex• 
porque achei que o cnfoque do problema, relativamente ao 
PROBOR, é discutível, e o ponto de vista de V. Ex• é respeitável. 
Mas gostaria de acrescentar um testemunho, muito especialmente 
motivado por essa intervenção do nobre Senador Benjamim Farah, 
nosso querido companheiro. V, Ex•, novo ql!c é, jovem que é, es· 
tudioso como é, possivelmente, só t'unhecc pelos livros o discurso do 
Rio Amazonas, do Presidente Getúlio Vargas. O discurso do Rio 
Amazonas- se não estou equivocado, foi pronunciado cm 1940, no 
nosso soberbo Teatro Amazonas - foi o primeiro chamamento para 
a hiléia internacional. 

Está lã uma parte do discurso que ele diz: " ... E o Amazonas dei· 
xa de ser, a partir de agora, um imponente obstáculo f!sico para 
incorporar·sc, definitivamente, à civilização ocidental". Nós con· 
tinuamos morrendo de malária, de bouba, de lepra, de tuberculose, c 
o Amazonas continuou como obstáculo f!sico sem incorporação de 
nenhuma natureza, do ponto de vista econõmico ou sócio-econõmi· 
co ao Brasil. E neste discurso, o nosso Presidente chamava todas as 
outras nações, que tinham posse de território amazônico para que, 
cm mesa comum, discutisscmos o destino da região. Eu não acuso, 
absolutamente, o preclaro Presidente Getúlio Vargas de cntrcguista, 
no contrário, Numa mesa cm que o Brasil tentasse, como agora se 
tenta, renovar o problema como o Pacto Amazônico, junto aos seus 
vizinhos, um Pais sem a menor tradição, sem nenhuma tradição de 
violentador dos direitos alheios, é evidente que este Pais sentaria com 
a autoridade moral muito grande, Mas se nós quisermos fazer his· 
tória vamos dizer que a origem do primeiro, ou o primeiro 
chamamento ou origem de uma internacionalização da Amazônia 
nesse campo, partiu do Presidente do Brasil, que era o Dr. Getúlio 
Vargus. Mais tarde se fula na hiléiu amazônica, que foi o ponto espe· 
cial aqui trutndo pelo nobre Senador do Rio de Janeiro. Oru, a hiléia 
amuzõnicn, como sabe V. Ex•. foi originada na mente de um brasilei· 
ro, de um embaixador brasileiro, que é Paulo Estevão de Berrêdo 

Carreiro. Um homem da maior respeitabilidade, que foi embaixador 
junto à UNESCO durante dezenas de anos. Mas, graças a essa rca· 
çiio a que se referiu o Senador hoje, c o Deputado de entiio- creio 
que também contemporâneo, nessa altura, de Arthur Bernardes, que 
estava envolvido também na luta contra a intcrnacionalizaçiio da 
hiléia- ... 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ) -!::ramos Deputados, cn· 
tão. 

O Sr, Jarbao Pa .. arlnho (ARENA- PA)- Exalo Deputado. 
Por isso é que cu digo, contemporâneo de Arthur Bernardes ... 

O Estado-Maior das Forças Armadas, então chefiado pelo Gcn. 
Cordeiro de Farias, deu um parecer restritivo, cm termos, Niio é um 
parecer que negue frontalmente a idéia, mas é restritivo, cm termos. 
E tanto bastou para que nós cassássemos a vela c, conscqUcntcmen· 
te, impcdlsscmos que a idéia da internacionalização da Amazônia 
prosseguisse. Relativamente ao problema da borracha, que V. Ex• 
aqui sempre trata com conhecimento profundo, cu sou, particular· 
mente, sensível à tese de V, Ex• do problema ser resolvido através de 
um artificio, qualquer que ele fosse ... 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Preço. 

O Sr. Jarbas Pa .. arlnho (ARENA- PA)- ... para sugerir me· 
lhor preço, c na medida cm que os ciastômcros, a borracha sintética, 
passam a ser caros, pelo preço atual da matéria-prima que é o petró· 
lco, a tese de V, Ex• me parece que, longe de ser dcspicicnda, ela é 
muito importante. Se conseguirmos, realmente, fazer com que esta 
borracha possa ser trabalhada cm carâtcr de habitat natural, que leva 
uma extrema vantagem sobre todas as demais, c bem remunerado o 
trabalhador, teremos a resposta como V. Ex• jâ disse. Lembro-me, 
só para concluir este aparte, inclusive peço desculpas por estar sendo 
longo, que quando cu era Superintendente da PETROBRÁS, na 
Amazônia, nós usâvamos o critério de, nos locais onde estávamos 
fazendo perfurações, sobretudo perfurações, porque esta é uma ativi· 
dadc mais demorada do que a pesquisa sísmica ou gravimetria, recru· 
tâvamos mão-de-obra local. Espantoso, Senador - e V. Ex• que é 
da mesma região que cu, da mesma Amazônia que cu - cru que nós 
pagávamos o que correspondia, hoje, a um salário mlnimo c não fica· 
va um seringueiro trabalhando no siringal porque o que ele ganhava 
por dia, cm termos de salário mlnimo pago pela PETROBRÁS com 
adicional de alimentação, era infinitamente superior ao trabalho dele 
das quatro horas da manhã, como V, Ex• sabe, até às oito horas da 
noite, quando ele acabava de defumar. Então essa atividadc é intei· 
ramcntc imposslvcl de se continuar nesse pé, porque será incapaz de 
formular qualquer capacidade competitiva com a atividade racional. 
De modo que os ataques de V, Ex• ao PROBOR possam merecer 
reparos, sobretudo do meu Partido, quero dizer a V, Ex• que tenho 
sido sempre muito atento à tese que se contém nas orações de V, Ex• 
nesta Casa, da necessidade de apresentar a possibilidade de melhor 
paga, melhor remuneração para o trabalho daquele que pode obter, 
da natureza, com mais facilidade que talvez nós queremos obter dos 
laboratórios. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena· 
dor Jarbas Passarinho, muito agradecido pelo seu aparte, pois ele 
opulenta o meu discurso e leva apenas a uma última afirmação, 
encerrando o meu discurso. 

Nobre Senador, este PROBO R u que me refiro já é, se nilo me 
engano, o enésimo PROBO R,!:: este o ponto de vistu que cu quero fe· 
rir, ressaltar, insistir, para que os nossos maiores cntcndarr, c com· 
precndam que nós estamos de atalaiu, nós estamos de sobreaviso, 
nós estamos a par do que está se passando com o problcmu du borra· 
chn. Estnmos nnotando os PROBORES. Este jú é o cnésimo 
PROBO R e o problemu nilo foi soluciomodo, porque deixu de utcn· 
der n umn reclamo b(tsico, estruturai, que é "preço sedutor" puru o 
quilo de borracha. 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) 

Enquanto não se pagar "preço sedutor" para o quilo de borra· 
cha, nenhum PROBO R, nenhuma vara de condão, nenhum milagre, 
nenhuma pedra filosofal, vai fazer a seringueira produzir lãtex, 

Muito obrigado, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Concedo a palavra . 
ao nobre Senador Lllzaro Barboza, 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - 00. Pronuncia o se· 
guinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Entre as disciplinas obrigatórias que integram o currlculo 
escolar brasileiro, a Moral c Clvica avulta pela alta importância do 
seu conteúdo c pelas suas finalidades, quer como matéria, quer como 
atividadc educativa, no sentido que a esta palavra lhe empresta a 
moderna nomenclatura do ensino. 

Já pelo Decreto-lei n• 869, de 12 de setembro de 1969, re· 
gulumcntado pelo Decreto n• 68.065 de 14 de janeiro de 1971, a 
Moral e Cívica era inclulda cm caráter obrigatório como disciplina e 
prática educativa nas escolas de todos os graus e modalidades de 
sistemas de ensino do Pais, exigência que a atual Lei de Diretrizes e 
Bases do Ensino confirmou, com o objctivo de estimular na criança c 
no adulto a compreensão dos valores de ordem religiosa, nacional e 
social. 

Apoiando-se nas tradições nacionais, visa esta disciplina a 
preparar as gerações de brasileiros para o cxerclcio das atividades 
cívicas, alicerçadas nos principias da democracia, da moral, do 
respeito e obediência à lei c do culto à Pâtria. Objctiva, ainda, a 
preservação do espírito religioso, da dignidade da pessoa humana, o 
fortalecimento da unidade nacional, o aprimoramento do carátcr, 
levando à compreensão não só de uma liberdade com rcsponsabili· 
dadc, como também dos direitos c deveres para com a coletividadc, o 
Brasil e suas instituições, 

Estas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, são as bases filosóficas 
que fundamentam o estudo e o ensino da Moral c Civica c que devem 
motivar, como preceitua a lei, a ação das demais disciplinas, com 
vistas à formação da consciência clvica do aluno c a prática educati· 
va da moral c do civismo nos estabelecimentos de ensino, através de 
todas as atividades escolar~s. inclusive quanto ao desenvolvimento 
de hábitos democráticos, movimentos de juventude, estudos de 
problemas brasileiros, atas cívicos, promoções extraclassc c 
orientação dos pais. 

Para supervisionar, estimular e promover o ensino c a divulga· 
ção de Moral e Cívica, o referido Decreto-lei criou a Comissão 
Nacional de Moral c Civismo, integrada por pessoas dedicadas à 
causa da educação moral c clvii:a c possuidoras de ilibado caráter c 
valor cultural. 

Truta-se, pois, de uma disciplina que deve constituir, como 
determina a lei, preocnpaçilo geral da escola e merecer as atenções c 
os cuidados de todos os professores, notadamente daqueles cujas 
áreas de ensino tenham com ela conexão, como: Religião, Filosofia, 
Português c Literatura, Ocografia, Música, Educação Flsica e 
Desportos, Artes Plásticas, Artes Industriais, Teatro Escolar, Recrca· 
çilo e Jornalismo, 

Silo estes, Sr. Presidente c Srs. Senadores, cm linhas muito 
gerais, os principais aspectos normativos da legislação sobre o ensino 
de Moral e Clviea cm nossa Pátria. 

U mns considerações gerais, porém, se nos afiguram oportunas 
expcnder, neste momento, a respeito dos problemas ligados à 
ministrnçilo dessa disciplina c utividudc educativa, sobretudo qunn· 
do, como é do conhecimento de todos, o Ministêrio da Educação 
ncnbn de baixar instruções tendentes n orientar o seu ensino nos seus 

diversos graus, tendo determinado inclusive a articulação da Comis· 
são Nacional de Moral c Civismo com as autoridades responsáveis 
pela Censura para u sua ministração, nus escolas de 1• e 2• Oraus c 
pura o ensino. da disciplina estudos de problemas brasileiros, nas 
universidades. 

Ressalta a portaria ministerial a importância da articulação 
daquele colegiado com a Censura, tendo cm vista a educação assiste· 
mática sobre a formação moral c clvica dos jovens, aos quais se trans· 
mitirão, daqui em diante, os principias doutrinários de obcdiéncia à 
Lei, da fidelidade ao trabalho c da integração na comunidade, me· 
diante o "culto il Pátria, aos seus slmbolos, tradições c aos grandes 
vultos constantes de sua história", conjugando, desta forma, as finali· 
dades constantes nas alíneas de h do art. 3• do Decreto n• 68,065/71. 

A citada articulação determinada pelo Ministério da Educação 
e Cultura deverá ser feita a cada ano, "com a devida aprovação · 
. ministerial,. 

O mesmo documento exorta os professores a que, ao exporem 
as doutrinas sociais, politicas e económicas relacionadas com os pro· 
blemas nacionais, orientem os alunos no sentido de "compreende· 
rem eventuais condicionamentos de carãter interno c externo que, 
muitas vezes; limitam momentaneamente, o inteiro alcance dos objc· 
tivos internos ideais". 

Esta fr.sc vem entre aspas, porque de um documento de origem 
do Ministério da Educação e Cultura, determinando o acoplamento 
dos órgãos de Censura com a Comissão encarregada de fiscalizar a 
aplicação da matéria de Moral e Civismo nas escolas. 

Esta recomendação, Sr. Presidente, como é facilmente inferlvcl, 
revela a preocupação indisfarçável do Governo de justificar as para· 
das c retrocessos de seus programas c planos na área sócío-cconõmí· 
ca, os quais, cm face das altas e incontroláveis taxas de inflação c dos 
crescentes problemas no sctor social, notadamcnte os ligados ao salá
rio c à habitação, estão seriamente comprometidos perante a opinião 
pública nacional. 

Estamos, Sr. Presidente c Srs. Senadores, entre os que entendem 
que civismo c moral não devem ser impostos de cima para baixo; que 
seu ensino nem deve revestir-se de aparatos. ~ uma disciplina dificl
lima de ser ensinada, tanto pelo seu conteúdo, como pelas especiais 
qualificações e requisitos que são exigidos para a transmissão de seu 
ensino, não devendo ser apresentada nos mesmos moldes da meto· 
dologia comumente aplicada ao ensino das demais ciências. 

De acordo com o que prescreve o citado Decreto-lei n• 869 f69, 
o ensino de Moral e Clvica deve ser confiado, a professores formados 
em escolas normais, para o antigo magistério primârio, c aos forma· 
dos cm nlvc1 superior, para o magistério de ensino médio c superior. 
Já de conformidade com a portaria do Sr. Ministro da Educação c 
Cultura, no curso superior, oferece-se uma alternativa para a subs· 
tituição de professores licenciados, permitindo que, independente· 
mente do corpo docente especifico, a administração universitãria ou 
das escolas isoladas possa recorrer "a especialistas nos mais difcren· 
tcs ramos, conhecedores dos problemas nacionais, para colaborarem 
no ensino de estudos de problemas brasileiros, sob a supervisão do 
coordenador". 

Minha preocupação, c minhas apreensões neste particular, Sr. 
Presidente c Srs. Senadores, são grandes c fundadas, em face do pcri· 
go de conversão do ensino da disciplina cm aulas de promoção dos 
A tos Governamentais ou cm um desfilar de ditirambos c loas às suas 
decisões. Exemplo deste perigo podemos constatar, já pouco tempo, 
em uma das faculdades de Direito, do Pais, onde numa das verifica· 
çõcs mensais, o ilustre Professor de Direito Constitucional considera· 
va resposta errada não afirmar que o Poder Executivo sobreleva os 
demais Poderes da União, demonstrando desconhecer que, dificil
mente poderá ocorrer a harmonia, de que fala o Art. 6• de nossa Lei 
Magna, quando houver a hipertrofia de um dos Poderes, c que a pro· 
funda diminuição da competência normal de qualquer deles poderá 
determinar o dcsequillbrlo senão a desarmonia c a anulaçi\o de um 
deles, como muito bem observa Junqueira Ferrei". 
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Mas, a portarin do MEC vai mais longe, recomenda que, para 
uplicnr e manter essa disciplina, a Comissão Nacional de Moral c C i· 
vismo deverlt sugerir providências para n "publicação de fnsciculos, 
impressos, cartazes de difusão adequada das bases filosófico-demo· 
crático-constitucionnis". (SIC.) 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, que se pode esperar da avalan· 
cha de publicações que está para vir ou cujo lançamento Oca reserva· 
do p11rn as vésperas de eleições? Que dirão ou poderão dizer essas pu
blicnçàcs n respeito da inamistosa connitante coexistência das dispo· 
siçõcs de exceção de que se armou o Governo com as normas consti· 
tucionnis que devem assegurar os direitos inalienáveis dos cidadãos? 

Que engenhoso sucessor de Goebels será capaz de justificar em 
f~sciculos ou em impressos, como recomenda a portaria do MEC, a 
possibilidade de se compaginar o reconhecimento dos direitos e ga· 
rnntias dos cidadãos brasileiros com a supressão do Habeas Corpus 
ou com a exclusão da apreciação judicial dos atas praticados pelo Po· 
der Revolucionário? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O assunto é tão delicado, quer do ponto de vista social c polfti· 

ca, quer mesmo do ponto estritamente pedagógico, que até seria con· 
veniente indagar com o Jornal do Brasil, numa como questão prelimi· 
fiar: '"'Pode-se ensinar moral c civismo nas escolas?" 

Desejo aqui, reproduzir, pelas oportunas considerações nele 
contidas, o que a respeito escreve, em editorial sob o título "Jardim 
Murado", aquele mesmo grande matutino do Rio de Janeiro. Sobre 
a pergunta que formulou e que repeti acima acerca da possibilidade 
ou nilo do ensino de moral e civismo nos estabelecimentos de ensino, 
o mesmo jornal escreve: "A essa pergunta aparentemente cínica, a 
França do início do século respondeu com um categórico "sim", co· 
mo revela a professora Denise Catani cm trabalho recentemente pu· 
blicudo. "0 furioso debate que apaixonou o ambiente pedagógico da 
França da Bel/e Epoque, c que se relacionava justamente com o ensi· 
no da moral, com a produtividade dos ubons livi.os'\ dos cntccismos 
de moral, era um debate sobre os meios, uma vez que não havia dúvi· 
das quanto a ser a moral um domínio que pode ser penetrado pelas Ji. 
çõesda escola ou da vida; e, principalmente, não havia dúvidas quan· 
to à matí:ria que devia ser ensinada. "O modo pelo qual eram condu· 
zidas as discussões'\ esclarece a professora Cutani, .. deixava à mos
tra o princípio inconteste de que o ensino formal e sistemático dos 
preceitos morais garante condutas legitimamente morais". 

Que niio vivemos mais em épocas tão lineares(: o que se deve de· 
duzir da recomendação das nossas uutoridades pedagógicas no senti· 
do de que a Comissão de Moral e Civismo se articule "com as autori· 
dudes responsáveis pela censura, no ümbito federal e estadual", tcn· 
do cm vista .. a innu~ncin du educação ussistcmútica sobre a rormu
çüo morul e cívica", 

Trutu-se, então, de tema controverso, u exigir ~ vigilfmcia dos 
que detêm os parâmetros da moral e do civismo? Neste sentido, não 
se tornuria a disciplina um luxo supérnuo, jardim fochado superpos· 
toa uma sociedade que ela já não espelha e não pode orientar? 

Estamos, como se pode ver, frente a um tema sutil, mais propf· 
cio a um debate universitário do que ao ensino de primeiro grau. Pu· 
ra est<=, pede-se bom senso. A História, nacional ou estrangeira, estú 
repleto de exemplos inspiradores; mas para ser exemplar, e interes· 
santo, deve ser incontroversa. Não é difícil, ensinando história, des
pertar ontusiasmo pelas coisus brasileiras. O didutismo, ou pseudodi· 
dutismo, é que não leva a parte alguma. 

É por essas e outras rnzõcs jú uduzidas neima, que afirmamos 
ser contra a imposição de moral c civismo de cima pura bnixo. O que 
não quer dizer que nos opomos u seu ensino. Pelo contrl1rio, estamos 
que ele nccessitn ser cada vez mais difundido, porém conveniente· 
mente ensinado. Tememô·lo, não pelas suas cuusns finais, não pelas 
suns bases filosóficas, mus, pura usnrmos uma linguagem uristotéli· 
c;J, pc)U!; SUUS CUWHI~ Ímtrumentuis, pelos ''meios" U que se rcCcriu O 

editorialistu do Jornal do Bra.11'1. pelas euusus eficientes, os professo· 
res, mui tos deles sem qualquer qualificnçilo, por carecerem dn devida 

iniciuçi10 lilosólica, da devida formação democrliticu, do real embu· 
sarnento em matéria tuo complexa. Tcmemô·lo, pela sua articulação 
com os órgãos da censura; desconfiamos do modo como se pretende 
difundi-lo: utruvós de fascfculos, de impressos c de cartazes. Quem 
garantirá, que, no invés de estimularem entre os alunos o gosto pela 
Moral e Cfvica, não gerarão essas publicações uma irreparável o geri· 
za, como jú se pode constatar, notadamcnte, no nfvcl superior, onde 
o seu ensino é, muitas vezes, objeto de irrisão? 

O Sr. E>ehisio Vieira (MDB - SC) - Permite V, Ex• um 
:1parte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB-GO)-Com muita hon· 
ra,Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- Há alguns unos passados, 
o civismo era pregado, cru levado, era induzido à criança, 
Posteriormente, foram caindo no esquecimento esses valores tuo 
importantes em preparar u criança, cm desde cedo levar no conhc· 
cimento da criança, incutir cm seu espirita os seus compromissos 
para com a sua sociedade, os seus compromissos para com a sua 
Pátria, Recentemente, o Governo introduziu, no currículo escolar, a 
disciplina Moral c Cívica, medida que mereceu o apoiamcnto, o 
aplauso geral. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- 00)- Evidentemente. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Com isso, as crianças 
começaram :; ter novamente aqueles belos ensinamentos a respeito 
dos seus compromissos para com a Pátria; começaram a ter noção 
do valor da liberdade. Agora, o Governo pretende introduzir a cen· 
suru nessa área. Os professores já se encontram atemorizados: com o 
Decreto n9 477,-se encontram inibidos. Vem, ugora, essa portaria 
pura provocar uma maior inibição. Truta-se de um retrocesso. Daí 
entendermos u preocupação justificada de V. Ex• c as considerações 
que tece nesta tarde, razão por que queremos expressar a nossa 
admiração. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Muito obrigado 
a V. Ex• pelo seu aparte, que ilustrou sobremaneira o meu discurso. 
V, Ex• tem inteiru razUo: é preciso cnsinur aos brasileiros, desde o~ 
seus primeiros anos, a cultuur os vnlorc:s do civismo, u ter umor pela 
Pútria e pelos símbolos nacionais. 

Mas, V. Ex• usou a palavra certa: parece-me que a melhor 
maneira de se fazer isso é atravt:s de um processo de indução, paru 
evitar o que já está acontecendo em alguns setores-'- e o que é muito 
grave, criando no uluno uma espécie de ojeriza pela matéria, fazendo 
com que ele perca o amor aos símbolos nacionais, ao culto pelas 
grandes figuras da Pátria, e à nossa História. Dai, eminente Senador, 
a minhu preocupação, c daí o fato de estar agora, no lim desta tarde 
e da nossa sessão, discutindo este assunto aqui da tribuna. Muito 
obrigado pelo aparte com que V, Ex• me honrou. 

Sr. Presidente, cm seu conhecido livro Rumos da Educaçiio, o 
grande penSLidor Jacques Maritain, ufirmuvu: 

.. A larcf•l du rccducnçiio moral t:, nu verdade, um 
ussunto de cmergénciu pública. Quulquer bom obscrvador 
rcconhccc que us crianças não se devem exerci tu r, npenus, nu 
boa conduta, nu ohcdiêneiu à lei, nu polidez. Esse 
treinamento t: dclicicntc c prccúrio, ~em uma rormuçào 
interior genuinn". 

E pergun turnos nós: por que meios sc pretende promover essu 
formaçüo interior? Por punnetos'? Por curtuzes'? Submctcndo·se nos 
ditumcs de um órgão du censura'? 

Oru, todos snbem que no ensino du Moral devem ensinnr·sc, de 
preferência, os principias de Morul, que se buscinm nu verdnde mnis 
úteis do que os que são, upcnus, ndcquudos l\ convcniCnciu sociul. 
Qnnndo nlirmumos que desconfiamos, é porque sabemos que h!i 
puncgcristus de umu Morul sem medo, pcrmissivisln, uplict\vcis u 
criunçu du muis tcnru idudc. 'Outros mornlistus, bem o subcmos, sUo 
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defensores do expansionismo dos instintos, para que não criem 
traumas c complexos, 

No nosso entender, dcvcr-sc-ia realçar mais o ensino da Moral 
Natural, incorporando-o nilo só às humanidades, à Literatura c à 
História, como sugere o mesmo Jacques Maritain, mas salientando 
os grandes principies desta Moral tão indispensável à conduta 
humana. Isto porque não é raro encontrar-se, no meio estudantil, os 
que confessam sua impotência cm justificar qualquer padrão ético, o 
que revela uma grave doença da inteligência. 

Jacques Maritain, tratando especificamente do ensino da 
Moral, observa: 

"Que o setor em que a Moral Natural se acha mais à 
vontade é aquele cm que é menos deficiente, é o sctor das nos· 
sas atividndes temporais ou da moral pol!tica, clvica c social. 
O mesmo ·não acontece no sctor da moral pessoal cm que 
toda a finalidade da vida moral, em nosso sistema atual de 
conduta, não pode prescindir de valores transccndcntais. Na 
retidão da vontade c da conduta humana, o conhecimento c o 
ensino conveniente são necessários, mas não bastam, Para 
saber o que fazer, num caso particular, nossa própria razão 
depende de nossa liberdade." 

O homem é o único ser no qual se verifica uma distância entre 
sua existência e sua essência, entre o que ele é c o que ele deve ser. O 
homem tem um fim a perseguir, uma destinação imanente, como ser 
livre. O fim do homem ê: o de realizar, pelo cxerclcio de sua libcr· 
da de, a perfeição de sua natureza, ~ à Moral que cabe nortear o ho· 
mem para este fim, apresentando-lhe um conjunto de preceitos que 
se têm revelado eficazes para a realização da pessoa humana. A 
Moral sabcmô-lo todos, ê ciência normativa. tpor isso mesmo dill· 
cil de ser ministrada. 

Não pode a moral ser considerada como um mero c fastidioso 
catálogo de proibições. Ela não é negativista, mas essencialmente 
construtiva, Tem como postulado básico a liberdade, já que o 
homem não é encaminhado a seu fim por leis cósmicas rígidas c 
inexoráveis. Ele é solicitado por uma necessidade, não fisica, mas mo· 
ral, mas pelo dever; postulando a liberdade como um risco pessoal, 
como opção, 

E uma ciência do dever c dos deveres, ciência que não é 
especulativa, nem uma mera descrição dos costumes humanos, prcci· 
sa ser transmitida com tato, com sabedoria, com pleno domínio d·c 
sua alta extensão e comprecnsividade. 

O Sr. Evolásio Vieira (MDB- SC)- Permite V, Ex• um apar· 
te? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Antes de con· 
cluir, peça permissão a V. Ex• para ouvir, mais uma vez, o nobre 
Senador por Santa Catarina, Evclásio Vieira, um homem tão 
preocupado com a educação neste País. 

O Sr. Evelblo VIeira (MDB - SC) -Nobre Senador Lâzaro 
Barboza, o bom professor, preocupado cm criar o espírito de civismo 
em seus alunos, inicia a pregação de que hã necessidade de o homem 
se preocupar, também, com sua sociedade; de encontrar tempo, além 
das suas atividades pessoais c familiares, para com a comunidade, de 
participar das entidades que têm atuação no fortalecimento da 
sociedade. Há necessidade de os homens se unirem, se associarem 
através de entidades c ter suas aspirações c, para consegui-las, devem 
também realizar movimentos reivindicatórios, porque fortalecendo 
as classes, fortalecendo as sociedades locais, estilo fortalecendo a 
sociedade nacional, estilo fortalecendo a Pâtria. Veja que, no presen
te, os professores, nessa pregação, encontram uma contradição, 
porque o aluno, principulmentc aquele da classe secundâria, do cnsi· 
no médio, ouvindo essa pregação sobre o valor da liberdade c, ao 
ouvir pelo râdio, se nilo for censurado, ou lendo nos jornais que o Di· 
retório Acadêmico nilo pôde ouvir eminentes juristas brasileiros, 
sobre liberdade, sobre democracia, itens da disciplina Moral c Cfvi-

cu, indagarão ao professor: "0 senhor nos ensina esse .caminho a 
trilhar, c a Governo censura este caminho." Veja V, Ex• que é difTcil 
ao professor cumprir essa sublime missão, 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Mais uma vez, 
agradeço a V, Ex• o seu aparte ilustrativo. 

O sr: Evandro Carreira (MDB - AM) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Sei que V, Ex• 
tem inteira razio. 

No meu Estado, recentemente, conversei com uma professora 
de Moral c Cívica, do ensino médio, quando passava pela nossa rcsi· 
dência cm dircçilo ao colégio, Ela se mostrava extremamente nervo· 
sa. Procurei indagar o porquê do seu nervosismo, Disse-me ela: t 
porque hoje tenho de dar uma aula de Moral c Clvica, Enfrento 
dificuldades tcrrfvcis com esta matéria. Jâ ni!.o ieciono para crianças, 
leciono para o 2• Grau, e constantemente, como professora, ·sou 
chegada contra a parede, c não tenho condições de satisfazer a 
curiosidade dos alunos, cxatamcntc parque não tenho liberdade de 
câtedra. 

Ouço, agora, o nobre Senador, pelo Amazonas, Evandro Carrci· 
rapara, logo cm seguida, concluir, Sr. Presidente. 

O 'sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Senador Lázaro 
Barboza, o tema que V. Ex• aborda nos leva a indagações múltiplas 
e profundas. ~um tema da maior seriedade. Por exemplo, sou con· 
duzido ou fui conduzido, através de suas palavras, a um raciocínio 
que jâ desenvolvera aqui hã dias. O problema da Moral c Cfvica não 
está no ensino; não estâ no ministrar de aulas ex·cathedra, não! A 
Moral c o Civismo têm que ser ensinados no altar da famnia. t no 
seio da família que se aprende a sã moral. Por isto é que na vida 
citadina, reponho toda a responsabilidade desse desvio moralista do 
homem; foi justamente a hipcrbolizaçào da vida citadina. Não é pos
sível ensinar a ninguém ser moral, ou moralista, na vida antro pofági· 
ca da urbe. O indivíduo tem que sobreviver; ele tem que passar por 
sobre o cadâver do seu próximo; ele tem que competir ao arranjar 
um emprego; dentro do emprego, ele tem que ser melhor do que o ou· 
tro c alijá-lo, para conseguir melhor salârio. Então, não há Moral, 
não hã Civismo que resista a essa estrutura social a que o homem se 
impôs erroneamente, O caminho não é este, a cátedra para se ensinar 
a Moral c o Civismo é o altar da fam!lia, é aquela lâmpada votiva da 
cúria o da fratria, Muito obrigado. 

O Sr. Enláslo VIeira (MDB - SC) - Permite V, Ex• um 
aparte'? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Antes de ouvir 
V, Ex• novamente, quero dizer ao Senado que o tema é realmente 
interessante. 

Sem dúvida, o altar da família é, por assim dizer, cm primeiro 
lugar, cm primeiro plano, onde todos nós aprendemos as primeiras 
noções de Moral c de Civismo, Mas, é preciso também, Sr. Prcsidcn· 
te, Srs. Senadores, que o indivíduo continue pela vida afora, nos 
diversos estágios de sua formação intelectual, a cmbasar cs:cs con· 
ceitos que auriu no convivia familiar, Daí por que entendo que tam· 
bém na escola ele deve continuar recebendo, principalmente através 
de um processo indutivo, noções de Moral c de Civismo. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Ouço, novamcn· 
te, o Senador por Santa Catarina, Evclásio Vieira, para, em seguida 
ouvir, V, Ex•, rogando ao Sr. Presidente que seja tolerante para 
conosco, neste fim de tarde, 

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB - SC) - Sou um admirador 
incondicional do representante do Amazonas, Senador Evandro 
Carreira, pelo seu talento, pelu sua inteligência, pela sua dedicação 
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profunda ao estudo das coisas, Ainda hoje, S. Ex• repetiu uma tese 
com que concordamos inteiramente: a defesa da rcativaçilo da produ· 
ção da borracha, como desenvolvimento económico c como dcscn· 
volvimcnto da segurança nacional. Mas, agora, somos forçados a 
discordar parcialmente de S. Ex• A cducaçilo da criança e a sua 
preparação, no seu aspecto da Moral e do Civismo, se iniciam, 
verdadeiramente, no lar. E, como seria bom se pudesse ter essa 
contirluidadc no lnrl Mas, sabemos, hoje, que com as dificuldades 
dessa identificação fisica da fam!lia, porque o homem tem que sair 
cedo para o trabalho, a mulher tem que sair cedo para o trabalho, e 
as crianças ficam, praticamente, 24 horas, durante sei~ dias, afasta· 
das dos pais. Como podem essas crianças ter esses ensinamentos dos 
seus pais se eles, durante o dia, estão no trabalho, se, à noite, reter· 
nam e não dispõem do tempo necessário nem para conversar com os 
filhos? Hoje, a criança é preparada, na verdade, na escola. Tanto í: 
que nos países industrializados já se instituiu a mãe educadora, cm 
que os pais ao se dirigirem para as suas oficinas de trabalho, para os 
seus escritórios já levam consigo as crianças, entregando-as a uma 
senhora que, no seu lar, se responsabiliza pela educação de três, 
quatro crianças. Falece, por estas razões, e por outras que poderia· 
mos catalogar em abono à nossa posição, a tese do eminente Senador 
Evandro Carreira. Tem que haver a continuidade. Hoje, a grande 
responsável pela educação, pela formação moral, educacional e clvi· 
ca da criança í:, realmente, a escola. Dai por que nós temos lutado 
muito pela recuperação da educação neste Pais que, infelizmente, é' o 
ponto mais fraco do Governo, hoje como ontem. Há uma série de 
razões mas, como o horário de V, Ex• se esgota, c o discurso chega 
ao cp!iogc, quero concluir este meu aparte, buscando, assim, ofere
cer argumentos que possam fortalecer a posição que V, Ex• defende 
esta tarde, nesta Casa. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- 00)- Agradeço, mais 
uma vez, o aparte de V. Ex•, eminente Senador Evclásio Vieira, c 
ouço o Senador Benjamim Farah, pedindo a S. Ex• que seja breve 
porque o Sr. Presidente já nos adverte de que o nosso tempo está 
esgotado. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Serei breve, até porque 
o aparte do nobre Senador Evelásio Vieira interpretou perfeitamente 
o meu pensamento. O ponto que ia abordar era este: a dificuldade da 
educação no lar. O pai sai para um lado; a mãe sai para outro; cada 
um vai trabalhar, buscar o pão de cada dia, porque, geralmente, a 
imensa maioria do povo vive de salários, c nem todos têm os recursos 
necessários para o sustento da fam!lia, então, o pai e a mãe, muitas 
vezes, são obrigados a trabalhar fora. Outras vezes há certas invasões 
dentro do lar, que não educam, umas são, até, negativas, através de 
novelas e outras propagandas que não interessam à educação das 
crianças. E ainda mais. Há muitas crianças que nem lar têm mais, 
porque há muitas crianças que são órfãos de pais vivos, justamente 
pelo desajustamento entre os casais. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - 00) - Silo milhões 
delas, nobre Senador, 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Entilo, aonde vão essas 
crianças buscar essa preparaçilo? t: na escola mesmo, 

O SR. LÁZARO BARBOZA (M 013- 00)- t: evidente. 

O Sr, Benjamim Farah (MDB- RJ)- O primeiro passo é edu
car o professor, prepará-lo; pagar bem ao professor c orientá-lo, pu· 
ra que ele possa educar, também, os seus alunos. Quando fiz o giná
•io, àquela época, o sistema era rlgido: 5 anos de curso primário, 5 
anos de ginãsio c 6 anos de curso superior, que era o curso de Medici
na. Hoje, o negócio está muito sofisticado. São 3 unos de ginásio c 
mais 3 anos do curso clássico ou cientifico. A coisa mudou muito, 
Mas, naquela época, existiu a chamada cadeira de Instruçilo Moral e 
Clvica, e o professor tinha um cuidado extraordinário paru transmi· 
ti r esses ensinamentos. Estou de ucordo com V, Ex•, que estã fazendo 
um discurso muito oportuno, embora num fim de tarde de um fim 

de semana, e está com a assisti:ncia dos seus colegas do Movimento 
Democriltico Brasileiro,. .. 

O SR, LÁZARO BARBOZA (MDB- 00)- O que muito me 
honra. 

O Sr, Bcnjumlm Farah (MDB- RJ) - ... o que é uma demons
tração ... 

O Sr. ltaUvlo Coelho (ARENA- MT) - E cu continuo firme 
nu ARENA. 

O Sr, Benjamim Farah (MDB - RJ) - ... do interesse que 
temos por assunto de tamanha seriedade, Um minutinho só, V. Ex• 
não perde por esperar, Senador ltallvio Coelho. Olho do Indo de lá, c 
vejo aquelas poltronas vazias, cxccto a do Senador arcnista, que cstâ, 
também, intcre;sado pelo problema. De forma que cu quero, tam· 
bi:m, congrntulnr·mc com V, Ex• Este assunto é fascinante. Um dia, 
virei, também, à tribuna para tecer algumas considerações cm torno 
du matéria, que reputo muito interessante para a educação da nossa 
juventude. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - 00) - Muito obriga· 
do, eminente Senador Benjamim Farah. 

Sr, Presl~ente, vou agora, então, encerrar este pronunciamento, 
prometendo à Casa, cm vista do interesse despertado, voltar cm ou· 
tras oportunidades, para que ele possa ser mais amplamente debati· 
do, Muito obrigado, (Muito bem! Palmas.) 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Otto Lchmann. 

O SR. OTTO LEHMANN (ARENA- SP. Pronuncia o scguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A alta acentuada dos preços do petróleo, ocorrida cm fins de 
1973, causou grande transtorno ao comércio internacional, forçando 
os países consumidores, que pouco ou nenhum combustlvcl produ· 
zcm, a arcar com déficits pesados na sua balança comercial. Outra 
conseqUência foi a elevação sintomática da inflação na maioria dcs· 
ses países, 

Embora com certo atraso, resultante das peculiaridades do nos
so comércio exterior e do nosso processo de desenvolvimento, o im· 
pacto foi também violento no Brasil, forçando o Governo a adotar 
medidas severas e mesmo dolorosas para combater os efeitos das 
duas tendências negativas, que haviam interrompido um pcrlodo de 
vários anos de crescimento recorde do produto nacional, de cxpan· 
siio comercial sugestiva c de redução paulatina da taxa inflacionãria. 

Uma dessas medidas, que deu origem a longos· debates no 
Congresso Nacional, na Imprensa c cm outros sctorcs, foi a da impo· 
siçiio de um depósito obrigatório, no Banco do Brasil, com um ano 
de duração e sem o beneficio de juros ou corrcção - inicialmente 
totalizando CrS 12.000,00 c, posteriormente, elevando-se para 
Cr$ 16.000,00 - por parte dos brasileiros c estrangeiros, residentes 
no Brasil, que se ausentassem do Pais. As únicas isenções permitidas 
até hoje referem-se aos viajantes que se dirigem à Argentina, Uru· 
guai, Paraguai c Chile. 

Entretanto, a situação difrcil que deu causa a essa medida foi 
profundamente alterada neste pcrlodo de pouco mais de um ano, ini· 
cindo com a entrada cm vigor do Decreto-lei n• 1,470, de junho do 
ano pussndo, c do Comunicado do GEC AM n• 313, que suspendeu 
ns remessas, para o Exterior, destinadas ao pagamento de despesas 
terrestres, Impõe-se, portanto, uma rcvisilo desses dispositivos, com 
vistas a eliminar, aos poucos, os aspectos que vêm causando mais 
ugrurns c mais· dificuldades aos que, por muitos tltulos, silo mcrc· 
cederes de tal consideração c que até agora têm sofrido o impacto to· 
tal das restrições impostas, 

t: por isso que ocupo, hoje, a tribuna, para fazer um apelo ao Se· 
nhor Ministro de Estado da Fazenda, no sentido de incluir Portugal 
no rol dos pulses beneficiados com a isenção do depósito obrigatório. 

A primelru grunde alteração, pura melhor, do quadro cconOmi• 
cc-financeiro, refere-se ao nósso comércio exterior. Em abril último, 

!I 
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pela primeira vez em 41 meses, desde setembro de 1973, o Brasil al
cançou um superávit na sua balança comercial, que fechou o primei
ro semestre deste ano com um saldo de mais de 200 milhões de dóla· 
res, como reflexo principalmente da elevação dos preços do café, soja 
e cacau, da diversificação da pauta de exportações, especialmente no 
que concerne aos produtos manufaturados c à abertura de novos 
mercados. Embora os preços dos nossos produtos agrlcolas tenham 
entrado posteriormente cm queda, os saldos favoráveis continuaram 
nos meses seguintes. As últimas estimativas oficiais indicam um sal· 
do de meio bilhão de dólares neste ano de 1977, cifra que contrasta 
impressionantemente com o grande deficit de cerca de 4,7 bilhões de 
dólares, ocorrido em 1974. · 

Outra prova da eficácia das medidas adotadas pode ser observa
da no sctor das importações. Em conseqUência, especialmente de 
uma série de restrições normativas, entre as quais avulta a exigência 
do depósito prévio de 100% do valor FOB das mercadorias importa· 
das e de uma firme politica protccionista, as importações foram 
mantidas no mesmo nlvcl do último triénio- cerca de 12 bilhões de 
dólares. Deve também ser levada cm consideração a maturação de 
projetas concretizados visando à substituição das importações, tudo 
isso abrindo perspectivas animadoras para a futura próxima, a 
despeito de numerosos fatores negativos que ainda persistem no hori· 
zante. 1:., portanto, com justa razão, que o Sr. Presidente Geisel tem
se manifestada satisfeito com as progressos alcançadas na nossa se
tor econômico. 

Outra alteração prometedora, como acontecimento alvissareira 
na campa ecanômica-financeira, diz respeita ao progresso na com
bate à inllução. Segundo os dadas mais recentes da Revista Conjun
tura Económica (Coluna 2), a média mensal da inflação, que atingiu 
o olevudo percentual de 46,3% em 1976, manteve-se estabilizada du· 
rante o primeiro semestre de 1977 (taxa igual à do primeiro semestre 
de 1976) entrando lago após em declínio acentuado. Ainda de con· 
formidade com a publicação mencionada, em julho última, baixou 
pura 2,0% (3,M% em julho de 1976) e, segundo recentes afirmações 
do M'inistro da Fazenda, a taxa de agosto alcançou apenas 1,3%. Por· 
tanto, nflo hí• a menor dúvida de que, também no que concerne à 
inlluçflo. u gov.rno jú começou a colher as frutos das medidas acerta· 
dumcnl~.: lo mudas cm defesa da nossa economia. 

Além dessas alterações favoráveis, na que concerne ao comércio 
internacional c à inflação, as últimas noticias no setor especifico do 
turismo são igualmente muita animadoras. A balança do turismo
confronto dos gastos de viajantes estrangeiros no Brasil com as des· 
pesas de brasileiros no Exterior não sofreu desequil!brios violentas 
até 1965, ano cm que a saldo negativo alcançou -apenas 700.000 dó· 
lares. 

A partir de então, o dtjiclt aumentou firmemente, a uma base 
anual de 20%, alcançando 190 milhões de dólares em 1970 e 380 mi· 
lhões de dólares em 1975. No inicio de 1976 tudo indicava que o 
deficit atingiria 700 milhões de dólares até o fim do ano. Foi então 
que o governo, ante a clamor geral contra essa sangria impressianan· 
te de divisas, se viu forçudo a adotar as medidas restritivas anteri· 
ormente mencionadas. 

Pode-se afirmar, agora, que os resultados foram satisfatórios, O 
deficit de 1976 não foi além de 400 milhões de dólares- cerca de 300 
milhões de dólares menos do que o previsto - o que constitui 
claramente uma reversão da tendência vigorante nos últimos anos. 

Quanto u 1971, de conformidade com os últimos dados da 
EM BRATUR, continua a tendência de diminuição do deficit, não 
apenas cm conseqUência da redução do número de brasileiros que se 
dirigem ao Exterior- queda de 30% no primeiro trimestre cm can· 
fr11nto com igual pcr!odo do ano passado - como tumbém um 
aumento de cerca de 16% nas entradas de turistas estrangeiras no 
pcrlodo cm pau tu. A expectativa dn EMBRATUR é de que o deficit 
de turismo de 1977 nua devcrú ser superior n 250 milhões de dólares. 

Portanto, também nesse sctar da nossa economia, o pior, deli· 
nitivamente, jú passou. Não há dúvida de que não advogo, para já, 

uma eliminação total das restrições impostas mas tão-somente uma 
suavização da medida, acrescentando Portugal aos outros quatro pai· 
ses jú contemplados com a vantagem da liberação. Os brasileiros, fi. 
lhos de portugueses, e os portugueses aqui residentes, com os quais 
estamos ligados por laças profundos e seculares, seriam as principais 
beneficiados, 

Nem se diga que diflcil, senão imposslvel, seria o controle nas 
viagens daqueles que não tivessem passaportes nacionais. Basta lem· 
brar que, no acorda internacional que sugerimos entre Brasil e Portu· 
gal, fosse estabelecida que o "vista" de salda valeria apenas para Por· 
tugal c, se o interessado necessitasse seguir para outro pais, cum· 
priria no Banca do Brasil em Lisboa, as exigências do depósito obri· 
gatória. 

Tudo isso parque, Sr. Presidente, falar dos laços especial!ssi· 
mos que unem Brasil e Portugal seria repetida redundância que nin· 
guém perdoaria. 

· Tais liames, que a História teceu e as sucessivas gerações,' por so· 
bre todas as vicissitudes, têm diligenciado para tornar mais fortes -
consagrando o que naturalmente brotou, se expandiu e radicou -
tais laços, repito, ultrapassam ainda hoje, sem melindres para quais· 
quer outros povos, as relações mais fraternas c se situam num plana, 
como disse, cspecialfssima, de verdadeira exceçãa, de quase naciona
lidade reciproca. 

Preservar essa magn!lica ligação, essa herança que a todas igual· 
mente pertence, é obrigação das gerações de hoje e do futuro, c inde· 
clinávcl dever dos estadistas, tendo recebido, ao longo da História, o 
mais continuo cumprimento, resultante do carinhosa afcta fraternal 
que une os dois povos. 

Esse afeto, essa necessidade mútua de aproximação, própria dos 
que nutrem sentimentos mais profundos da que as de simples amiza
de, tem sido a permanente fonte das diversas formas pelas quais as 
duas Nações buscam se unir, 

Na diplomacia, por exemplo, apenas para referir um dos canais 
de interligação dos dois pulses, diversos são os tratados internacio
nais cm que ambos os Estados contratantes - em atitude inédita, 
verdadeira cxccção nas negociações interestatais, cm que a descon
fiança c as precauções são constantes- procuram consignar fórmu
las ensejadaras de maior c mais intenso relacionamento entre seus ci
dadãos. 

Ainda há pouco tempo, Portugal e Brasil acordaram em apre
sentar à Organização das Nações Unidas proposta no sentido de que 
o Portuguõs- llngua comum aos dais países e a outras nações irmãs 
- passe a ser a sétima língua oficial daquela entidade internacional, 
"cons;dcrando que dessa forma se estreitariam mais os laços entre as 
dois palscs e as novas nações africanas, independentes depois da re· 
voluçàa portuguesa de 25 de abril de 1974", segundo noticiou, à épo
ca, a Imprensa brasileira. 

Tem com aquele pais irmão - coma é bem do conhecimento 
deste Senado, que a aprovou- a "Convenção de Igualdade de Direi· 
tos c Deveres" dos respectivas nacionais, que se firmou nas ,Consti· 
tuiçõcs de ambos as países e se traduziu posteriormente em outros 
instrumentos de aproximação c nu correspondente legislação regula· 
menta r. 

Admitida, como se escreveu nn uconvcnção", a utransccndên· 
cia" para os destinos comuns das duas pátrias irmãs, a adoçilo de um 
estatuto que rcnetia o carlttcr especial dos vinculas existentes entre 
brasileiros e portugueses", este assegurou, cm condições, como já 
disse, excepcionais, o gozo pelos cidadilas de ambas as partes da 
igualdade de direitos c deveres cm obediência "aos altos valores 
históricas, morais, culturais, lingulsticos e étnicos que unem os dois 
povos". 

Já anteriormente, "reconhecendo as reais vantagens que podem 
advir de uma aproximação mnior entre os dois povos nos damlnios 
da educação, das letras, ciências, artes técnicas e esporte" e "interes· 
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sados na integração cada vez maior dos povos de lfngua portugue· 
sa", se concluiu e assinou, permanecendo válido, o "Acordo Cultu· 
ral", do mesmo modo sem paralelo nos documentos diplomáticos de 
ambos os pai ses e na mesma área. 

Além de quanto nesse Acordo se estabelece com vistas ao inter· 
câmbio fecundo nos domlnios assinalados, que abrangem pratica· 
mente todas as facetas da cultura, nele Ocaram consignados e tem si· 
do largamente concretizados a equivalência de estudos e o reconheci· 
mente de diplomas e tftulos pronssonais de um em outro pais. 

E, do mesmo modo, o "Acordo sobre Segurança Social" está a 
regular o direito dos trabalhadores portugueses c brasileiros de con· 
servar as regalias alcançadas no domlnio da Previdência, sem qual· 
quer limitação, quando se transferirem de um para outro Estado. 

Cito esses Acordos, pela. sua natural relevância, para não referir 
outros, porventura menos operantes do que teriam desejado os seus 
signatários, mas igualmente inseridos numa linha de integração que 
cumpre manter presente e sem desvirtuamentos. 

Posso, assim, concluir que o brasileiro, em Portugal, e o portU· 
guês, no Brasil, gozam de estatuto privilegiado. Sempre usim foi no 
domínio espontâneo, individual, social e afetlvo, na prática cotidia· 
na. E, na ordem jurldica, assim se mantêm à luz dos tratados que lhe 
deram tal substrato. 

Desse estatuto privilegiado decorre que os problema.~ que afe· 
tam os dois povos devem merecer tratamento especial e adequado. 

A par desse esforço comum, desenvolvido pelos governos portu· 
guês e brasileiro, no sentido de estreitar sempre mais as relações en· 
tre os dois povos, cumpre lembrar uma evidência sem a qual toda es· 
sa obra se aperfeiçoaria: a de que mais se ama o que melhor se conhe
ce. 

e evidente que, sem prcjulzo da COstUmeira radicação do portU• 
guês no Brasil, sobretudo através de seus filhos brasileiros, como é 
normal, há sempre a nostalgia da Pátria distante ou daquela que foi 
berço de nossos ancestrais. 

Tanto no primeiro aspecto, que mais respeita aos brasileiros, cOo' 
mo no segundo, que toca a portugueses aqui radicados c seus dcsccn· 
dentes, trata-se de traduzir a natural aspiração geral de ver facilitado 
e não dificultado o ralacionamcnto entre os dois Povos, o qual me
lhor se define e concretiza pelo mútuo e livre trânsito entre os seus 
nacionais. 

A exigência- de depósito prévio- que aceitamos em principio 
c enquanto for necessflrio para ajudar o cquilfbrio de nossa balança 
de pagamentos - pelo menos neste caso muito particular, merecia 
ser revista. 

Propugno, portanto- Sr. Presidente- que se altere o que con· 
sidero grave embaraço ao intercâmbio luso-brasileiro, modificando
se n lcgislaçilo do depósito prévio para "visto" de salda do pais, no 
caso cm apreço. 

Essa modificação seria unicamente- tendo cm vista o desejo c 
a vantagem do conhecimento de Portugal por parte dos brasileiros c 
vicc-versa c bem assim a justa aspiração de visita àquele pala por par· 
te da numerosa c laboriosa colônia Portuguesa- seria, repito, unica· 
mente no sentido de ser permitido, aos aqui residentes, o visto, sem 
depósito, para uma viagem anual a Portugal, por perlodo delimitado 
de tempo, mas sem possibilidade de extensão da viagem deste para 
outro pais, sem o recolhimento prévio do mencionado rlepóslto, com· 
prometendo-se o Governo portugues a Oscalizar c a fazer cumprir os 
termos do ajuste que seria elaborado, 

Poder-se-á dizer que, por esse modo c não obstante os termos 
limitados da autorização, abrir-se-la um precedente na disposição 
relativa ao depósito prévio para "visto" de salda, com possfvcls lm· 
pllcações futuras, nomeadamente quanto a iguais nspiraçõcs defini· 
das por outros grupos da população. 

Mas não hã nem pode haver paralelo de situações, salvo, de ai· 
gum modo, no precedente já aberto cm rclaçi\o a alguns países vizi· 
nhos, como é o caso do Uruguai, do Paraguai, da Argentina c do Chi· 
lc, plcnamentcjustiOcado embora com razões diversas das que se vc· 
rificam na situação cm estudo. 

A abertura ora sugerida integra-se na. linha de relações de exccp· 
cionalidadc mantida com Portugal c viria, sem dúvida, atender à 
natural c insopitávcl aspiração que experimentam brasileiros c 
portugueses. 

e uma sugestão. a uma idéia. a um gesto de amizade luziada. 
Não tenho dúvidas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, de que ao ilustre 
c honrado Presidente Ernesto Gciscl, a lembrança agradará. Que 
falem também as Autoridades Econômicas c o Sr, Ministro dás 
Relações Exteriores, pois estou certo de que a todos agrbdaria man· 
ter, de modo seguro, firme c sentimental, os laços que sempre uniram 
Brasil e Portugal. 

Estas palavru, portanto, desejam alcançar, ainda para o Natal 
que se aproxima, um gesto de significativo afcto, próprio da amizade 
que nos faz- brasileiros e portugueses - tio iguais c tio amigos. 
Portugal, Pátria de nossa Pátria, está ligado ao Brasil por laços tão 
sólidos c tão diferentes, que às vezes não são fáceis de serem 
compreendidos. Mantenhamos, pois, esses liames tio puros e tio 
lfmpidos, fazendo sempre valer entre os dois palses, uma legislação 
sul1enerls que só o carinho c a amizade mais puros podem explicar c 
compreender. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) - Não hã mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente, 
designando para a sessão extraordinária das 18 horas c 30 minutos, 
anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 64, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 617, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Iguatcmi (MT) a elevar cm CrS 18.520.060,00 (dczoit~ milhões, 
quinhentos e vinte mil c sessenta cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 618, de 1977, da Comissão: 

- de Conatltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· 
da de. 

-z-
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 65, de 

1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 619, de 1977), que autoriza a l'refeitura Municipal de 
Aracaju ·(SE) a elevar cm CrS 9.500.000,00 (nove milhões e 
quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, 
tendo 

PARECER, sob n• 620, de 1977, da Comissão: 

-de Conatltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici
dade. 

O SR, PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs)- Estâ encerrada a 
sessão. 

I Lewmta·se a sessão às I 8 h o rase 28 minutos.) 
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ATA DA 146' SESSÃO, EM 16 DE SETEMBRO DE 1977 
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 8' Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDI!:NCIA DO SR. MAURO BENEVIDES 

,:IS 18 l/O/IAS H JO MJ,VUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SIIS. S/:'NA fJ0/1 HS: 

Adulbcrtn Sctw- Jnsí: Guiomurd- Brnga Junior- Evandro 
C<trrciru- José !.inúnsn- Cauctc Pinheiro- Jarbas Passarinho
Renato l'ranco- Alcxundrc Costa- Henrique de La Rocque
José Sarne,· - Fausto Cash:lo·BrUnco - Hclvídio Nunes -
l'ctri>nin l';>rlcllu - Mnuro llencvides - Wilson Gonçalves -
AFcnnr M"riu -l>inartc Mari1.- Jessé Freire- Domicio Gondim 
- Milton Cul>ral - Cunhu Limu - Murilo Paraíso - Arnon de 
Mdlo - Luit (avulcantc - Augusto Franco - Gilvan Rocha 
Louriv:il Raptistu - Heitor l)'ms - Luiz Viu na - Ruy Santos -
Dirceu C:truosu - Eurico Rczende - João Calmon - Roberlo 
S01turnino - V;1scnncclos Tom!-; - Benjamim Furuh - Nelson 
C:trnciro - üustavo Cup;111cnm.-- (tmnar Fn1nco - Magalhães 
J>ínto- l:rmlCll f\·1nntoro - OreStes Quí:rciu- Otto Lehmunn
Benedito Fcrrciru- Ull<~r•> Burhoz\1- Osires Teixeira- llalivio 
Cnclhn- t-.1cndcs Cunulc- Saldanha Dcrzi - Accioly Filho -
Leite Ch•n•cs- Evc!t1sio Vidra- Lunoir Vargwi- Otuir Becker
Dnnid Krh.:gcr- TarSl) ()utm. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Ben~vides)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, declaro aberta a sessão, 

Não hú expediente a ser lido. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussuo, em turno único, do Projeto de Resolução n• 
64, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n• 617, de 1917), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de lguatemi (MT) a elevar cm CrS 
18.520.060,00 (dezoito milhões, quinhentos e vinte mil e ses· 
senta cruzt:iros) o montante de suu dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 618, de 1977, da Comissiio: 
- de Constltulçiio e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidude, 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votuçiio, 
Os Srs, Sonadores que o uprovum permnneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovndo. 
A mntériu vui à Comissroo de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 2: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resoluçiio 
n• 65, de 1917 (apresentado pelu Comissão de Econon;iu 
como conclusi\o de seu Parecer n• 619. de 1977), que uutomu 
a Prefeitura M unicipul de · Arucuju (SE) n elevar em 
CrS 9.500,000,00 (nove milhões c quinhentos mil cruzeiros) o 
montante de som divida const>lidadu,tcndo 

I'ARECER, sob n• 620, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pelu constítucionulidndc c 

juridicidade. 

Em discussão t> projeto. (Pnt!SU.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encemtda. 

Em votaçuo. 
Os· Srs. Senadores que o aprovam pcrmaneçum sentados. 

(Pausa.) 
·Aprovado. 
A mutória vai à Comissão de Redução, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a mesa, 
reduções finais dos Projetas de Resolução n•s 64 e 65, de 1917, apro· 
vados na Ordem do Diu du presente sessão e que, nos termos. do pará
grafo único do ar!. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção 
do Plenário, serão lidas pelo Sr, 1•-Secrctúrio, (Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 639, DE 1977 
Comissão de Redução 

Redução final do Projeto de Resolução n• 64, de 1977. 

Relator. Senador Saldanha Derzl 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução 
n• 64, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de lguatemi 
(MT) a elevar em CrS 18.520,060,00 (dezoito milhões, quinhentos e 
vinte mil e sessenta cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1977,- Adalberto Sena, 
Presidente - Saldanha Derzi, Relator- Otto Lehmann - Hehídio 
Nunes. 

ANEXO AO PARECER N• 639, DE 1971 

Redação final do Projeto de Resolução n• 64, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso vr, da Constituição, e eu,--------
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lguateml, Estado do 
Mato Grosso, a elevar cm CrS 18.520.060,00 (dezoito 
milhões, quinhentos e vinte mil e sessenta cruzeiros) o montante 
de sua divido consolidada. 

O Senndo Federal resolve: 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de lguatemi, Estudo do Mato 
Grosso, nos termos do parúgrufo único do nrt. 2• dn Resolução n• 
93, de 1976, do Sen:tdo Federal, :tutorizadn a elevar cm 
CrS 18.520,060,00 (dezoito milhões, quinhentos c vinte mil c se
sen/:1 cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de 
contrutar empréstimo, junto ao Banco Financial S.A .. na qualidade 
de agente linanceiro do Banco Nacional da Hubitaçlio (BNH), 
dt.:stino!do uo finunciumcnto dos serviços de construçtlo de g;:tlerias de 
(lguas pluviais, colocuçüo de guimt c sarjetus c pavimcntw;iio urbanu 
naquel11 cid"de. 

Art. 211 Esta Rcso[uçUo cntru ~m vigor na dona Ui! sua 
public"çào. 

PARECER N•6411, DE 1977 
Comlssiio de Rednt~lo 

Rcdnçdo final do Projeto de Rcsoluçüo n• 65, de 1977, 

Relator: Senudor Otto Lchmnnn 

A Comissão uprescntu 11 rcd"çilo nnal do Projeto de Rcsoluçilo 
n1' 65, de 1917, qu< autorit.u 11 Prefcitum Municipal de t\rucaju (SE) a 
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elevar cm CrS 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil cruzei· 
ros) o montante de sua divida consolidada. 

Saiu das Comissões, 16 de setembro de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente - Otto Lehmann, Relator - Saldanha Derzl - Helvldlo 
Nunes. 

ANEXO AO PARECER N• 640, DE 1977 

Redação final do Projeto de Resoluçiio n• 65, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do nrt. 
42, inciso VI, da Constituição, c eu, , Presidente, pro-
mulgou seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de 
Sergipe, a elevar em CrS 9,500,000,00 (nove milhões e 
quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• ~ a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de 
Sergipe, autorizada, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li 
de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar cm Cr$ 
9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada, n fim de que possa contratar empréstimo, 
junto ao Banco do Estado de Sergipe S. A., na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH - destinado 
ao financiamento dos serviços de construção da Avenida Saneamen
to, naquela capital. 

Art. 2• Esta Resolução cnr.ra em vigor na data de sua publica· 
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- As reduções finais 
que acabam de ser lidas vão à publicação. 

rio, 
Sobre u mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1•-Secretú· 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 327, DE 1977 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen
sa de publicação, para imediata discussão e votação, da redução final 
do Projeto de Resolução n• 64, de 1977. 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 1977.- Saldanha Derzl. 

REQUERIMENTO N• 328, DE 1977 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn· 
su de publicação, poro imediato discussão e votação, da redução final 
do Projeto de Resolução n• 65, de 1977. 

Sul a das Sessões, 16 de setembro de 1977.- Lourlval Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Aprovados os 
requerimentos, passa-se à imediata apreciação das reduções finais 
anteriormente lidas. 

Em discussão a redução final do Projeto de Resolução n• 64, de 
1977. (Pausa.) 

Nilo havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a uprovum permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovudu. 
Aprovada a redução finul, u mutóriu vui h promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Pussn-se, ugorn, h 
upreciuçuo du redução finul do Projeto de Rcsoluçi\o n• 65, de 1977. 

Em discussuo n redução final. 
Se nenhum dos Srs, Scnndores desejnr usur du puluvru, enccrrn· 

rei a discussão. (Pnusu.) Eneerrudu. 
Em votuçiio. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nada mais haven· 
do a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a ordinária de 
segunda· feira próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, da Redução Final·(oferccida pela 
Comissão de Redução em seu Parecer n• 608, de 1977), do Projeto 
de Lei do Senado n• I 52, de 1976, do Sr. Senador Orestes Quércin, 
que acrescenta parágrafo único ao urtigo 439 do Decreto-lei 
n• 5.452, de I• de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). 

-2-

Discussão, cm turno único, da Rednçào Final (oferecida pela 
Comissão de Redução cm seu Parecer n• 609, de 1977), do Projeto 
de Lei do Senado n• 286, de 1976, do Sr. Senador Jnrbns Passari· 
nho, que autoriza o Poder Executivo a doar o prédio que menciona. 

-3-

Discussão, em turno único, da Redução Final (oferecida pela 
Comissão de Redução em seu Parecer n• 569, de 1977), do Projeto 
de Resolução n• 28, de 1977, que suspende a execução, em parte, do 
§ I • do art. 21 do Decreto· lei n• 203, de 1970. do Estado de São 
Paulo. 

-4-

Discussão, em turno único, da Redução Final (oferecida pela 
Comissão de Redução em seu Parecer n• 570, de 1977), do Projeto 
de Resolução n• 29, de 1977, que suspende a execução dos ahi· 
gos 25 I e 252 da Lei n• 699, de 1967, modificada pela Lei n• 816, de 
1970, do Municfpio de Mesquita. 

-5-

Discussão, em turno único, da Redaçiio Final (oferecida pela 
Comissão de Redução, cm seu Parecer n• 568, de 1977}, do Projeto 
de Resolução n• 32, de 1977, que retifica, para os fins de direito, n 
Resolução n• 8, de 1977. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)- Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18/roras e45 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BENJA· 
MIM FARAH NA SESSÃO DE 14-9·77 E QUE, ENTRE· 
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o seguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Venho u esta tribuna trazer o meu apoio e minha saudação li Rc· 
de Bandeirante de Rádio e Televisão, que instalou no meu Estado a 
TV Guanabara, no dia 9 do corrente. A essa bela solenidade, além 
dos Diretores, estiveram presentes altas autoridades, como o Minis· 
tro Quundt de Oliveira e o ex-Ministro Higino Corsctti, ambos das 
Comunicações, o ex-Governador Chagas Freitas, o Governador Fa· 
riu Lima, o Senador João Calmon, Presidente dos Diârios Associa· 
dos, Deputados, empresârios, imprensa, artistas c outros convidados. 

O Rio de Janeiro, Sr. Presidente, ganha assim, o Cnnul 7, mais 
umn estação de televisão, e justamente desse grupo dirigido pelo Dr. 
João Sund, que é um experiente c um dedicado uos ussuntos de comu· 
nicnção. Hú mais de trinta anos que Dr. João Saud vem dando o me· 
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lhor dos seus esforços nesse campo c espalhando, nilo só no Estado 
de Silo Paulo mns lambl:m em outras unidades da Fedcrnçilo, as 
emissoras de rádio c televisão, No Rio de Janeiro funciona, desde 
1932, a Rádio Guanabara, cuja orientação é correta c de interesse 
público; tal n sua programação, Em Minas Gerais, Sr. Presidente, cs· 
sa grande rede tem a televisão Vila Rica, cm Belo Horizonte. Por is· 
so, sabemos, terá ela uma longa projcção; mas o povo fluminense cs· 
tá de parabéns com mais essa contribuição da Empresa Bandeirante 
de Telecomunicação, dirigida pelo Dr. João Sand. E lá no Rio, com n 
superintendência, do Dr. José Saad, o Dr. Paulo Snad na Rãdio, c na 
TV Guanabara, o Dr. Renato Teixeira Bastos, que traz ,u,ma longa 
experiência, nesse sctor, tal suas atividndes anteriores; por isso pode· 
rá ele dar uma orientação que justifica a confiança c pode imprimir à 
TV Guanabara os métodos c os processos que a longa cxpcriéncia 
dessa rede tem colhido cm outras cidades deste Pais. 

Percebo, Sr. Presidente, pela programação, que a TV Gunnaba· 
ra vai dar, realmente, um impulso muito grande no sctor de tele· 
comunicação, 

O Sr. BragaJunlor (ARENA- AM)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Com muito pra· 
zer. 

O Sr. Braga Junlor (ARENA - AM) - Eminente Senador 
Benjamim Fnrah, V. Ex• está trazendo no conhecimento da Casa um 
acontecimento de grande importãncia para o seu Estado c para o seu 
povo, o que prova que o Governo Federal vem dando o suporte 
necessário para que as comunicações, no Brasil, realmente atinjam o 
estágio de desenvolvimento que vêm atingindo, E a Rádio Guanaba· 
ra, que há 25 anos opera no Estado da Guanabara- hoje Estado do 
Rio de Janeiro- vê coroada de êxito o seu esforço, n sua preocupa· 
ção em melhor servir ao povo do Estado do Rio de Janeiro, através 
da implantação da TV Guanabara. V. Ex• está de parabêns, assim 
como os dirigentes dessa empresa, porque resultaram, o seu sacrifi· 
cio e o seu esforço, no êxito que V. Ex• está trazendo ao conhecimen· 
to da Casa, ou seja, com a inauguração da TV Guanabara, naquela 
cidade, para melhor servir ao seu povo e no seu Estado. Muito 
obrigado! 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Nobre Senador 
Braga Juniór, muito obrigado pelo seu aparte. V, Ex•, inclusive, 
focalizou um ponto interessante que é, justamente, a importância 
desse setor, sobretudo neste Pais de proporções continentais. V, Ex• 
que é do Amazonas sabe a importãncia de uma TV ou de uma rá· 
dia e, também de elementos de transportes. Este Pais precisa, de 
transportes e de comunicações, O seu aparte é, realmente oportuno. 

O Sr. Saldanha Dcrzl (ARENA- MT)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Com prazer. 

O Sr. Saldanha Dcrzl (ARENA - MT) - Nobre Senador 
Benjamim Furnh, congratulo-me com V, Ex• nesta hora cm que 
comunica, a esta Casa, u inauguração da TV Guanabara. Mais um 
órgão moderno de divulgação paru esse nosso extraordinário Estado 
do Rio de Jnnciro c pura a nossa querida Guanabara. Rcnlmcnle, 
mais uma Tevê: era necessária àquela cidade. Pela concorrêncca, pelu 
modernizuçi\o, pela assistênciu mais diretu, informutiva e educativa 
àquele grande povo do Rio de Janeiro, temos a certeza de que a TV 
Guanabara vai cumprir um grunde papel no seu Estado. E temos 
confiança ubsoluta, porque conhecemos o Grupo Bundciruntcs de 
Silo Paulo, que tem à sua frente aquele homem extruordinário, de 
uma visão excepcional c grnndc esplrilo público, um homem traba· 
lhudor, um verdudciro homem de empresu, que é o seu chefe, o nosso 
querido umigo João Suud. Temos certezu que ele est/1 dotundo o seu 
Estado de um moderno meio de comunicação, e u TV G uunuburn ir/1 
se impor, nuquelc Estudo, pclu forma com que irá se upresentur, pe· 

los seus programas, pelo dinamismo, pelo desejo, sobretudo, de ser· 
vir no povo do Rio de Janeiro c ao povo brasileiro. 

. O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Agradeço, ao no· 
brc Senador. Saldanha Dcrzi, o aparte de V, Ex• O grupo da Rede 
Bandeirante de Comunicações tem uma longa experiência. E, como 
V. Ex• .bem disse, o Dr. João Snad é um homem que, além de ser 
muito ativo, se dedica totalmente a esse sctor; todas as suas ntivida·· 
des, todos os seus empreendimentos têm sido orientado no sentido 
de mclhoràr as comunicações neste País. 

Eles estão dotando o Rio de Janeiro com uma empresa de tele· 
visão das mais modernas que se possa conceber. 

O aparte de V, Ex• veio, naturalmente, dar no meu discurso este 
aspecto, que caracteriza bem o interesse desta grande rede cm dar so 
povo do Estado do Rio uma grande TV, c o povo, que é de afia 
cultura, um povo politizado, espelho de toda a nacionalidade - o 
povo daquela terra - bem merece essa contribuiçilo desse grande 
cmprcsllrio, Dr. João Saad. Queremos é isto mesmo, empresário dcs· 
ta natureza. Ele é: brasileiro, naturalmente que seus ancestrais silo 
libaneses, e aqui nesta Casa são vúrios os descendentes libaneses, 
inc)usivc o nobre Senador Saldanha Derzi c este orador que fala. O 
que precisamos é que os estrangeiros que venham para cú imprimam 
nos seus descendentes esta orientação de amar o País, ficar dentro do 
Pais e dar tudo a este País. Nós não precisamos de novos descobrido· 
rcs do Brasil que venham aqui fazer casas de negócios, merendo, tro· 
cu, isto não interessa, queremos é tecnologia, gente que possa dar ao 
Brasil desenvolvimento e não fazer apenas esse negócio de compra c 
venda, como estão chegando supermercados c outros tipos de ncgó· 
cios de estrangeiros para levar nossas divisas lá para fora. Queremos 
aqueles que dão ao Brasil alguma coisa que possa empurrar esse Pais 
pura frente. 

Uma empresa de televisão é, realmente um instrumento de pro· 
gresso; por isso, benditos sejam aqueles que vieram e deram dcscen· 
dentes como esse Dr. João Saad. Eu o conheço, há muitos anos: te· 
nho por ele uma grande estima e admiração, pelo seu dinamismo, pc· 
lo seu ideal de servir e de estreitar todos os corações deste povo, o 
que está provando, ntrnvês dessas empresas de Rádio e Televisão. E 
tudo isto com capital brasileiro. 

O Sr. Henrique de La Roque (ARENA - MA) - Permite 
V, Ex• um aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Ouço o nobre Se· 
nadar Henrique de Ln Rocquc. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA,..- MA)- Peço licença, 
nobre Senador Benjamim Farnh, para participar do pronunciamento 
que V, Ex• está a fazer, quando se congratula com o funcionamento 
du TV Guanaburu. O fato sugere reminiscências. A TV ·Guanabara 
é, sem dúvida, a complementação, um passo a mais na obra gigan· 
lesca de João Saad. Nobre Senador Benjamim Farah, recordo-me 
bem, quando João Sand se iniciou no mundo da comunicação, nos 
declarava, e de forma enfática, a V. Ex•, que ern uma das figuras ma· 
is eminentes e preeminentes do PSP, que a sua organização não tinha 
vinculação com a pessoa c com o posicionamento de seu sogro, Dr, 
Adhemar de Barros. O nobre, esforçado e dinâmico paulista, que 
integrou por tantos unos a dircçilo da Râdio Guanabara, Carlos Bra. 
sil, tilo nosso conhecido. Disso ele fazia orgulho e é preciso que se 
nssinalc que ele se agigantou pôs cm funcionamento a TV Bundci. 
rnnte em Silo Paulo. E me recordo daquele dia de festa porque lá csti. 
ve, enfatizando sempre que a obra era sua, dos seus auxiliares c de 
sua equipe. Permitu-me V. Ex• que, neste momento, faça uma dccla· 
ruçuo solene u est11 Casa, V. Ex• que com tanto entusiasmo integrou 
11s hostes do Partido Social Progressistu, sem dele ter tirado benesses 
ou vuntugens pessoais, V, E~• que deu todo seu prestigio politico c 
seu esforço li obru do grunde Governador paulista, V, Ex• conhece 
bem de perto- como nós outros- 11 obrn de João Saad c, neste ins· 
tlinte, qu11nuo ele entregu 11 direçilo du TV Gu11nabllra u seus irmãos, 
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no Estudo do Rio de Janeiro, 1: o nobre Senador por este Estado, 
Benjamim Farah, que tem, realmente, autoridade para, enaltecer n 
e>hra de Jiiao Smtd, fazê-lu conhecendo o seu passudo e nu renfir· 
mncão dos louvores itqucle que jamais usando a sua condição de gen· 
ro, produziu, sem dúvidtt, uma obra notável niio >Ó em São Paulo 
mas cm todo Brusi\, no terreno du comunicação. E í: por isso que, 
illttvundo a conduta de V. EK•, pediria licença pura participar do seu 
J'ronuncittmento nu hora em que João Suttd dú ao Rio de Juneiro ma· 
is umtt ramificaç(to do seu mundo de comunicação, 

O SR. BENJAMIM FARAH (M DB- RJ) -Nobre Senador 
Henrique de Lu Rocquc, ugrudeço o seu aparte, muito interessante e 
oportuno, que tr:tz uma informação histórica. V. Ex• lembra o nome 
daquele grande líder popular, que foi Adhemur de Barros, um dos li· 
deres mais fascinantes que tenho conhecido ao longo da minha vida 
p~blicu. 

Adhcmar de Burros era o Presidente do PSP. Nós integramos es· 
"Partido durunte muitos anos, no Rio de Janeiro, V. Ex• foi um 
dos membros eminentes e dos mais dignos daquela agremiaçiio. 

Adhemar de Barros dirigiu o Partido sempre com aquela inte· 
Iigcncia e aquela capacidade de luta que não pode ser ignorada pelos 
homens públicos. Ele era estimadíssimo em Silo Paulo, muito esti· 
mudo no Estado do Rio, sobretudo no Rio de Janeiro e estimado em 
todo o País, porque tomei parte em várias caravanas ao lado de 
Adhcmar de Barros e em todos os lugares onde chegávamos era a que· 
l:t consagrução. Aqui mesmo, u meu lado, o nobre Senador Saldanha 
Derzi, deve estar lembrado de que certa vez fomos visitar inclusive 
Corumbú, Cuiabú, Campo Grande, e foi a mesma consagraçüo que 
Adhcmar recebeu e que recebia nos outros Estados, Assim o foi no 
Espírito Santo, na Bahia, cm Minas Gerais, Pernambuco, cm toda 
purtc. 

E esse moço - digo esse moço, porque João Saud ainda tem 
juventude, está na plena noraçào das suas atividades e quem olha pu· 
ru João Saad sabe, percebe, que ali está um homem cheio de vida, de 
~:ntusíasmo c com muitu mocidade, uma vibração extraordinária,
esse moço nunca prevaleceu, realmente, do seu sogro, fazia seu tra· 
bulho através da Rádio e outras empresas suas em São Puulo: aju· 
dava certamente a legenda de Adhcmar de Barros, mas trabalhando 
sempre com muita independi:ncia c sobretudo com muita correçiio, 
Aquele moço simples, fidalgo, animado, trabalhador, foi prosseguin· 
do na sua missão de comunicar, de lutar pela comunicação, 

Hoje, a Rede Bandeirante í: enorme; e se estende por vúrius uni· 
dados da Federaçiio c agora o Rio de Janeiro ganha esse novo canal, 
que í: o Canal 7, através da Televisão Guanabara que, conforme foi 
acentuado aqui, é das mnis modernas, portanto vai prestar relevantes 
serviços. E isto se vê pela programuçiio, Eles enuo preocupados, 
naturalmente, cm cobrir todos os setores mas, sobremodo, o jor
nalismo, o esporte e a arte, 

No que tange uo jornalismo, recrutou profissionais da melhor 
qualidade pura esse sctor: no caso do esporte, vni cobrir o sctor 
nacional e internacional, dando assistilneia no esporte profissional, 
mas, tumbóm, uma grande assistência ao esporte nmador, o que é 
interessante, porquc, ur, desperta, naturalmente, vocações, e (: isso 
que precisnmos: nu arte, vai procurar tudo que é motivnçào dentro 
desse sctor, ntraví:s de shows, peças teatrais, no vldeo, para que o 
teatro chegue tttmbí:m nos lares, nlmcs, novelas, enfim, tudo dentro 
da arte, com os profissionais mais selccionndos c queridos, que possa 
c:ncontrtlr no ambiente nucionul. 

Oru, Sr. Presidente, com essa disposição, com essa pro
grumação, podemos untevcr o que h!t de ser, dentro em breve, essa 
grande emissora, u Tc\evisi\o Guanabara, com que a Rede Bandei· 
runte brindou o Estudo do Rio, Por isso mesmo, Sr. Presidente, que
ro suudttr uqui todos que dão u\i um pouco do seu esforço, o Dr. Re
nato Teixeirn Bustos, que cst(t dirigindo a TV, o Dr. Paulo Suud, o 
Dr. José Saad c, sobremodo, Joi\o Suui que é o Presidente de todu a 
Rede, exprcssundo, cm nome do povo que tenho 11 honru de rcprcscn· 

tllr li nossn grudili\o por cstn coluboraçuo, por muis esse respllldo em 
!'llvor do desenvolvimento do Rio de Janeiro e, conseqUentemente, 
do Brllsil. 

Era o que tinhuu dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

DISCURSO I'RONUNC/t!DO PE/.0 SR. Mfi.TON 
CtfBRtiL Ntl SESSi!O DE 15-9-77 E(JUE, ENTREGUE i! 
REV/S,TO DO OR,IDOR, Sf;Rftl PUBLICA DO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA - PB, Pronuncht o 
seguinte discurso. Sem revisão do orndor,)- Sr. Presidente, atento à 
adverténcill de V. Ex•, espero, tumbém, concluir minhas 
consideruçlle~ provavcrmentc em menos tempo. 

Volto it tribuna do Scnttdo para comcntllr li politica nacional 
que foi estabelecida purll a produção de equipamentos nacionais na 
ítrea de inform:ítica. Em ubril deste uno, eu havia feito uqui breves 
considerações sobre essu politicu, ressultundo u decisão do Conselho 
de Desenvolvimento Económico, que, naquela ocasião - poucos 
dius untes-. havia estabelecido a linha central dessa politica, deter· 
minnndo quatro exigi:ncins paru que empresas nacionais e 
estrangeiras pudessem se organiznr no País, tendo em vista u produ
cão desses equipamentos. Essas exigências eram que: as empresas 
que se habilitassem tivessem muioriu de capital nacional: a mltximu 
nucionu\izaçüo das componentes: potenciu\ de exportação, c que 
fosse \evudo em conta o problema de transferéncia de tecnologia. 

Nesse discurso de abril, tive oportunidade de sulientar cinco 
pontos essenciais que, nu minhtl opiniUo, devcrium ser observados no 
estubelecimcnto desta poltticu, A começar pcltt rcformu\açi\o pela 
própritt CAPRE, u Comissão Coordenadora que truta exutamente 
dessn politicu: u fttbricaçüo de cquipumcntos no Brasil: a pesquisa: a 
politicll de serviços, etc, 

Dundo scqUi:nciu à ução governamcntul, r.!Sse órgão pertencente 
no Ministério do P\ancj:tmcnto, :tlguns meses atr{ts, definiu as regras 
do jogo, tendo em vista a se\eç(to de apenas três empresas. E, como 
disseaCAPRE: 

"a) além dos méritos intr\nsccos de cuda projeto, os 
seguintes critérios paru efeito de decisão deveriam ser abscr· 
vados: grau de abertura tecnológica, de forma a possibilitar 
maior ubsorçüo de tecnologia no Puis; 

b) índice de nucionulizaçüo dos bens produzidos ü base 
de um plano de nacionalização progressiva, participação da 
empresa no mercado interno, participm;ào ncionáriu nucional 
no projeto c bulunço de divi~u do projeto," 

Com relação u esse item a, de uberturu tccnológiea, 
evidentemente, Sr. Presidente, que as empresas brusileiras podem 
utt:nd~r a essas exigências, porque u tecnologia, hoje, se compra. 
Tanto é verdade que, nu concorrência que foi aberta, posteriormente 
-sobre a quu\terei oportunidude de fuzcr um breve comentário
sete empresas estrungeirus se propuscrum u se instalar no Pttís e oito 
nucionuis, igualmente, se propuseram u atender t1 esse programu, 
mas todmry;lus com contrnto de compru de tecnologia. 

Com relação u esse item segundo, "índice de nucionulizuçilo dos 
bens produzidos", a IBM, que I: u muis importante empresa mundiul 
no rumo, que tem um futuramente dtt ordem de 16 bilhões de dólares 
- portunto, bustttntc superior u própria exportuçito do Pais - que 
cstit estubclccidu cm muis de \00 pulses, utruvés de seus di retores no 
Brusil defendeu u pusiçno <.\essu empresa que resolveu ttprcscntur-se 
sem ussociuçilo cmn quu\qucr indústria nucional. São eles próprios 
<.JUCm snlícntum que u coisu muis importunte u ser obscrvudu não é 
propriamente tt rnontugcm dos equipamentos de processamento de 
tludos, mas sitn u produção de componentes. Além do mnis, ulém de 
consid(!r~tdtl l.!ruciul, é decisivo este pusso, porque nós não pode .. 
n:nH'~ im:tginur qUe se estuhelcçu neste Pnfs umu ind1'Jstrln de 
l.'llltlpitlllenlOS puru prOCCSSUillento de dado~ com nhn [ndice de 
im1mrtuçi'lo de seus componentes. 
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O terceiro ponto considerado importante que cu gostaria de co
mentar- c atendendo à advertência de V. Ex• estou fazendo um es
forço aqui para condensar o meu racioclnio - é a participação da 
empresa no mercado interno, O mercado interno brasileiro, hoje, pa
ra este tipo de equipamentos, já é da ordem de 200 milhões de cruzei
ros, c as projcçõcs indicam que, cm 1980, alcançaremos a quatrocen
tos milhões c, cm 1985, iremos a quase oitocentos milhões, com um 
crescimento notável, perto de 30% ao ano. 

A CAPRE, essa Comissão de Coordenação das Atividadcs de 
Processamento Elctrõnico, estabeleceu, seguindo .a orientação do 
Governo, apenas o licenciamento para três empresas.' Ora, se essas 
três empresas forem brasileiras, organizadas com o apoio tecnológi
co, comprado de organizações todas mundialmente conhecidas, evi
dentemente que o mercado interno, que se prevê alcance a oitocentos 
milhões de cruzeiros, será dividido por elas, porque todas terão que 
sobreviver, Neste item, realmente não é da maior importância se sa
ber se as empresas são nacionais ou estrangeiras, 

O quarto item, a participação acionária nacional do projeto, é 
pacffico, porquanto, pelas propostas apresentadas na última concor
rência, cerca de oito empresas nacionais se habilitaram, c essas cm
presas que se habilitaram apresentaram composições idôncas comer
cialmente, financeiramente c tecnicamente. 

Com relação à balança de divisas do projeto, acredito que obte
remos melhor resultado com o domlnio total do sctor nas mãos das 
empresas nacionais. Quero dizer que isso é tão importante porque, 
lendo a defesa do Projeto da IBM, de parte de um de seus diretorcs, 
eles argumentam que a IBM teria condições cm fazer uma exporta· 
ção da ordem de 100 milhões de dólares, num pcrlodo de 5 anos. 
Mas admitem, por outro lado, que precisariam da importação de 70 
milhões de componentes, resultando, para o Brasil, um superávit de 
30 milhões de dólares, que daria uina média de 5 milhões de dólares 
anuais. Ora, quando a CAPRE considera o balanço de divisas do Pro
jeto como item importante, evidentemente que essa economia de 5 
milhões dc dólaccs não convenceria a entrega de um sctor importan
te, ou a admissão de uma empresa importante, grande ou gigante -
como é a IBM- num mercado, inclusive considerado pequeno para 
ela, mas que ela não quer abrir mãos, Isto nilo resultaria em nenhu
ma vantagem, porque acho que as empresas brasileiras poderiam até 
superar essa pcformancc, seguramente, 

Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos ai, já com as 
propostas apresentadas c cm trabalho de scleção. Hã poucos dias, a 
imprensa noticiou alguns itens considerados relevantes que vila in
Ouir na decisão governamental. 

Com relação ao item 4, c peço paciência aos que me ouvem, diz 
o seguinte: 

"Em termos de critérios, a orientação básica será a da 
escolha dos melhores projetas, ou seja, o critério funda
mental será o do valor intrlnscco do projeto, tendo cm vista 
sua adequação tecnológica, sua estrutura financeira, quali
dade do produto, condições de tecnologia, capacidade de con
corrência no mercado, custo de produção, qualidade do pro
duto, preço final, assistência técnica, a usuária, etc .. ," 

Nilo tenho dúvidas, Sr. Presidente, que todos esses Itens c 
sobretudo esse Item n• 4, que acabo de ressaltar, poderão ser 
plenamente atendidos pelas empresas nacionais, 

Este meu pronunciamento tem apenas o sentido de prestigiar a 
linha nacionalista adotada com relação ao desenvolvimento da 
informática no Brasil, Por que? Porque estou convencido que esta· 
mos, neste momento, tomando uma decisão fundamental, da maior 
importância num sctor que, de fato, é o impulsionador do progresso, 
cm todos os sentidos, porque as fábricas de componentes que vila se 
desenvolver nesse l'uls, elas nilo irão, obrigatoriamente, trabalhar 
exclusivamente para esta área. Mas com a absorção da tecnologia e o 
desenvolvimento dessas empresas, estarão elas capacitadas para 
rornecer componentes puru a indústria elctro·eletrõnica, pura a 
indústria mecânica e dar condições a que surjam neste Pais a fabri· 

caçilo de outros equipamentos vitais, E a informâtica ela é vital para 
o nosso Pais. Nã~ devemos cometer o erro que aconteceu com a 
indústria automobillstica, 

O Sr. Enndro Carreira (MDB- AM)- Permita-me, V, E~•. 
um aparte? 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- A indústria au· 
tomobillstica, nós sabemos, toda ela, sobretudo a indústria monta· 
dora, é·constitulda de empresas estrangeiras, Mas, felizmente, uma 
grande parte da indústria de componentes ~ nacional. Então, c~istc 
ali uma valiosa fatia de participação do capital nacional. 

Se nós não tomarmos agora, neste momento, uma decisão poli· 
tica, porque se trata de uma decisão politica, iremos entregar essa 

' indústria da maior importância ao capital estrangeiro, dcsncccssaria· 
mente, quando todas as nações desenvolvidas, sem e~ccção, lutam 
desesperadamente para conquistar essa dependência. 

O Sr. ltallvlo Coelho (ARENA - MT) - Permite V, Ex• um 
aparte? 
, O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- E a fabri~ação 
de microcomputadores é e~atamcntc o começo dessa indústria. e ai 
que ·se lança as bases, as fundações, fundações essas sobre as quais o 
Brasil irâ se organizar para alcançar uma independência nesse sctor. 

Pela ordem, ouço o Sr. Senador Evandro Carreira, 

O Sr. Eundro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador, 
como o tempo é cxlguo, quero emprestar inteira solidariedade ao seu 
pronunciamento, Muito obrigado. 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- Agradeço o 
aparte expressivo de V, E~• Realmente cu acho indispcnsâvcl que 
esta solidariedade seja manifestada por toda a Nação brasileira, a 
essa politica que cstâ sendo traçada, mas que pode ser perturbada. 
Então, temos de prestigiar uma politica que cstâ cm curso, que irá 
garantir nossa independência no vital sctor. 

Ouço agora o nobre Senador ltallvio Coelho. 

O Sr. ltallvlo Coelho (ARENA- MT) - V. E~• traz para o 
Plenário assunto da maior importância c oportunidade c o cnfoca de 
maneira completa - c, na oportunidade desejo também trazer 
minha solidariedade. O exemplo da indústria automobillstica é 
magnifico, eis que a montagem é estrangeira, mas as peças que 
montam nossos carros são quase todas nacionais, Espero que, uma 
vez seguida a linha traçada c sugerida por V, E~•. estaremos no bom 
caminho na indústria da informâtica, 

O SR. MILTON CABRAL (ARENA- PB)- e c~atamcntc 
este o nosso pensamento c espero que nossas autoridades sigam 
nosso caminho, 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, cu não queria terminar este breve 
comentário sem reportar-me às palavras finais do meu último 
discurso, cm abril: 

"Chegou à oportunidade de se fazer realizar, cconõmica 
c tecnologicamente, um sctor que, pelo seu carlltcr dinâmico 
e extremamente innucntc, cm todos os campos do Poder, 
como é o da informática, onde a auto-suficiência somente 
acontece nas nações desenvolvidas. O Brasil, como potência 
emergente, precisa e deve ter sua indústria de computadores 
também de forma independente c competitiva, 

Nilo se pode perder esta oportunidade, conclui o Sena
dor, Este é o momento da grande decisão, E para isto, os 
passiveis sacrificios, ou as vantagens momentâneas que serão 
oferecidas, não devem, de nenhum modo, "enganar a nossa 
visilo, nem impedir u lucidez para compreendermos que nada 
se constrói duradouramente sem sólidas fundações, c neste 
particular, a indtlstrla de minicomputadorcs ~ a base sobre a 
qual o Brasil se apoiará para alcançar a sua independência 
cm 5ctor de vital importância económica c militar." 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem i Palmas,) 
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ATAS DAS COMISSOES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

J41 REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM lO DE 
AGOSTO DE 1977 

Ãs dez horas do dia dez de agosto de um mil novecentos c 
setenta c sete, sob a Presidência do Sr. Senador Agcnor Maria -
Presidente, presentes os Srs. Senadores Evclásio Vieira, Leite ~ha
vcs, Dinnrtc Mariz, Marcos Freire, Roberto Saturnino, Dirceu Car
doso c Murilo Pnralso, reúne-se a Comissão de Agricultura, na Sala 
Clóvis Bcvillicqun, 

Encontram-se presentes, ainda, os Srs. Deputados Airon Rios c 
Inocêncio Oliveira, c os Assessores do Ministério da Agricultura 
Srs. José Aurélio Vilela c Andrés Trancoso Vilas, 

O Sr. Presidente, ao constatar a c~istência de número regímen· 
tal, declara aberta a reunião, c dispensa a leitura da Ata da última 
reunião, que, imediatamente, é considerada aprovada. 

Inicialmente, o Sr. Presidente comunica que a presente reunião, 
se destina a ouvir a conferência, seguida de debates, do Dr. João 
Falcão Ferraz, Secretário de Agricultura do Estado de Pernambuco, 
que abordará o tema "a produção c comercialização da cebola no 
Vale do S. Francisco no contc~to regional c nacional". 

Em seguida, o Sr. Presidente concede a palavra ao conferencis
ta, Dr. João Falcão Ferraz. 

"A produção nacional da cebola fo( por muito tempo prcjudi· 
cada cm sua organização, pois a importação além de não permitir a 
nível nacional uma ação racional, era feita sempre na cntrcssafra dos 
estados do sul, cm detrimento, principalmente da produção do vale 
do São Francisco - Pernambuco c Bahía, que, por condições 
ecológicas, pode produzir cebola, durante todo ano, embora tenha 
maior produtividade no perlodo maio-julho, onde, por condições 
naturais, tem reservado para si o mercado brasileiro dos grandes 
centros neste pcrlodo, isto é, na cntrcssafra no centro-sul", disse o 
Secretário de Agricultura de Pernambuco, Sr. João Falcão Ferraz. 

"Os critérios estabelecidos, em Pernambuco, pela Secretaria de 
Agricultura, através da Empresa de Pesquisas Agropecuâria c pela 
Fundação Estadual de Plcnajamento Agrlcola, como também pela 
SUDENE, para a selcção das cultura a serem c~ploradas na ârca, 
obedecem as seguintes definições: exploração de produtos que 
substituam as importações; culturas de produtos extra-sazonais; 
produtos destinados à indústria; c produtos destinados à indústria; c 
produtos destinados à exportação. Dentre as principais culturas 
extra-sazonais, destaca-se a cebola, cuja produção concentra-se às 
margens c ilhas do rio Silo Francisco, alcançando uma ârca de 6.000 
habitantes, responsável por 1,8% da renda bruta do sctor primârio 
do Estado -ano 1976, sendo principal fonte de renda dos produto
res ribeirinhos"- acrescentou. 

Para o Sr. Secretário a remuneração do produtor na presente 
safra do Vale do Silo Francisco é satisfatória, pois o custo de produ
ção da cultura da cebola por hectare é de Cr$ 16.269,00, c mesmo 
que se estabeleça umu produtividade média de 12 t. hectare teremos 
um custo/quilo CrS 1,35. Nos três primeiros meses de safra a média 
ponderada dos preços na zona produtora foi de Cr$ 2,35, sendo o 
preço médio de muio Cr$ 4,20, de junho Cr$ 3,60 c de julho foi 
comiderudo o preço de CrS 0,70, nlvcl mais baixo que atingiu o 
produto nu última semuna de julho. 

O Sr. Joilo Falcilo Ferraz disse que a Secretaria de Agricultura, 
"sob o plano único c estratégia previamente delineadas, coordcnarâ 
as nçõcs dos instrumentos definidos cm concordQncla com o Minis· 
tl:rio da Agricultura, de modo n assegurar uma produção de cebola, 
de rendimento crescente capaz de satisfazer o mercado do Centro· 

Sul, durante a cntressafra dos estados do Sul, considerando, inclusi
ve, o aumento vegetativo da população". 

Durante os trabalhos o Sr. Presidente concede a palavra ao 
Sr. Andrés Trancoso Vilas, Assessor do Ministério da Agricultura, 
que faz uma exposição sobre o programa que vem sendo desenvolvi
do no Ministério da Agricultura sobre a situação da cebola. 

Ao término da conferência, a palavra para os debates é 
franqueada nos presentes. Pela lista de inscriçilo, fazem uso da pala
vra os Srs. Senadores Agenor Maria, Dinartc Mariz, Roberto 
Saturnino c Evclâsio Vieira e os Srs. Deputados Airon Rios c 
Inocêncio Oliveira. 

Concluindo, o Sr. Presidente - Senador Agcnor Maria 
agradece a presença de todos e comunica que a •~posição proferida, 
bem como os debates travados na prcscnt~ reunião, foram gravados 
c as respectivas notas taquigráficas serão publicadas cm nnc~o a Ata 
da reunião. 

Nada mais havendo n tratar, encerra-se a reunião, lavrundo cu, 
Claudio Carlos Rodrigues Costa, Assistente da Comissão, a presente 
Ata, que, uma vez aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e vai 
à publicação. 

ANEXO ii ATA DA 14• REUNJiiO DA COMISSÃO 
DE AGRICULTURA DO SENADO FEDERAL, 
REALIZADA EM lO DE AGOSTO DE 1977, DESTINADA 
A OUVIR A PALESTRA, SEGUIDA DE DEBATES, DO 
SR. JOÃO FALCÃO FERRAZ, SECRETÂRIO DE 
AGRICULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, QUE 
SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. 
PRES[J)ENTE DA COMISSÃO. 

PRESIDENTE: SENADOR AGENOR MARIA 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR OTAIR BECKER 
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÂFICO 

DA REUNiilO. 

O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria) - Havendo quorum 
regimental, estilo abertos os trabalhos da Comissão de Agricultura 
do Senado Federal. 

A presente reunião foi convocada a fim de serem ouvidos os Srs. 
Jouo Falcão Ferraz e Geraldo Lustosa Carvalho, Sccrctârio de Agri
cultura do Estudo de Pernambuco e Representante da Cooperativa 
Agropecuária de Belóm de São Francisco, rcspcctivnmcntc, que fala
rão sobre "a produção e comercialização da cebola no Vale do Silo 
Francisco no contexto regional e nacional''. 

Primeiramente ouviremos o Sr. João Falcilo Ferraz e, em segui
da, o Sr. Geraldo Lustosa Carvalho. Após o que entraremos na fase 
de perguntas nos conferencistas. 

Antes de conceder a palavra no Sr. João Falcão Ferraz, informo 
à Comissão que o Senador Marcos Freire, por deferência toda 
especial dos ilustres representantes do Estado de Pernambuco, 
deixou de abrir os trabalhos da Comissão de Economia do Senado 
Federal para dar número a esta Comissão. Passo a palavra ao 
Senador Marcos Freire, para que S. Ex• cxtcrne o seu pensamento. 

O SR. MARCOS FREIRE- Como Presidente da Comissão de 
Economia do Senado Federal, nilo poderia deixar de trazer a minha 
palavra de congratulações ao Presidente da Comissão de Agricultura 
pela iniciativa de se debater, especificamente, o problema da cebola, 
produto que atravessa mais uma crise no Nordeste brasileiro. 

Nilo é apenas como Presidente da Comissão de Economia que 
aqui estou, sobretudo como pernambucano, como nordestino que 
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tem acompanhado, ao longo dos anos, sucessivas crises que 
prejudicam a economia nordestina c, cm especial, os produtores de 
cebola, que, no Nordeste, já enfrentam tantas c tantas dificuldades, 

r, com satisfação que constato a presença do Sccrct(trio de 
Agricultura do meu Estado, do Sr, Representante da Cooperativa 
Agropccuária de Belém de São Francisco c de homens que se de· 
dicam a esse sctor produtivo, 

Não tenhamos dúvidas de que este debate c as exposições que 
aqui serão feitas, certamente depois compendiadas em publicação a 
cargo da Secretaria da Comissão de Agricultura, servirão de subs!· 
dias valiosos para exame mais acurado e mais aprofundado do 
problema, 

Embora aqui não possa permanecer, porque- como esclareceu 
o Presidente da Comissão de Agricultura - estou por abrir os 
trabalhos da minha Comissão, pois os suspendi momentaneamente 
para trazer esta palavra de incentivo e de congratulações, peÇo ao 
Presidente da Comissão de Agricultura que me passe, pos
teriormente, as notas c os textos traduzidos das palestras que aqui 
ocorrerem, porquanto este é um assunto que tem sido objeto de 
pronunciamentos nossos e, quando digo nossos, refiro-me a todos os 
representantes do N ardeste, independentemente de siglas partidárias. 

O problema da cebola, ao lado dos problemas nordestinos, 
dentro do contexto de dificuldades que a nossa região enfrenta, tem 
sido daqueles mais constantemente focalizados por Deputados c 
Senadores da nossa Região. 

Sabemos que há muitas divergências politicas, partidárias e 
filosóficas a nos separar, mas há um grande traço de união entre 
aqueles que vieram daquela Região sofredora, exatamente a 
preocupação no trato, no equacionamento e na busca de soluções, 
pura que possamos, pt:lo menos, minorar o sofrimento da nossa 
gente, 

Concluindo, externo a minha satisfação por esta iniciativa da 
Comissão de Agricultura, presidida por um nordestino da estirpe de 
Agenor Maria, um homem que veio do povo, um homem identifi· 
cada com os problemas da sua gente, que é a nossa gente, c, ao mcs· 
mo tempo, faço a minha saudação muito fraterna àqueles que vieram 

do Nordeste para colaboração com os trabalhos do Senado Federal 
no exame de problema de tanta importância como é este objeto da 
reunião de hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Obrigado, nobre 
Senador Marcos Freire. 

E com grande satisfação que dou a palavra ao Sr. João Falcão 
Ferraz, Secretário de Agricultura do Estado de Pernambuco. 

O SR. JOÃO FALCÃO FERRAZ- Sr. Presidente da Com is· 
são de Agricultura do Senado Federal, Senador Agcnor Maria, Srs. 
Senadores componentes da Comissão, Senador Marcos Freire, que 
tão gentilmente aqui compareceu, Srs. Deputados Federais, demais 
Senhores aqui presentes: 

Foi com satisfação que recebemos o convite desta Comissão 
para aqui comparecermos e tratarmos do problema da cebola no 
Vale do São Francisco. Esta satisfação trouxe-nos aqui para agrade· 
ccr, cm nosso nome pessoal e cm nome du Sccrctnriu que dirigimos, 
pois assim haverá uma junção de esforços no trabalho hoje já 
desenvolvido pelo Ministério du Agricultura e pclu Secretaria de 
Agricultura, somados, agora, com o trabalho da Comissão de 
Agricultura, para resolver o problema da cebola não só no V ale do 
São Francisco, mas no Brasil como um todo. 

Neste documento que leremos puru V, Ex•s tentamos sinteti· 
zar a situação da produção nacional de cebola, ruzendo um diagnósti· 
co desta situaçilo, em cspcciul do Vulc do Silo Fruncisco, qaulu posi· 
ção du Sccrcturiu de Agricultura e as providências por clu tomndus e 
propostus puru equacionar o problema desse produto, .. 

I - PRODUÇÃO DA CEBOLA NO BRASIL 

1.1 - Considerações Gerais, 

A produção nacional da cebola foi por muito tempo prcjudi· 
cadu em sua organizaçào, pois a importaçào, além de não permitir, a 
nível nacional, uma ação racional, era feita sempre na cntrcssafra 
dos estudos do Sul, cm detrimento, principalmente, da produção do 
Vale do Suo Francisco- Pernambuco c Bahia- que, por condições 
ecológicas, pode produzir cebola, durante todo ano, embora tenha 
maior produtividade no período maiojjulho; onde, por condições na· 
tu ruis, tem reservado para si o mercado brasileiro dos grandes ccn· 
tros neste periodo, isto é, na entrcssafra do Centro-Sul. 

A demanda da cebola nos grandes centros tem características 
altamente inelásticas. Como conseqUência, às vezes ocorrem eleva· 
ções dos preços de forma a preocupar as autoridades governamentais 
como, também, a sua baixa, de modo a não compensar os esforços 
dos produtores. Esta anomalia só poderá ser sanada pela orga· 
nização da produção nacional. O Ministério da Agricultura está 
coordenando este trabalho, através do PROHORT, agrupando di· 
vt:rso~ informes, anteriormente conhecidos e, até certo ponto, disper
sos, referentes à cultura da cebola, cm especial na área de produção, 
multiplicação e comercialização das sementes. 

1.2 - Consumo Aparente da Cebola no Brasil. 

A tendência da produção da cebola no Brasil é crescente, como, 
tumbt:m. é o consumo. 

Isto pode ser facilmente verificado pela anâlisc da evolução da 
produção, importação c consumo aparente da cebola no Brasil. 

QUADRO I 
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO, IMPORTAÇÃO E CONSUMO 

APARENTE DE CEBOLA (I.OOOt) NO BRASIL, 
1960-76 

Ano Produção Importação (2) Consumo 
Nacional (I) Aparente 

1%0 ~ 10,26 10,61 220,87 
l%1 192,114 0,50 193,14 
llJ(l:! :!26,62 2,50 229,12 
1%.1 194,75 0,08 194,83 
l%4 ~41.12 1,89 243,01 
l%5 225.50 0,02 225,52 
l%(1 277.27 0,13 227,40 
1%7 250,21 6,16 256,37 
I%K 272.5H 9,05 281,63 
l%9 275.15 4,27 279,42 
19711 2S4,MI 2,51 287,11 
1971 2H7,.16 16,17 303,53 
1972 2H 1,115 14,28 295,93 
i<J7.1 .10C>,H.1 4H,41 315,21 
I'J74 .111J,OIJ 19,24 338,24 
]lJ7~ .14K.51 1,40• 349,91 
I <J7r. JXS.SU 361,76 .. 

fonte: Produçi\o -IBGE,Importução- CIEF/MF 
(•) Ou quantia importada cm 1975, u COBAL, através de decisão do 
Governo Federul, assumiu 11 importaçilo de 1.020t, para retirada de 
merendo. 

(••) Estimntivu (equuçi\o linear y• 182.44+ I 0,55t) 
Pura o ano de 1977 cstimn·sc u produçi\o nacional cm 400.000t/ e o 
consumo J84.000t. 
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1.3 - Estados Produtores. 

Estados 
Produtores 

t::poca de Colheita Comercialização 

Rio GrunJo Jo Sul 
Si'1o Puulu 
Sf1u P;nllo 
Pcrnnmhu~u c Uilhia 
S:mlu Conurim1 
l,uranú 
Minm~ Gerais 

Novembro/ Fevereiro 
Agosto/Setembro 
Setembro/Novembro 
Junho/ Agosto 
Novembro/ Dczcm bro 
Outubro/Dezembro 
Maio/Novembro 

NovcmbrofMuio 
Agosto/Setembro 
SctembrofDezcmbro 
Junho/ Agosto 
Novembro/Maio 
Novembro/Março 
Maio/Novembro 

Convém ressaltar que cm Minas Gerais há uma produção dis· 
persa, havendo piques de produção na época de maio c junho, c tam· 
bém de outubro a novembro. São Paulo produz cebola durante todo 
o exercício, sendo que esses perlodos referidos são de maior produ
ção. 

O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional, produzindo 
cebolas de ciclo médio (novembro a dezembro) c tardias Ganeiro n fc· 
verciro), no entanto comercializa até o mês de maio cm condições sa· 
tisfat6rias para o consumo, pois tem um sistema de armazenamento 
feito pelo produ1or cm instalações próprias. 

O Estado de Santa Catarina, um dos mais novos produtores de 
cebola do País, produz cultivares de ciclo médio (crioulas c baias), 
também armazena cebola cm galpõcs apropriados com sistema de 
ventiladores c exaustores, comercializando no mesmo período do 
Rio Grande do Sul. 

O Estado de São Paulo, apresenta três alternativas para produ
ção de cebola: com cultivares de ciclo médio, como baia piriformc 
(conservação regular), com cebolas de ciclo precoces, como a híbrida 
grunox (baixa conservação), texas grano (baixa conservação). 

As melhores cebolas de São Paulo são as obtidas no período de 
setembro a novembro (baia piriformc), por isso no Centro-Sul o pc· 
ríodo de maio a agosto é considerado de entrcssafra, face às condi· 
çõcs climáticas apresentadas serem desfavoráveis à produção deva
riedades de melhor conservação, Atualmentc os produtores da rc· 
gião de São José do Rio Pardo c Monte Alto cultivam variedades 
que se adaptam ao clima nessa época, embora sejam de baixa conscr· 
vação, pois há tendência de preço elevado. 

Entretanto, nos anos de elevada umidade relativa do ar, parte 
da safra de cebola sofre frustração, cm virtude das cultivares serem 
suscetíveis às doenças. Nos anos cm que o inverno é mais seco c a 
temperatura niio é tão baixa, a produção é boa c a safra pode ser an· 
tccipada, como ocorreu no presente ano; além disso, esses Municí· 
pios estão situados a 200 c 600 quilómetros dos maiores mercados do 
País (Silo Paulo e Rio de Janeiro). 

A outra opção que o Estado de Silo Paulo tem para produzir cc· 
bola é usando o processo de bulbinhos (cultivar bala piriformc), a 
fim de colocar o produto no mercado nos meses de maio c junho, é· 
poca provável de bons preços no mercado. Este processo de produ· 
çilo é de custo mais elevado do que o usado mais comumcntc (scmcn· 
teira c transplante), c a produção é insuficiente para abastecimento. 

Os Estados de Pernambuco c Bahia concentram a maior parte 
de produção de cebola na zona do Vale do Silo Francisco. Embora o 
Vale do Silo Francisco tenha condições climáticas durante todo o 
ano para produção de cebola, hâ período de melhor produtividade, 
como também período que possibilita melhor colocação no mcrca· 
do, a anAlise da conjuntura nacional referente à produção de cebola 
identifica que o período de maio a julho cm condições normais é o de 
menor oferta do produto no mercado nacional, possibilitando ao V a· 
ledo Silo Francisco a colocação do seu produto, com a cotação de 
preço capaz de remunerar suficientemente o produtor. 

As cultivares mais utilizados pertencem ao grupo de cebolas de 
dias curtos (II horns de luz) c de baixa conservação, no entanto 
adaptáveis às condições climAticas locais. 

Como no período de maio a julho há pouca oferta do produto 
no mercado nacional- cntrcssafra do Centro-Sul- o Vale do São 
Francisco vinha colocando a sua produção a preços que remunera· 
vam o produtor nos anos cm. que não havia importações (Argcnti· 
na c Espanha). Mesmo com cultivares sem apresentar boa conserva· 
çiio, a cebola produzida nessa época no Vale do São Francisco é de 
melhor qualidade do que a produzida cm São José do Rio Pardo c 
Monte Alto cm São Paulo, porém com a desvantagem de maior dis· 
tãncia dos maiores mercados consumidores. 

O Estado de Minas Gerais produz cebola cm grande parte do 
ano, sendo as cebolas roxas as mais preferidas pelo mercado de Belo 
Horizonte; a produção do Paraná situa-se mais ou menos na mesma 
faixa de São Paulo c n colheita ocorre nos meses de outubro a dczcm· 
bro. 

Com base neste diagnóstico, a Secretaria de Agricultura, no seu 
Plano de Produção c Abastecimento, tomando cm consideração as 
condições de solo c de clima, elaborou um programa especial para 
produção de cebola. 

A área cm pauta de produção de cebola no Vale, esta situada na 
microrregiilo 103, denominada Sertão do São Fran~ísco. Com clima 
scmi-ârido c precipitação pluviométrica de 300 mm de chuvas 
anuais, detém solos predominantemente do tipo latossolo, cuja 
potencialidade agrícola está intrinsecamente ligada à textura c cspcs· 
sura do manto de natureza argila-arenosa. 

O vasto programa de pesquisa exercitado pela SUDENE, cm 
colaboração com a Organização das Nações Unidas, identifica uma 
área de 26.000 km' como viável à exploração agrícola, mediante utili· 
zação da irrigação. Essa viabilidade contempla o Estado de Pernam· 
buco com uma ãrea de 500.000 hectares. 

Os critérios estabelecidos, em Pernambuco, pela Secretaria de 
Agricultura, através da Empresa de Pesquisas Agropccuãria e pela 
Fundação Estadual de Plancjamcnto Agrícola, como também pela 
SUDENE, para a sclcçilo das culturas a serem exploradas na Arca, 
obedecem às seguintes definições: 

-exploração de produtos que substituam as importações; 
-culturas de produtos extra-sazonais; 
-produtos destinados à indústira; 
-produtos destinados à exportação, 
Dentre as principais culturas extra-sazonais, destaca-se a cebo· 

la, cuja produção concentra-se às margens e ilhas do Rio São 
Francisco, alcançando uma área de 6.000 hectares, responsável por 
1,8% da renda bruta do sctor primário do Estado- ano 1976, sendo 
principal fonte de renda dos produtores ribeirinhos. 

2.2- Mercado 

O escoamento da produção verifica-se, principalmente, para o 
Centro-Sul c para os mercados do Norte c Nordeste, onde é comer· 
cializada c cuja oportunidade de mercado deve-se, sobretudo, a hia· 
tos da oferta da produção sulina nos meses de maio, junho, julho c 
primeira quinzena de agosto. Detendo alto poder de perecibilidadc, 
devido h variedade utilizada, tem-se constituído a comercialização o 
ponto critico du suu expansão, fncc às Importações freqUentes do 
produto ocorridas no País, até o ano de 1975. 

I 

I 
:i 
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Tui fato, ulé:m de dcscstimulur u produção c provocar o êxodo 
rural, uliju do processo produtivo um produto cujns condições ccoló· 
gicas c potencialidades ugricolas poderiam propiciar uma oferta cu
paz de cobrir o interstício de 3 meses de ausé:nciu do mesmo, no 
mercado nacional, tendo em vista que o consumo nucionnl alcança a 
casa du.• 32.000 toneladas mês. 

2.3- Cultl•ares utilizados 
1.1- Ama relu chutu das Cunl1rius 
1.2- Exccl 
1.3- H ibridu gruncx 
1.4- Texas grano 
1.5- Cebolas roxas (red crco\c, roxinhu) 
1.6- Baías piriformcs (buin do cedo, composto etc), • . 

A nmnrclu das Cuní~rias representa quase 90% da cebolu plantu· 
da no Vale do Suo Francisco. Essa foi a variedade introduzida nus 
regiões há cerca de 30 unos c permanece dominando u produção 
local até: hoje: u semente é: toda importada dns ilhas Cunúrius (Santa 
Cruz de Tcncrife) por cooperativas e comerciantes locais. É uma 
cultivar que se adapta bem :\s condições climáticas locais, face às 
suas exigências cm fotopcríodo (li horas de luz). iõ produtiva e 
precoce. porém apresenta o inconveniente do pequeno perlodo de 
conservação a que está sujcitn. Os seus bulbos têm a forma achatada 
c cor um:11elu. A tcxus grano. embora seja u cebolo de dins curtos 
muis produtiva que so conhece, é: uindu mais perecível do que a canil· 
riu c a mais suscetível às doenças. É bem precoce. A cxcel é semelhan
te à canúria, porém muis exigente cm alguns elementos de clima, 
1\•cc i1 latitude onde foi selccionada. Também niio tem conservação. 

A híbrida grane;{, semelhante à cunúria cm formato, cor e 
conservação, porém com a vantagem de melhor formação de bulbos 
c proporcionando melhor uniformidade de colheita. É bastante 
precoce. Ni1o norcsce nus condições de São José: do Rio Pardo, u 
exemplo das anteriores. 

As ccholus roxns. embora com mercado limitado inicinlmcntc, 
tem cn:scido u sua procuru nos últimos anos e têm em Belo Horizon
te um dos principais mercados. Com cxccção da roxinha local, de 
h'"' conservação c de pouca produtividade, as demais cultivares 
ultilizuctus no Vaie do São Francisco silo de baixa conservação. 

As haias piril'ormes representam o germoplusma de maior 
possibilidade pura o Vale do Siio Francisco, apresentam razoável 
precocidade média, boa produtividade, formação regular de bulbos e 
melhor conscrvuçUu do que todos os cultivares de dius curtos 
conhecidos até hoje. r\lóm disso, as suas sementes podem ser produzi· 
das nn Brasil. Daí porque a Sccretnria elaborou um projeto c um 
trabalho pura cultivar c modificar u variedade da cebola plantada em 
Pernambuco. Projeto lntroduçilo da Bain Piriformc do Vale do São 
Francisco. 

2.4 - Projeto lntroduçiio du Bula Plrlforme no Vale do Silo 
Frunclsco. 

Trabalhlls de pesquisas reulizudos pelo Governo de Pernambu
co (I Pr\) indicaram u viabilidade do cultivo da Buiu Piriforme. Este 
~:ultivar ~~~m:scntu u vunH1gcm de ter mnior conscrvuclio do que os 
atualmcntc usados c com umu produtividade considerada ruzoú· 
vel. ul~tn d~.: ter melhor ucuituç!\o no mcrcudo do Centro-Sul. 

De posse dessas informações, foi iniciado um progrumu de 
"Mclhnro1mento Genético de Cebolu" para o Vale do Suo Francisco, 
contuad•> com a colaboraçilo do governo do Estudo, du SUDENE, 
dll IIRr\SCAN Nordeste c du Escolu Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz- l'iracicuba- SP. Este progrun111 objctivu: 

u) sclccillnur cultivurcs de cebola produtivos, precoces como os 
ntualnHmh: utilizudos. porém da mclht.1r cunscrvuçUo: 

h) sclccionur cultivurcs resistentes tas do~:nçus limituntes: 
c) ohtcr, u partir de cn1znmcnto, novos cultivnrcs de bou 

conscrvuçUo: 

d) promover a produção de sementes sclccionudus dentro de 
ltrcus propícias do Puís, ntrnvé:s de cntidudcs públicas. privadus ou 
produtores de sementes isolndns. 

No momento a IPr\ - Empresa Pcrnumbucanu de Pesquisa 
Agropccullriu- dispõe do mutcriul selecionudo que cstú produ1.indo 
semente básicas pclu EMBRAPA. cm Pelotus, RS, pura. a purtir duf, 
fornecer aos produtores de semente. No momento, ulém do governo 
do Estudo, através da IPr\, da SUDENE, do BRASCAN liUtras 
entidades como o Serviço de Produçilo de Sementes Básicas da 
~~ BRAPA, o Centro de Pesquisas Agropecuúrias do Trópico Scmi
Ar~d.o, a Secretaria du Agricultura do Rio Grande do Sul, por meio 
de seu Serviço de lnspcçüo de Sementes de Cebola c o PRONORT, 
estão integrados para resolver problema de cultivares c sementes de 
cebolu pura o Vale do São Francisco. Enquanto esta fase de produ
ção de sementes búsicas se processa, u iniciutiva privndu no Rio 
G(andc do Sul está produzindo sementes comerciais de muteri:tís que 
ii• satisfazem em parte aos produtores. 

Trubulhos de idcntiflcnçüo e controle da doença conhecida 
como "mui dus sete voltas'', considcruda como um dos principais 
problemus, foi solucionudo. O controit' de doença está I' cito por meio 
de fungicidus associados com a utilizuçilo de práticas culturuis, sendo 
esta uma dus grandes conquista da IPA cm termos de pesquisa. 
Outros trubulhos relativos à l'crtilidadc, sistema de plantio. práticas 
culturais, estão sendo realizados no Vale em estrcitu coopcruçüo com 
a EMBRAPr\, c transmitido ao agricultor através do Sistema de 
Assisténciu Técnica c Extcnsilo Rural. 

Atuulmentc, pode-se dizer que a IPA, no ludo do Instituto de 
Genética da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz süo as 
únicas instituições do País que estão com um progrumu de melhora
mento da cebolu definido c cm franco progresso, esperando que den
tro de pouco tempo se tenha resultados significativos paru o produ
tor, ou seja, sementes sclccionudus em quuntidude, quuliuude e cm 
êpocu apropriada pura o produtor. 

r\lé:m dos trubalhos de pesquisa diretu com a cebola, o governo 
preocupou-se cm desenvolver estudos com o tomate industrial, visan· 
do o seu cultivo após a épocu du colheita da cebola, procurando, des
sa formu, solucionur outro grave problcmu, que era o da l!Ciosidade 
agrícola após a snfru da cebola. 

Estudos de cultivares de tomate já foram feitos c um progrumu 
de melhoramento está sendo conduzido. Os cultivares. identificados 
como os melhores, jú estão sendo utilizados até: u liberação dos no
vos cultivares que estilo sendo criados puru as condições climáticns 
daquela área, principulmentc nu época de temperaturas clevadus. 

3- PROVÁVEIS FATORES QUE CONCORRERAM PARA O 
CRESCIMENTO E CONCENTRAÇÃO Dr\ SAFRA EM JU. 
LHO/AGOST0/77. 

Normulmente, u cebola do Vu\e do Silo Francisco, scmcudu nos 
mcscN de janeiro, fevereiro c março, é colhidu, rcspectivument~;, nos 
meses de maio, junho e julho, c obtém boa cotuçüo nos merendas. em 
funçilo deu sufru do Rio Grande do Sul, que foi urmazcnudu, ter·sc 
esgotado cus produções normais de Suo Paulo c Minas uinda de não 
terem iniciudo. 

Em 1977, o inverno do Vale do Silo Francisco nllo permitiu u 
maior semcudurn nos meses dejuneiro e revereiro, e sim de março cm 
diunte, o que conseqUentemente o pique de produçUo scrÍI de julho 
cm diante. 

Por outro Indo, o Centro-Sul, este uno favorecido por condição 
climlnicu, semeou em murço umu cebolu de ciclo curto c uduptúvcl (IS 

condições udversus de clima gruncx. permitindo u colheita u partir du 
segunda semeou de julho. havendo, assim, coincidi:nciu dus safras. 

Em sfntcse, pode-se urro lu r com os fatores prováveis que concor-
rcrnm puru 1.'1 aumento c conccntruçüo dt\ s:1fra em 
julhofugosto/1977 os seguintes itens: 

I - tempo seco c tcmperuturu c\cvuda cm Silo Paulo. fuvorc
ccndo u untecipaçuo du safru dus ccboltiS precoces. Auséncia de 
docnçus: 
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2 - bons preços da cebola na safra de 1976, estimulando o 
mnncntu dn :'trcu I.:'Uitivuda: 

3 - aquisição de maior quantidade de sementes de variedades 
precoces cm São Paulo, por falta de sementes da bnia pi ri forme; 

4- estimulo do Governo parn produção de cebola por meio da 
proibiçüo da importação. 

5 - controle de doenças no Vale do Silo Francisco, propor· 
cionundo melhor produção. 

4- PROVJDf;NCIAS GOVERNAMENTAIS 

Ocorrido u superposiçàa de safras São Paulo/Vale do São 
Francisco, principalmente na 2• quinzena de julho, o que fez o preço 
do produto descer u níveis não remunerutivos pura o produtor, 
passou então o Ministro da Agricultura, através da COIIAL, a 
udquirir parte significativa da produção, com a finalidade de forçar a 
elevação do produto. 

l':~mlclumcntc a Secretaria de Agricultura-PE, através da Em· 
prcs:t 1.h: t\ssist~m:i<~ Técnica e Extensão Rural, iniciou uma 
campanha a nível de produtor, para o controle da oferta do produto 
e.paru melhorar a qualidade do produto colhido. 

Estas medidas fizeram reagir o mercado, e a produção voltou a 
ser comercializada por preço mais elevado, já atingindo preço 
suilcientc pura remunerar o produtor. 

Remuneração do produtor do Vale do São Francisco na 
presente safra é satisfatória, pois o custo de produção da cultura da 
cebola por hectare é de Cr$ 16.269,00, e mesmo que se estabeleça 
uma produtividade média de 12 tjhcctare, teremos um custo quilo de 
CrS 1.35. 

Nos três primeiros meses de safra, a média ponderada dos 
preços na zona produtora foi de CrS 2,35, sendo o preço médio de 
maio Cr$ 4,20, de junho CrS 3,60, e de julho foi considerado o 
preço de Cr$ 0,70, nivel mais baixo que atingiu o produto na ultima 
semunu dejulho. 

Este indice de julho deve-se a um aumento significativo da 
oferta, pois em junr· ·participou Pernambuco com 21,75% c a llahia 
6,46% du ccbol· .. <rciulizada a nível de atacado no Brasil. No mi:s 
de julho a purt>"tpuçiío de Pernambuco subiu cm 34,84% e a Bahia, 
pnm. 14,49%, ficando o Vale do Siío Francisco responsável por 
49,33% da cebola comercializada a nivcl de atacado cm todo o Pais. 

Considerações sabre a safra de 1977/78 do RS-SC-PR-SP 
~ 

Face <t diliculdaue de >ementes de cebola baia pirirbrmc na safra 
de 1977. deveril hnver uma redução na produção de bulbos a partir 
de setembro de 1977, esperando-se que no pcrfodo abril e maio de 
1918 u cebola venhu a se encontrar deficiente no mercado. 

Estudo> e previscics de safras deverão ser feitos visando 
providências pura suprir o mercado na época de escassez. A solução 
pum suprir o déficit no me.· .. do no perfodo abriljmaio/78 será a 
untecipaçilo do plantio de cebola no Vaie do São Francisco, para 
colhei tlu partir de abril de 1978. 

5- CONCLUSOES E PROV!DI:NC!AS 

Diugnosticudu u problemática du cebola para ,o Vale do Silo 
Francisco, a Secretaria de Agricultura estabeleceu dirctrizcs em seus 
plunos de trabalho, indicando quais os comportamentos a serem 
tomudos cm referência 1l produção, pesquisa, assistência técnica c 
cxtensilo rural, crédito rurnl orientado c mercado. 

As diretrizes indicudus silo us seguintes: 

S. I - l'roduçdo 
Açuo comportamental 
Substituir, ém 90%, a vuricdude amarela chata, das Canárias, 

~
h huia pirii''"\''1.<. sclccionuda no Vule do São Francisco; 

Introduzir ~•n "pucote" tecnológico, definido com base na 
gu~uo, reconij:ndudo e testudo pelos Serviços de Pesquisa c 

l n~i'hll{ur;ll. \ 

5,2- Pesquisa 
Açilo Comportamental 
Continuidade do processo de seleção de variedades adaptadas 

às condições de área sanfranciscana, visando à melhor conservação e 
resistência a doenças. 

Inicialmente, os trabalhos serão concentrados na população da 
vuriedudcbaia piriformejú melhorada; 

• desenvolvimento de tecnologia visando à melhoria dos 
métodos de cultivo; 

• controle das principais doenças. 
5.3- Assistência Técnica e Extensão Rural. 

Ação Comportamental 

• dar assistcnciu técnica a 1,667 produtores de cebola, lo· 
calizudos às margens c ilhas do Süo Francisco; 

• ampliar a estrutura de assistência técnica c extensão rural, de 
modo a atingir 47 técnicos: 

• capacitar c especializar, na cultura, todos os técnicos 
cvolvidos na assistência técnica c extensão rural. 

5.4- Mercado 

Açio Comportamental 

• considerar o mercado do Centro-Sul como principal 
consumidor. 

• ofertar a produção, nos meses de maio, junho, julho c agosto, 
crescendo a mesma, cm correspondi:ncia ao aumento vegetativo 
populacional. 

• o Ouxo de comercialização verificar-sc·â mediante a utilizaçilo 
das cooperativas agropecuãrias locais. 

5.5- Crédito Rural 

Açio Comportamental 

• considerar o BANDEPE, Banco do Brasil e llanco do 
Nordeste do Brasil como entidades de suporte à ação crcditfcia. 

• promover a assisti:ncia creditlcia a todos os produtores 
selccionados que exploram a cultura da cebola. 

• a assistência crcditícia caractcriznr·se·â pela utilização do 
crédito rural orientado, procurando fazer introduzir o pacote 
tecnológico previsto neste documento. 

Das diretrizes acima expostas, pode-se explicitamente concluir 
que: 

1 - A Secretaria de Agricultura, sob o plano único c estratégia 
previamente delineada, coordenará as açõcs dos instrumentos defini· 
dos em concordância com o Ministério da Agricultura, de modo a 
assegurar uma produção de cebola de rendimento crescente capaz de 
satisfazer o mercado do Centro-Sul, durante a cntrcssafra dos Esta· 
dos do Sul, considerando, inclusive, o aumento vegetativo da populn· 
ção. 

2 - impõe-se o plano de mudança de variedades, adaptado à 
Região e capaz de competir com o produto ofertado pelo Centro-Sul. 

3 - continuar o programa fitossanitário iniciado cm 1976. 
4 - expandir a estrutura de assistência técnica e extensão 

rural, oferecendo, desse modo, uma quantidade de técnicos treinados 
c capuzes' de cobrir todo o universo de produtores selecionados na 
área. 

5 - projetar uma cxpunsllo de crédito rural educativo, propi· 
ciando, desse modo, condições aos produtores para adotur tecnolo
gias modernas. 

Implicitamente, poder-se-io concluir que, cm decorrência, seria 
passivei conseguir-se: 

I - fixação de milo-de-obra no meio rural. 
2 - criuçi\o de oportunidades de emprego para a mão-de-obra 

especializada. 
3 - crescimento da renda da propriedade agrlcola, mediante a 

crescente produtividade. 
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4 - aumento da renda bruta do Estado, pela participação 
permanente de um produto que se tem constitufdo como gravoso, 

5 - eliminação das distorções do mercado decorrente de um 
fluxo coordenado de comercialização: 

6 - estimulo ao cooperativismo na ãrca em apreço. 
7 - atendimento à escassez do mercado Centro-Sul, nos meses 

de maio, junho, julho c primeira quinzena de agosto, 
Vale ressaltar, entretanto, que as dirctrizcs acima formuladas 

poderiam, cm seu cxercfcio, cair no vazio, caso as providências abai· 
xo relacionudas não se efctivem, 

I -manter a proibição à importaçào da cebola de outros pafses. 

2 - compatibilizar, cm calendârio, a oferta do próduto no 
mercado Centro-Sul, de modo a evitar antecipação da safra de Silo 
Paulo. 

3 - ,apoiar o trab~lho de multiplicação de sementes da popula· 
ção bafa plrtformc, sclcctonadas no Vale do Silo Francisco, 

4 - controlar as importações de sementes de variedades nilo 
recomendadas pela pesquisa local e desestimulâ-las à medida da 
aceitaçüo, de variedades testadas e aprovadas pelo ó;gão de pcsqui· 
sas. 

5 - definir o porte de recursos espccfticos às organizações 
financeiras em tempo oportuno e com normas especiais de 
atendimento, 

6 - financiar os produtores apenas cm épocas ditadas por um 
calendãrio ofertado pela pesquisa, assistência técnica c mercado. 

7 - instituir um preço de sustentação para a cebola. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, estas as considerações que a 
Secretaria de Agricultura de Pernambuco tem a fazer sobre o 
problema da cebola. 

A organização da produção nacional é um trabalho de fôlego c 
cxigirã a união de esforços a nfvel federal e estadual, e só com essa 
união de esforços é que poderemos ter garantida a organização de 
produção. Em principio, jã está sendo realizada pelo Ministério de 
Agricultura, através de um programa especftico, o PROHORT. 
Pretende-se fazer a integração perfeita da produção e comercializa· 
ção, de modo a que o produtor tenha remuneração melhor para o 
seu trabalho e o produto chegue a nfvcl de consumo a preço mais 
acessfvel, eliminando-se, desta maneira, a ação nociva do intermcdill· 
rio. 

Estamos à disposição de V, Ex• para qualquer esclarecimento 
que se faça necessário e que esteja ao nosso alcance, 

Agradecemos, mais uma vez, cm nosso nome c no nome da 
Secretaria que dirigimos, o convite formulado e nos pomos à disposi· 
çiio dos Srs. Congressistas, (Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Acabamos de ouvir a 
palestra, sucinta, do Sr, Secretário da Agricultura do Estado de 
Pernambuco. 

S. Ex• nos deu conhecimento da preocupação do seu Governo 
não só para estimular o plantio da cebola, dentro das melhores técni· 
cas passiveis, como para proteger o plantador de cebola daquele 
Estado, 

Abrindo os debates, aos quais, realmente, damos a maior 
importância, c, assim, fiquem esclarecidos, de uma vez por todas, os 
pormenores, é com muita honra e satisfação que concedo a palavra 
no nobre Senudor Dinartc Mariz, que representa, nesta Casa, o Rio 
Grande do Norte, conseqUentemente, o Nordeste, 

O SR, DINARTE MARIZ - Sr, Presidente, Sr. Sccrctârio, 
nobres Colegas e demais autoridades aqui presentes, nilo vou solici· 
tar informações sobre a questão da cebola, Apenas, farei um 
comcntãrio rãpido, até mesmo porque estou sendo convocado para 
uma outra Comlssi!o, presidida pelo ilustre Senador Marcos Freire. 
Apenas comentarei o que estâ ocorrendo com a cebola c vãrios 
outros produtos no Nordeste, 

Ontem, cm pronunciamento da tribuna do Senado sobre o algo· 
dilo c outros produtos, recebi um aparte do Sr. Senador Hclvfdlo 

Nunes, e S. Ex• dizia que o feijão, no Piaul, hã poucos meses estava 
custando de 12 a 15 cruzeiros, c que, no momento, o saco de 60 
quilos ou de 50, é vendido por I 00 cruzeiros, 

. Portanto, o que cstâ havendo no Nordeste ou o que cstã 
continuando, a haver no Nordeste é a falta de organizaçilo para os 
nossos produtos, Vem a época da safra c não temos organização nem 
poder económico para sustar, para deixar de fazer a comercialização 
do produto. Entregamos o nosso produto a preço FOB, De 6 a 8 me· 
ses após, vem a falta do produto, e de volta aquele preço, 

· Quando se fala cm reforma agrâria - e o nosso Presidente, 
aqui, há poucos dias provocou este assunto- onde afirma que devia· 
mos trabalhar para organizar a produção. Isto é o que estâ faltando 
no Nordeste, O caso da cebola é exemplo marcartc, Tratando-se de 
produto pcrccivel, dificilmente o Governo terá condições, a não ser 
coin estudos positivos e organização, de resolver o problema da cebo· 
la. E como o problema da cebola, há o do feijilo e o do algodão, este, 
portanto, mais fâcil de se financiar, A organização de cooperativas é 
muito mais fãcil, porquanto o algodão não é artigo perecfvel, pode 
esperar a safra sem nenhum risco, O feijão é realmente uma das coi· 
sas mais preciosas para a alimentação do nordestino, Por exemplo, 
tenho uma propriedade no setor mais seco, digamos assim, do 
Nordeste. Estou mandando encher os silos da fazenda, Recebendo o 
feijão a CrS 3,50, quando, hã poucos meses, os meus moradores o 
compravam a 12 c a 15 cruzeiros. Já procurei comprar pequenos 
silos, para distribui-los aos moradores, pois são essenciais à produ
ção do Nordeste, 

Não conheço bem o problema da cebola. Não sou produtor de 
cebola, c assim, realmente, não posso me apresentar como portador 
de soluções. 

Como a cebola, é o Nordeste todo, Como Presidente de uma 
Comissão, penso em convidar o Presidente da Comissão de 
Agricultura para fazermos um estudo visando organizar a 
produção do Nordeste. Agora mesmo estilo saindo caminhões e 
caminhões cheios de feijão para o Centro-Sul do Pais, Carregam 
toda a nossa produção e daqui a 6 ou 8 meses estaremos comprando 
por 3 ou 4 vezes mais o que estamos vendendo no momento, Então, 
o Governo receberia essa produção no momento e a devolveria ao 
consumo daqui a 6 ou 8 meses pelo preço que ele o 
recebeu, acrescido apenas do custo. Significaria para o nordestino 
um apoio, uma assistência que ninguém pode avaliar, É o que nos 
está faltando, 

A reforma agraria cstâ sendo muito discutida, mas devemos 
discutir a organização da produção, principalmente, para nós do 
Nordeste, que não temos recursos. São Paulo, Paranã e Santa 
Catarina são Estados que realmente têm condições económicas para 
manter, organizar cooperativas que nilo dependam do Governo. 
Nós não temos. Sabemos que a organizaçilo da Cooperativa de 
Algodão de Silo Paulo, por exemplo, é poderos!ssima, Possufmos 
apenas umas cooperativas locais, alifts com certo sucesso, Real· 
mente, o caminho é através das cooperativas, mas nilo temos nada 
organizado, 

Estas, as minhas considerações, Peço desculpas porque vou reti· 
rar-mc: para a Comissão de Economia, onde estou relatando dois 
projetas. 

Congratulo·me com o Presidente pela oportunidade de estar qui 
prcs~nlc o Sccrclúrio de Agriculturu de Pcrnnmbuco, pnra dcmons .. 
trnr o inhm:ssc que uquclc Governo tem de cstur sempre cm contnto 
com o Poder Lcgislutivo, bem como felicito S. S• pela suu aprecia· 
çi\o dctulhudu sobre o assunto. 

O SR, EVELÁSIO VIEIRA- Sr, Presidente, neste ponto que 
sugiro que o Sr. Secretário da Agricultura de Pernambuco dê csclare· 
cimentos em relaçilo às considerações c criticas do Senador Dinarte 
Mariz, c, posteriormente, ouvíssemos o depoimento do Sr. Geraldo 
Lustosa Carvalho, Representante da Cooperativa Agropccuâria de 
Belém de Silo Francisco, depois, se possivel, irmos pura as indaga· 
çõcs, para o diálogo, 
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O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- De acordo. 

O SR. JOÃO FALCÃO FERRAZ- Senador Dinarte Mariz, é 
com satisfuçüo que ussistimos à suu interferência, de onde podemos 
aprender lições marnvilhosas, pois sabemos ser V. Ex• um homem 
conhecedor da problemática do Nordeste como um todo e, em espe· 
cial, do Rio Grande do Norte. 

A problcmútica levantada da desorganização da produção na· 
cionul, no que tocu ao N ardeste, o nlgodüo e feijão, principalmente. 

Teríamos a dizer que em Pernumbuco ocorrem também épocas 
em que'' preço do produto desce a níveis de rcmunemçüo niio tão ui· 
ln, 11\~\S nll ll1C\\llh! UU fcijàu, C;<..:rcitH!nOS ~~ J"Oiítica de preçoS míni

mos ditudu pelo Governo federal, c o mesmo fazemos em relnçüo 
ao algod110. 

Ocorreu neste ano, principnlmente no que toca no algodão, exce· 
lente safn1 cm todo o Nordeste, mormente nos Estados do Rio Gran· 
de da Norte, Paraíba, Ceará e cm Pernambuco, também neste último 
estimamos umu produçüo superior a 35 mil toneladas. 

O problema de comercializução é sentido pela Secretaria e pelos 
produtores c disso tambómjá tem consciência o Ministério da Agri· 
c~lturu, que, através da Comissão de Financiamento da Produção, 
segundo nos consta, está tomando as providéncias, a fim de dar às 
Cooperativas as condições necessárias para adquirirem a produção 
de algodüo. 

Evidente que nosso sistema de Cooperativas, em termas de Nor· 
deste, ainda é incipiente, fica muito a desejar. Só através de ínstru· 
menta do cooperativismo é que nós do Nordeste teremos as condi· 
ções indispensáveis para que, juntos, tornemo-nos uma força maior, 
capaz de resolver problemas desta natureza que V. Ex• tüo bem ex
pôs com tanta clareza c tanta inteligência. Só com que unção do Go· 
vcrllll 1-'~:t.lcra\ c E:-;tmhml. unid~l com a acão du iniciativa privada, 
ulwvés de ~lmpcmtivas, chc_t:mrcsmos a hons termos de cornercializa. 
~tu1 do pl'miUlll, pois. u b!!lll du verdade, é hom que dlga 1 temos 
}"lrndut.ithl Ll sulich:nh:, nestes últimos unos, quer cm termos de 
~.:chol~l. lllu:r cm h:rnllls úc fr.:íjrw ou algodl1o. No entanto, o estran· 
guli.llllclllll nn ~Mrcntc ano, Ninei pu\ mente cm n.:\açUo à cebola e ai· 
):!\H.If!Ll, fLlÍ n:1 p:1rtc llc ~.:umcrcia li1.açl10. 

A açuo do Ministério, utruvés da COBAL, no caso especial da 
cchola, sanou o mercado e levou o produto à tendência ideal e a açiio 
da CFP, com inicio efetivo da safra em setembro, quando ela entrará 
cm todu u sua plenitude, tumbt:m eviturá- ucrcditumos- n má re· 
muncmç1to do produtor de algodão, 

Estus, as considerações que tínhamos a fazer quanto u brilhante 
intervençüo do Senador Dinarte Mariz. 

O SR. PReSIDENTE (Agenor Maria)- Devido à solicitação 
do Senador Evelásio Vieira, de Santa Catarina, peço ao Sr. Geraldo 
Lustosu Cotrvulho sua c~posiçüo. 

O SR. GERALDO LUSTOSA CARVALHO- Sr. Presiden· 
te, Srs. Senadores, Srs. Deputados, deveria ter trnzido um trubulho 
por escrito, mas conclui com o Secretário que nossos pontos de vista 
são os mesmos e, pum nuo tomar tempo de V, Ex•s, resolvemos um 
só trt1ht1!ho. 

A situação do Siio Francisco, minhu região, é dificil. Nilo há so· 
luçua pum u sufru deste uno, devido à coincidência da produçilo de 
Stto Paulo, como jú foi explicudo. Niio vejo soluçilo, nem pura o se· 
gundo semestre, pura amparar 20 mil fumflias no Vale do Silo Frun· 
dsco, porque nenhumu outra cultura compcnsu, neste segundo se· 
mestre, o t'cijüo irrigado, o urroz, o tomutc, que serium umn opção, 
mas o preço pago pela indústria ainda deixa um pouco a desejar. 

Vejo, rmm o segundo scmt=strc, nesse seta r umu grundc crise, As
sim, solicito a V, Ex•s um calcndúrio para o próximo uno, porque' a 
cehola í: o (mico prmluto brusileiro em que o Governo tem condições 
de conlr<llar a sua produçilo, porque toda t1 semente ou é importada 
llll prnduúdu no Rh1 Grnndc do Sul, numn pcqucnn (m:u controludu 
pelo Governo, Se o Governo controlt1 u entrada e t1 produção de 
sementes, 1.: ut6 lllt:Sillll chc~u a cumprur u produçi\o de sementes do 

Rio Grande do Sul, o Governo tem condições de controlar a produ· 
cão de cebolas de acordo com a nec~ssidade de mercado e tem condi· 
ções de crinr o culendltrio paru o Rio Grande do Sul, Süo Paulo c 
Pernambuco. 

É a única solução pura os problemas da cebola nos próximos 
anos. Se nilo fizer isso, n1io adianta, porque no ano cm que a cebola 
dá dinheiro, no outro a produção é grande e cai o mercado. Num 
ano, grande produção; no outro, falta cebola no mercado. 

Estes os esclarecimentos, em poucas palavras, que queria trazer 
aos Srs. Congressistas e às autoridades competentes do Ministério 
da Agricultura, pura que possamos resolver o problema du cebola de 
1978 cm diante, porque, neste uno, não vejo mais solução pura o cu· 
so. Já saiu 50 a 60% de nossa produção, c o restuntc continua coínci· 
dindo com u produção de São Paulo. Então, nüo há condições. Se 
existe excesso de oferta, logicamente cni o preço. 

O SR. DINARTE MARIZ- Só um esclarecimento. Sabemos 
que a cebola é perecível rapidumente. Nüo há condição de armazena· 
gem? 

O SR. GERALDO LUSTOSI\ CARVALHO- Não. A nossa 
vuriedade í: muito perecível. A do Rio Grande do Sul é colhida em ja· 
neiro, fevereiro e vai ntí: maio; a de Pernambuco, depois de colhida, 
dentro de 15,20 dias tem que ser consumidu. Não há condições de ar· 
mazenagem. 

O SR. AIRON RIOS- Sr. Presidente, estou inscrito para fa· 
lar. Entretanto, prefiro apancar, pois se tornu mais dinâmica adis· 
cussão. 

Com relação ao armazenamento du cebola, como está exp\ican· 
do o Dr. Geraldo Lustosa Carvalho, é providência absolutamente 
inadequada c ineficaz. 

Falou·se,. muito tempo, na industriali;wçüo, na comercialização 
da cebola em pó. Contr:J essa medida isso apenas argUiu-se que não 
temos o hábito alimentar de utilizú·la assim. Não seria uma opção in· 
dustrializar a cebolu para exportuçllo? cstu c uma indagaç1io que fu· 
ço. Não é nova, não é recente, vêm·se fazendo ao longo dos tempos. 
As providêncius que interessam i1 nossa Regiüo, a Regirlo do Nordes· 
te, que também represento, e, no caso, de Pernambuco, precisam ser 
repetidas porque o Nordeste continua sendo. dentro do Brasil, uma 
regíuo de colonizaç1io. Entt10, a sobremest1 da política govcrnamcn· 
tal é que é derivada para :1 nossa Região do Nordeste. 

É depoimento que ruço, reiterad:tmente, com algumas ressalvas, 
mas como enfaque de uma grande realidnde. 

Tnlvez "' timidez, n humi\dudc. LHi vezes, da rcpresr.:ntac;Uo 
nordestina, com exceçàes, que conduz uquel:t Regiüo a esse processo 
de i~reu colonizada. Os. grandes recursos federais continuam sendo 
cnfocados rum ns regiões muis d..:s~nvolvidus, Permnnccc:mo~ uquclc 
bolsllo de pobreza. Talvez o exemplo mais uterrndor seja a criuç1io da 
SUDENE, que niio vou focalizar, pois nilo tem relaçiio imediuta com 
o problema da cebolu. Toduviu, tem em funçtto do processo de indus· 
tritllização. Hoje os nossos recursos estão reduzidos a menos de 30%, 
porque a politica do Governo federal aproveitou tiS verbas da 
SUDENE, especifictlmente criadas pu.ra aquela Regiiio, e injetou·as 
nu polltictl ntlcionul. Se não houvesse isso, talvez dul se pudesse deri· 
vttr umu cotu, um percentutll pura um processo, para um projeto da 
industriulizuçiio da cebola na Rcgiilo. Silo lO os Municlpio.l de Per· 
numbuco que integrum o chamudo Vale do Siio Fruncisco, todos eles 
produtores de cebola. No começo ninguém ucrcditou nu produçilo 
da ccboltl nordestina, e dizia o Ministro da Agricultura: "não pode· 
mos deixur de importar, porque niio hú umu respostu vàlidtl", No en· 
tunto, t1 partir de ulguns unos, a nossa Região começou a responder 
de maneira satisfutória, 11 ponto de gerur, puradoxtllmenle, a crise em 
que cstumos t1gort1, u crise de excesso de cebola em funçilo do consu· 
mo interno. Paru que se tenht1 umtl idéitl, e nilo foi dito t1qui, t1 oferttl 
puru u compn\ du ccbolu vnriou, l\goru, cm Pcrnumbuco, entre \O c 
50 centuvos o quilo, Oru, a esse preço assistimos n cenas quase 
duntescns; incêndio de ceholn- preferiam queimur n cebola, porque 
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mais barato, do que pagar o frete - deixa na roço, ou, ainda, joga 
nos rios. 

Este é um quadro que nilo deve repetir-se. 

Tenho a impressão de que o Senador Dinortc Mariz interpretou 
o pensamento do Secretário Joilo Falcão Ferraz e do representante 
da Cooperativa Agropecuário de Belém do Silo Francisco, Dr. Ge
raldo Lustosa Carvalho. 

Falta, realmente, um processo de coordenação. Não é possível 
que o Governo federal, através de seus Ministérios especfficos, igno
re que o Brasil é: um País de climas diferentes, e que, no momento, 
Silo Paulo produz cebola em determinados meses, bem como o Rio 
Grande do Sul c Pernambuco, e ele, que tem o controle da semente, 
entregue a. semente para que todos produzam ao mesmo tempo, ge
rando a cnsc que está sendo motivo da presença dessas lideranças
diria- poHticas, administrativas c agrfcolas de nossa Rcgiilo. 

De certo modo, de tudo isso Ocamos com a grande experiência, 
porque se criou uma consciência na nossa Região com relação a to
dos os seus problemas económicos c agora mais este na ponta: o pro
blema da cebola. 

Lamentável que se S. ~·s tenham vindo aqui para cxatamcntc 
mostrar que estamos, apesar da produção garantida, sem providên
cias maiores, 

Foi feita referência à COBAL. Todavia, permitam-me S. Ex•s, 
foi referência generosa, porque a COBAL, diante do excesso de 
produção- os preços eram ofertados de lO a 50 centavos- ela ape
nas dizia: "cm face da oferta que for feita pelos compradores, dare
mos mais 20%'\ ou seja, passaria para 70 centavos, o que, na verda
de, não modiOcava em nada o panorama. Daí achar que foi genero
sa a referência, porque a presença da COBAL niio trouxe os efeitos 
desejados. A cebola, no começo, chegou a ser vendida a Cr$ 3,50 c 
terminou, como já disse, na último escala de nosso cruzeiro. 

Entretanto, para o Sr. Secretário de Agricultura de Pernambu
co, paro os técnicos da Secretaria de Agricultura, Oca a renovação de 
uma sugestão: por que não se pensar na industrialização da cebola 
para exportação? (;: pergunta que tem o cnfoquc técnico a que não 
me cabe responder, mas ela se robustece em função de sua alta 
perecibilidade c para a qual nilo temos meios. Os silos e a armazena
gem não resolvem. Mas a produção está sendo feita, c com índices 
enormes. Por que o Ministério da Agricultura não estabelece- con
forme sugere o Representante da Cooperativa, c é de adimirar que a 
sugestão parta de uma Cooperativa pernambucano- um calendário 
para a produção. 

Vejam bem, como se vem do Nordeste para se pedir tão pouco à 
Federação. Que se cstabclcçn um calendário, para que sejam evitadas 
crises como a de agora cm Pernambuco, crise que atinge não 20 mil 
pessoas, como disse S. S•, e sim 100 mil pessoas, que hoje estilo liga
das dirctamcntc ao problema, no Estado de Pernambuco. E 100 mil é: 

número que deve ser levado em consideração, sem fatar nos Munic!
pios limitrofes da Bahia que também produzem cebola e outros 
Munic!pios do Nordeste. 

Parabenizo o Senador Agcnor Maria pela iniciativa de trazer re
presentações do meu Estado, que aqui vieram sem qualquer outra 
preocupação do que u de prestar o seu dcpoimonto. 

O que foi possível fazer dentro do Estado, foi feito; o que foi 
possível fazer dentro do âmbito de uma modesta Cooperativa, foi fei
to, mas o enfoque, a responsabilidade maior é do Governo federal e, 
nesse caso, do Ministério da Agricultura. 

Tenho pelo Ministro Alysson Paulinelli; na verdade, cu o respei
to em função de ser S. Ex• um Ministro que se tem preocupado com 
os problemas agr!colas do Pais, no entanto faço-lhe restrições com re
lação à sua atuaçilo em vários selares, inclusive neste, que S. Ex• não 
.ignora, por,que, Osicamente, esteve na Região e conheceu o pro
blema, c mais, estimulou a produção. Estive com o Ministro várias 
vezes, tratando do problema da importação da cebola. Avaliam 
V. Ex•s que se chegou a espalhar neste País que importávamos 
cebola porque o Brasil tinha documentos de compromisso com a Es
panha c a Argentina. Então, a importação estava cm função da 
exportação que fazfamos. Pois bem, isso nunca existiu. Fui obrigado 
a· ir ao ltamaraty, para ver qual era esse contrato internacional que 
nos obrigava a fazer importação. Tive a grande c decepcionante 
surpresa de saber que não existia. Existia, sim, era a política de favo
ritismo da região mais rica esmagando, mais uma vez, a região mais 
pobre, que era a nossa. Era a prevalência dos grandes produtores do 
Sul, que iam buscar as migalhas, para também produzir mais que a 
gente, com os favores do Sul c com os favores da política federal, de 
uma pequena politica, política que cu diria agrícola de condimento 
que até pode ser dispensável, apenas para dar um pouco mais de 
gosto ou desabar à nossa alimentação. 

A idéia é objetiva. O cnfoquc de comercialização me parece pre
so a esse aspecto. O Secretário João Falcão Ferraz diz que o progra
ma de produção depende de calendário, porque o Governo não 
pensa em realizar, cm dar início a um projeto de transformação de 
cebola em pó, para exportação. Talvez fosse uma opção. 

.o SR. JOÃO FALCÃO FERRAZ- Sr. Presidente, abordare
mos o problema levantado pelo Sr. Representante da Cooperativa 
Agropecuária de Belém de São Francisco, de um sucedâneo para a 
cultura da cebola. 

No documento que tivemos o prazer c a honra de ler para 
V. Ex•s, já dizíamos que u tomate industrial estava sendo 
devidamente estudado c introduzido no Vale do São Francisco, com 
aproveitamento da área onde foi plantada a cebola. No entanto, te
mos a acrescentar que não í: a cebola monocultura da região. O Vale 
tem produzido diversos produtos. Efetivamente, a cebola representa 
o seu maior volume de recursos. A título de ilustração, esta é a produ
çilo dos cincos produtos principais do Vale do Silo Francisco. 

PRODUÇÃO AG RICO LA DA REGIÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO -1977 

Área Produção 
Culturas Cultivada Estimada 

(ha) (Toneladas) 

Cobol a 6.000 90.000 
i"cijf1o 5,000 7.500 
Al'rLll 3.000 12.000 
Tomutc 1.000 40.000 
~lclt1o 400 4.000 

Outros produtos silo cultivados no Vale do Si\o Francisco. Há 
um processo de substituição c de divcrsincuçilo. Inclusive esse tra
balho é feito com o nprovcitamento de culturas mais nobres. No 
Vale do Suo Francisco, de atruvês de convênio Ormudo com o Minis-

Rendimento Custo de Custo de 
Previsto Produção/h• Produção/kg 
(kg/ha) (CrS) 

15.000 19.500, 1,30 
1.500 6.00G, 4,00 
4.000 6.000, 1,50 

40.000 12.000, 0,30 
10.000 20.266. 2,03 

tório, com u SUDENE c a CODEV ASF, a Secretaria de Agricultura 
mantém uma base de produção de sementes básicas, para serem dis· 
tribufdas cm todo o Nordeste. Já temos naquela Região cerca de SO 
agricultores, devidamente sclccionados, c que produzem sementes 
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que nilo !Ó suo vendida! para Pernambuco como parn todo o Nordes
te como um todo, Poderlamos até citar, em números redondos, que 
este ano a Paralbn comprou da região do Vale do São Francisco 100 
mil quilo! de !emente! de feijão; o Rio Grande do Norte adquiriu 
semente! do algoduo Allen, SU - 0450 de Pernambuco; Sergipe 
também adquiriu semente de feijão da região do Vale do São Fran
cisco. Hú uma consciência da necessidade de se diversificar a produ
ção, inclusive de se mudar a variedade do produto pla~tado, pois, co
mo fizemos ver no nosso trabalho, 90% da área de vnmdnde de cebo
ln plantada no Suo Francisco é do tipo Chata das Canária!, de um 
brils muito baixo e de con!crvação também baixa. Nosso trabalho 
está todo voltado para a substituição desse tipo de cebola pela cebola 
brix periforme intensificada no São Francisco, Ocorre que Pernam
buco nuo tem condições de produção de sementes de cebola c esse 
trabalho é feito cm conjunto com a SUDE.NE. c com o Instituto 
Genético de São Paulo, da E.!cola Superior de Agricultura Luiz Quei
róz, e com a própria Secretaria da Agricultura do Rio Grande do 
Sul, Após !clecionarmo! O! bulbos do Vale do São Francisco, os 
enviamos pura o Rio Grande do Sul, n fim de se produzir o choque e 
a semente. 

Esse trabalho de identificação da cebola propicia para o Vale do 
São Francisco, elaborado pela Empresa de Pesquisa, já tem definida 
a variedade. Estamos no trabalho de multiplicação de sementes, pois 
a peru do São Francisco tem um brlts maior c, conseqUentemente, 
conservação maior c mais aceitação no mercado do Centro-Sul. 

Esta é acão que a Secretaria de Agricultura vem desenvolvendo 
cm conjunto com os órgãos citados, tentando mudar essa variedade, 
pois só através da substituição da cebola é que teremos um produto 
de melhor qualidade c mais competitivo no mercado. 

Era o esclarecimento que gostaríamos de frisar. Informamos ao 
nobre Deputado Airon Rios que, a nosso nlvel de informação, o pre
ço mais baixo a que chegou a cebola, no Vale do São Francisco, foi 
de CrS 0,70. Em nenhum momento, nem na segunda quinzena de ju-
1 ho, quando houve o maior aviltamento de preço, ela desceu de 
CrS O, 70. ê: a informação que nos é dada por toda a rede de assistên
cia técnica da Secretaria, que compõe uma força de trabalho de 
aproximadamente 50 técnicos na região. 

Mesmo assim, a Cr$ O, 70, ponderando este preço com n maior 
produção salda naquele mês, o preço médio da cebola, nos três 
primeiros meses de safra, foi cm torno de CrS 2,35 e o custo esti
mado a uma produtividade de 12 toneladas, quando a produtividade 
normal é de CrS 1,35. 

Entendemos que, neste perlodo, o agricultor sofreu, teve 
prejuízo, mas, no conjunto da safra, como um todo, hã remuneração 
do agricultor a nlvcl satisfatório. Poderíamos, inclusive, dizer que a 
reação scfcz sentir após o perlodo de julho, c a essa altura o preço da 
cebola Chata das Canárias, na região produtora, oscila entre 
CrS 1,50 e CrS 1,60; a pera, de CrS 2,50 e CrS 2,70, nunca tendo 
descido, nem na época de crise, a nlvc\ de preço inferior a Cr$ 2,00; c 
u Argentina a nível de Cr$ 4,00 e CrS 5,00, 

No que toca à industrialização da cebola, temos conhecimento 
da existência, no Pais, de cinco fábricas de aproveitamento da ~ebo
la todas elas ociosas. Evidente que a nossa produção tem cresctdo c 
hâ tendência para crescer, mas a Secretaria de Agricultura ~stâ preo
cupada, em termos de produção, com o Vale do Silo Franctsco como 
um todo, 

Um fato que, de certo, ufctará essa produção, é a da Hidreelé
tricn de ltaparica, que cobrirâ parte significativa do aluvião do Vale 
do São Francisco, diminuindo, conseqUentemente, a capacidade de 
produção daquela região, ê: problema que estamos estudando com 
todo o carinho c com todo o zelo, de modo a cquucionú-\o devi
damente, ecncuminhú-lo no Ministério da Agricultura. 

Não dirlamos que houve superprodução de !afrn no Brasil 
como um todo, nem em Pernambuco. Dirlamos tão-somente que 
houve coincidência de snfru nu segunda quinzena de julho, princi
palmente, c aviltamento de preço pelo excesso de oferta. 

Estas, as explicnções no!sas uo nobre Deputado Airon Rios, que 
conhece, como nós, e defende tito bem c tão ardorosamente os inte
resses de Pernambuco, do seu povo c de sua gente, c que tantos servi
ços tem prestado dado à terra pernambucana c no seu povo, 

O SR, PRESIDENTE (Agcnor Maria)- Quando a Comissão 
de Agricultura achou por bem convocar o Representante da 
Cooperativa Agropccuária de Belém de São Francisco e o Secretário 
da Agricultura do Estado de Pernambuco, tinha, e continua tendo, 
em mente que de!SU convocação, conhecendo os problemas, pudesse 
elaborar um documento, através da Assessoria do Senado Federal, 
oferecendo ao Governo federal os objctivos mais ideais para dar que 
esse! agricultores continuem a trabalhar e a produzir 
satisfatoriamente, 

f: de suma importância a declaração do Sr. Geraldo Lustosa 
Carvalho que a safra deste ano, financeiramente, está perdida para 
aqueles que produziram, esperando S. S• que o Governo dê a esses 
agricultores a oportunidade de uma produção organizada para o 
próximo ano. 

Temos que convir que essas vinte mil fam!lias que trabalham, 
que produziram, na sua maioria levantaram dinheiro em bancos e 
·têm compromissos n saldar. Silo famílias, na sua maior parte, 
,constituídas de pessoas pobres, Se não venderem a cebola, 
sati!fatoriamcnte, não têm como arcar com a responsabilidade de pa
gar o numerário levantado para a fundação dessa safra. 

Acredito que podemos elaborar um documento no sentido de 
demonstrar ao Governo que a maioria essas famílias que levantaram 
dinheiro, esperando um preço acessivcl na venda da sua produção e 
não o conseguiram, não têm como pagar em dia ao Banco do Brasil e 
ao Banco do Nordeste. 

Por conseguinte, considero esta reunião da maior importância 
para que, oferecendo esses dados ao Governo, o Banco do Brasil e o 
Banco do Nordeste, que têm emprestado dinheiro, para a fundação 
dessa safrtt, fiquem impossibilitados de executar qualquer agricultor 
dessa área que tenha realmente compromisso com esses bancos, e 
que, por conta justamente de uma comercialização à altura, estão 
deixando de cumprir essas obrigações. 

Mais importante ainda é que existe uma cláusula seguradora 
que devia ser aproveitada. Mesmo que não tenha sido inclulda na 
ocorrência desses emprí:!timos, o Governo através dessa cláusula, 
poderia !Ubsidiar, pura não desmotivar esse agricultor. Não é passi
vei que esse agricultor, que não comeu esse dinheiro, gastou-o na fun
dação dessa safra, mesmo com a benevolência do Governo de pror
rogar a sua divida, se veja esse agricultor obrigado a cumprir com o 
pagamento da divida, quando ele na realidade, não tem por que 
pagar uma coisa de que sequer ele nilo lucrou. 

Pa!sando a palavra no Senador Evelâsio Vieira, homem 
estudioso do assunto c que, fazendo parte desta Comissão, tem 
realmente interesse de se aprofundar no conhecimento da matéria. 

Com a palavra o Senhor Evclásio Vieira. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Sr. Presidente, tenho uma série 
de indagações, No entanto, pelo meu apreço ao Nordeste, gostaria 
que o Deputado Inocêncio de Oliveirn formulasse n sun pergunta, 
mesmo porque, sendo assunto mais de Pernambuco, do Nordeste, 
melhor nos capacitar nus nossas indagações. 

O SR, PRESIDENTE (Agenor Maria)- Agradeço a deferên
cia de V. Ex• cm dar prioridade uo Nordeste, especialmente numa 
hora como esta. 

Com u palavra o Depu tudo Inocêncio Oliveira. 

O SR. INOCI:.NCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, inicial· 
mente agradeço u deferência do nobre Senador Evclâsio Vieira, de 
Santa Catarina, o que demonstra que o Sul também pensa nos pro
blemas do N ardeste. 

Sr. Secretário de Agricultura de Pernambuco, os problemas de· 
correntes da cul!urn das liliáceus em todo o Pais silo continuas. 
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Há muitos anos, quando ainda exercia n Medicina cm minha 
terra, ouvia dizer que os cultivadores, os plantadores de cebola num 
ano estavam ricos e no outro, completamente arrasados. 

Ora, uma cultura florescente, principalmente depois que o Pais 
deixou de importar o produto, que era a causa primordial de suas di· 
ficuldades, não pode e não deve continuar nessa situação de crise que 
se vcrinca ano a ano. 

Sabemos todos que precisamos de cerca de trinta mil toneladas 
de cebola/mês ou cm torno de quatrocentas mil toncladasjano, e 
que jú somos auto-suficientes nesse produto. 

Existem no Pais três grandes áreas produtoras: a rcgiao do Vale 
do São Francisco (Estados de Pernambuco c Bahia), região de São 
Paulo e uma região do Rio Grande do Sul, sem falar na região de 
Santa Catarina, do nobre Senador Evelásio Vieira. 

Considerando as técnicas modernas da nossa agricultura, creio 
que n primeira medida pura defender o produtor seria a racionali
zação das safras. Isto venho dizondo há mais de um mês, quando se 
iniciou essa crise cm Pernambuco, cjâ fiz um novo pronunciamento, 
através da tribuna da Câmara, falando dessa necessidade. 

O segundo tópico que lembro- e ninguém até aqui dele fal~u 
-é a possibilidade de se fazer irradiação do produto. 

Sabe-se que a cebola é um produto altamente percclvel. 
Chegada a época de colheita, hã um tempo mlnimo de càmcrciali· 
zação, porque, caso contrArio, ela se perde. 

Existe, hoje, um processo com irradiação com D·2 ou D-3, que 
preserva o produto até por 90 dias, fazendo com que o tempo se cn· 
carregue de colocâ-ln com melhor cotação no mercado nacional. 

Ora, esse processo de irradiação não causa prcjulzo ao paladar 
nem à saúde humana. Por que não se instala dispositivo dessa nature· 
za nessas três âreas mais produtoras- no Vale do São Francisco, na 
cidade-pólo, na cidade-centro, em São Paulo c no Rio Grande do 
Sul? 

O terceiro assunto, corroborando as palavras do ilustre 
Presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal, é o pro· 
blemn das dividas dos cultivadores de cebola. 

Realmente, Sr. Presidente, essas dividas estão numa faixa de trc· 
zcntos mil cruzeiros a um milhão. São pessoas que perderam tudo 
em conseqUência dessa safra. 

Então, creio que poderíamos solicitar às autoridades compe
tentes n prorrogação do prazo de pagamento dessas dividas, sem pre
juízo de novos financiamentos para a próxima safra que, desde que 
haja racionalização, terão condições estes cultivadores de pagar os 
débitos passados, como também os futuros, com amortização. 

Sr. Presidente, o assunto já foi muito divulgado c apenas faço 
um apelo a V, Ex•, com a capacidade dinâmica que tem introduzido 
neste órgão técnico, reconhecido por todos no Congresso Nacional. 
É que este exemplo de hoje, quando tratamos de um produto, n ce· 
bola, realmente essencial para uma parte do Nordeste,. que este 
exemplo frutifique muito mais para um produto que é a redenção de 
todo o Nordeste: o algodão. 

Não é passivei, Sr. Presidente, que os agricultores, os cotonicul· 
tores se vejam ameaçados de falência completa devido à falta de 
ajuda do Governo. 

Vou explicar um pouco mais. 
No ano passado - antes de tudo pediria desculpas por ter 

desviado o assunto da cebola pura o assunto do algodão, mas é uma 
oportunidade que se impõe c gostaria de expor uo nobre Presidente 
puru que ele possa tomar ns medidas necessárias- no ano passado o 
quilo do algodão foi comercializado até por 10 cruzeiros. Então, 
houve estimulo no plantio do algodão. Nós, que antes purtici· 
pávnmos com 40% da safra brasileira, que girava cm torno de 600 mil 
toneladas, considerando-se as safras de 1973, 1974 c 1975, dimi· 
nu Imos pura menos de 30%. Devido n este preço, houve estimulo à 
produção~ conseguimos pluntur áreas enormes de nlgoduo. 

Subemos todos que o estoque da safra passada cstd ainda retido 
nus compunhius beneficiadoras do produto, ou seja, os chamados 
muqulnistus. 

Há mais de quatro meses, Sr. Presidente e Srs. Congressistas, 
vimos prevenindo o Governo sobre este fato: quando da comercial i· 
zaçilo da nova safra, haveria o grave perigo do estoque retido e o 
preço aviltnntc para o produto. 

· Como o sertanejo se contenta com muito pouco, devido à sua 
miséria, devido à sua pobreza, se contentou até com o preço mini mo 
fixado pelo Governo de 6 cruzeiros o quilo, ou seja, 90 cruzeiros a 
arroba do produto. 

Ora, Sr. Presidente, já haveria uma diminuição de 40% do preço 
comercializado um ano antes, quando tudo cresceu, inclusive, o 
preço, os produtos derivados do algodão: o óleo, o sabão, u corda. 
Tudo isto aumentou, menos a fibra, devido a este problema de 
comercialização. 

Nilo obstante, o sertanejo se contentou: "6 cruzeiros é um preço 
razoável, vamos fazer a nossa safra". Mas o que acontece? As campa· 
nhins estão usando um artifício lamentável: c.lassificação. Começam 
com 6 cruzeiros para o produto especial, um tipo que o Nordeste não 
está quase produzindo, em vista dos problemas climllticos: 
prolongamento das chuvas e frio. Então, começam com o do tipo 3 
até o tipo 7, e terminam numa faixa de 4 cruzeiros c 92 centavos. 

. Considerando-se que se paga I cruzeiro c 50 centavos para 
apanhar um quilo de algodão, restariam 3 cruzeiros e 42 centavos. 

Considerando-se que se paga o frete da fazenda no mercado de 
comercialização, restaria, cm termos, de 3 cruzeiros para o quilo do 
algodão. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Congressistas, onde está o preço 
mlnimo de 6 cruzeiros fixado pelo Governo? Como pode um homem 
sobreviver tendo de vender um quilo de algodão por apenas 6 cruzei· 
r os? 

E o que é pior: esta classificação é feita a "olhômetro". Não exis· 
te merendo competidor. Hã poucas firmas. Chega o homem lá diz: 
este é o tipo 7, e o agricultor tem que se sujeitar a este preço aviltnntc 
do produto. 

Portanto, Sr. Presidente, solicito n V, Ex•, que é homem do 
Nordeste, bem como solicito a toda Comissão, envidemos esforços 
no sentido de que pelo menos se mantenha o preço mínimo de 6 
cruzeiros fixado pelo Governo federal. 

O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria) - Com a palavra o 
Secretário da Agricultura de Pcrnmabuco, Dr. João Falcão Ferraz, 
para responder ao Deputado Inocêncio Oliveira. 

O SR. JOÃO FALCÃO FERRAZ- Nobre Deputado lnocên· 
cio Oliveira, V, Ex•, como nós, falou da oscilação do mercado da 
cebola, principalmente no perlodo anterior às importações, das 
dificuldades sofridas e da impossibilidade de, até então, se organizar 
n produção nacional, no que comungamos com V. Ex• 

!: evidente que, após n proibição da importação, n organização 
da produção nacional, como um todo, tendeu n crescer, tendo ocorri· 
do, inclusive, no ano de 76, uma perfeita organização c comercializa· 
ção desta produção. No uno 77, entretanto, houve uma superprodu· 
çilo de safras em São José do Rio Pardo c Monte Alto, cm função de 
condições climáticas. 

Entre ns medidas pleiteadas, entre ns indicações solicitadas, 
estão u elaboração de um calendário, o disciplinamcnto do crédito c 
até n garantia de um preço de sustentação da cebola. 

Estas teses, estes pleitos estão c são do M inistí:rio da 
Agricultura c das suas Secretarias de Produção. 

Como bem sabe V, Ex•, Deputado Inocêncio Oliveira, existe 
um programa denominado PROHORT, pelo qual tenta o Governo 
organizar, n nl,el de produção c comercialização, todas essas ntividu· 
dcs. Esse programa está sendo desenvolvido. Evidente que ainda está 
no inicio. No corrente ano tivemos essa desorganização. 

Com a união de esforços da Comissão de Agricultura e de 
V. Ex•s pnrlumcntnrcs, junto com u disposição do Ministério de 
organizar essa produção c trabalhar, acreditamos que muito breve 
teremos essas condições indispensdveis pnru se orgnnizur esta produ· 
çilo nacional. 
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Esse trabalho tem que ser feito com todo vigor, com obstinação 
até. ~ um trabalho de fôlego, que nilo scrã rcali~ado cm um só ano. 
NecessitarA do apoio c 1111 anião de todos. 

Estamos, pois, de pleno acordo com a necessidade da tomada 
dessas medidas, no que toca à organi~ação da produção nacional de 
cebolas e de outras hortaliças, da produção como um to® .. 

Na parte referente à irradiação, • Escola Superior de 
Agricultura Lui~ de Queira~ desenvolve trabalhos no sentido da 
preservação de alimentos. No entanto, cm àgriculturn, como cm 
qualquer outra atividadc, para toda introdução tecnológica tem que 
se levar cm consideração se o custo marginal agregado é maior ou 
menor que a produtividade marginal que venha agregada. 

Além dos riscos cm termos de saúde, é do nosso conhecimento 
que, além de a irradiação ser antieconómico, cKistem riscos ainda 
não definidos em ter- de saúde hulllana como um todo. São 
informações que a nos foram transmitidas. Nilo somos experts no 
assunto. 

No entanto, como di~ia hã pouco, a solução virtvcl e indicada 
para a Secretaria de Agricultura, cm termos uc safra de Pernambuco, 
para melhor qualidade de cebola, seria a substituição da variedade 
plantada. A Baia Pcriforme c BriK maior de 7,5 substituéni ·a Canârin 
de briK de 4,5. Esse trabalho vem sendo realizado cm conjunto com a 
SUDENE c com a EMBRAPA cjâ cstâ definido o programa, faltan
do somente a produção de semente para que se inicie o processo de 
substituição de cultura. 

Sofremos, evidentemente, nessa programação, um retardo, pois 
a produção de semente de cebola que se destinaria a Pernambuco, 
cm função de condições climâticas no Rio Ora~ de do Sul, provocou 
frustração da safra de semente, cm função do granizo caCdo na 
plantação daquele Estado da Federação. No entanto, continuamos 
na sclcção de bulbo no Silo Francisco, num trabalho coordenado 
com a Faculdade de Piracicaba, o Instituto de Genética de São 
Paulo, a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, SUDENE 
c BRASCAN, tentando criar sementes da cebola identificadas pela 
pesquisa como viáveis do Silo Francisco, com briK maior c, conse
qUentemente, pcrccibilidadc mais longa. 

Esta ê a orientação da Secretaria. Evidentemente o DIPEA c o 
CONDEP elaboraram estudos de irradiação de cebola para o Silo 
Francisco c aguardam os testes c trabalhos desenvolvidos cm São 
Paul~, pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. 

No que toca ao algodão, de pleno acordo estamos com V, EK• 
quanto no aviltamento do preço do produto. A partir do inCcio cfc
tivo da safra, providéncias terão que ser tomadas pela CFP. O Sr. 
Ministro da Agricultura cstâ preocupado, como todos nós, com o 
problema. Acreditamos que, através do cooperativismo, é que sana
remos o problema. Esse assunto hâ pouco era debatido, aqui, pelo 
nobre Senador Dinartc Mariz. 

Adiantamos ainda que as usinas de beneficiamento de algodão 
da Scerctaria de Agriculturajâ se encontram cm convênio com asco
operativas de Cabrob6 c de Scrtlinia, para o beneficiamento do algo
dão.() aproveitamento da safra scrâ feito a nCvcl de cooperativa, con
seqUentemente dando ao produtor um leque maior de opções a cm
pregar no seu produto, 

() SR. INOC~NCIO OLIVEIRA- Atrnv~s dessas duns coope
rativas - Cabrobó e Scrtlinia - têm condições n Secretaria de 
absolver o algodão dessas duas rcgiõcs1 

O SR, JOÃO FALCÃO FERRAZ- Sim, de Scrtãnia c Ca
brobó, nilo das regiões como um todo, Quanto à região de Serra Ta
lhada, a c~emplo de V. E~•. a usina da Secretaria cm Sertãnia não 
teria condições de receber algodão daquela região do PajcO. 

O SR. lNOCE:NCIO OLIVEIRA -O preço sofreria processo 
classíifcatório ou seria o preço mCnimo de CrS 6,007 

O SR. JOÃO FALCÃO FERRAZ- O preço mlnlmo esta
belecido cm função da classificação. () nlgodilo, dependendo do tipo 

da fibra, tem um preço mlnimo estabelecido. A classificação é dada 
cm função da CFP. Ocorre que a classificação teria que ser feita com 
critérios justos, c não esbulhando o produtor. 

Hâ uma legislação nova em termos de fiscalização c classifica
ção de produtos de origem vegetal c animal, que cstâ sendo regula
mentada pelo Ministério da Agricultura, para uma açi!o mais forte 
na fiscalização desses produtos. Nesse. sentido o Ministério vem tra
balhando em conjunto com a Secretaria, porque essa açilo de fisca
lização c classificação de produtos ainda se encontrava um tanto 
quanto dispersa. Só agora o Ministério chamou a si a coordenação 
dessa poiCticn como um todo, firmando convênio com os Estados c 
determinando as diretrizcs corretas para classificar c fiscalizar os pro
dutos de origem vegetal. 

Estes os esclarecimentos. 

O SR. INOCE:NCIO OLIVEIRA- Agradeço os seus esclareci
mentos, com os quais estou de pleno acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria)- Antes de dar a pala
vra ao pr6Kimo debatedor, o Senador Roberto Saturnino, esclareço· 
ao Deputado Inocêncio Oliveira que o algodão, no Brasil, se divide 
em três categorias: o hcrbâcco, que vai do tipo 22/24 ao 28/30; Ó 
sertão, do tipo 30J32 no 32/34; c o scridó, denominado mocó, que 
vai de 34/36 até 38/40. Estes são os três tipos de algodão produzidos 
no Brasil. Numa faiKa pequena do Nordeste, hâ o algodão serid6 ou 
mocó, 

Relativamente ao problema de tipo, infelizmente firmas como a 
Machine Cotton, Cook, SANBRA, Andersen Clayton pagam aos 
seus classificadores, que são também classificadores do Governo, 
muito maior remuneração do que pagam os governos estaduais. A 
classificação nunca ê feita tendo-se cm vista, realmente, n qualidade 
do produto. A classificação obedece a critério de demanda. Se a 
demanda é maior, a classificação é maior; se a demanda é menor, a 
classificação é menor.~ problema quase que secular. 

Esta Comissão chegou à conclusão de que o que o agricultor 
nordestino deve fazer, nessa oportunidade, é uma warrant do seu pro
dutojunto ao Banco do Brasil, gozando do privilégio oferecido pela 
CFP. 

O SR. INOCE:NCIO OLIVEIRA- Como pode ser feita a 
warram num local onde niio existem armazéns de depósito. Por exem
plo, no Nordeste, no sertão de Pernambuco, cm minha cidade, que é 
uma cidade-pólo - Serra Talhada, nas cidades vizinhas Floresta -
cidade do nobre Secretário, Belém do Silo Francisco, Arco Verde
do nosso colega Airon Rios, e assim por diante, nilo edste um órgão 
que receba o produto, O Banco do Brasil teria de determinar, 
porque, para fazer essa warrant, o produtor teria de depositar no 
órgão armazenador, receber o recibo, ir ao banco e receber o cor
respondente no seu depósito. 

O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria)- A CFP jâ aceita, atra
vés do Banco do Brasil. Se for cadastrado no Banco do Brasil, o agri
cultor, ele mesmo, serâ o dcpositârio de sua produção. 

O que precisa haver da parte dos Sccrctârios da Agricultura de 
todos os Estados produtores de algodão, nessa fase, é justamente 
orientar, educar, conscientizar o agricultor de que todos aqueles agri
cultores que estão cadastrados no Banco do Brasil, podem fazer uma 
warrant c ele mesmo ser o guardião da sua produção. 

Só vejo esta saCdn. 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA- Ele tem armazém? 

O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria)- Todo produtor de ai· 
godüo tem nrmuzém, ~ preciso haver uma conscicntiznçüo na classe 
de que existe esse direito e o agricultor pode nprovcltâ-lo. 

O Ministério du Agricultura nüo tem culpa nenhuma sobre o 
problema dn urrantugcm do ulgodüo. O Ministério du Agricultura 
sempre foi contra u importnçüo draw-back do algodão que deter· 
minados industriais que trabalham no Brasil fazem, c sempre foi 
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contra porque todas essas importações são cm detrimento do pro· 
dutor nacional. O Ministério da Agricultura trabalha até o ponto da 
produção. Nu fase comercial a CACEX c o Ministério da Fazenda 
são os que têm realmente a palavra de comando. Muitos parlnmcntu· 
res culpam o Ministério du Agricultura, mas, na realidade, ele nilo 
tem culpa, porque não tem voz nas decisões no iimbito industrial e 
comercial. 

Esta é a grande realidade. O Ministério da Agricultura está 
dando ao agricultor, atruvés da warram, a possibilidade de esse agri· 
cultor ser o guarda do produto na sua própria fazenda. 

O SR. INOCfiNCIO OLIVEIRA - Agradeço• os csclare· 
cimentos de V. Ex• c serei um dos divulgadores dessa medida, que 
considero da mais alta importánciu pura a solução dos problemas de 
comercialização do algodão. Ainda esta semana farei pronuncia· 
menta neste sentido, alertando os agricultores sertanejos sobre essa 
vantagem que o Governo lhes oferece, de, cadastrados no Banco do 
Brasil, terem oportunidade de fazer o próprio depósito da sua safra. 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria)- Eles têm seis meses. 
Essa vantagem leva seis meses. Acredito que antes desse prazo seria 
resolvido o problema da cotonicultura brasileira. 

O SR. MURILO PARA!SO - Sr. Presidente, por que o 
Ministério da Agricultura não tem comando em um setor que é 
especificamente seu? 

O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria)- Porque a agricultura 
brasileira agora é que se está conscientizado do seu valor c do seu 
poder. 

Acredito que o Ministério da Agricultura voltará a ter, nesses 
próximos anos, realmente a autoridade que precisa ter para resolver 
os problemas da agricultura nacional. 

O SR. MURILO PARA!SO - Mas o Ministério da Agri· 
cultura já não está consciente de que é preciso ter essa autoridade em 
um cuso específico como esse? 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) -Infelizmente o Minis· 
léria da Agricultura tem consciência, mas continua subalterno às 
considerações do poder maior, que é regido pelo Ministério da 
Fazenda. Esta a grande realidade. 

Com a palavra o nobre Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBI>RTO SATURNINO- Sr. Presidente, untes de fa· 
zer ligeiro comentário sobre o que ouvi da exposição do Sr. Secretá· 
rio João Falciio Ferraz, gosturh1 de, para minha informuçüo, ter uma 
ordem de grandeza do que representa o mercado do Nordeste cm 
relação no Centro-Sul em termos de consumo de cebola: 10%, 20%? 

O SR. JOÃO FALCÃO FERRAZ- O mercado do Nordeste 
talvez reprcsene 20% do consumo nacional. 

O mercado consumidor brasileiro está situado principalmente 
nos grandes centros: Rio, São Paulo, c até: Belo Horizonte. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Toda ênfase da exposiçuo 
de V. S• estú no Centro-Sul, quer dizer, na comcrcializuçüo do Cen· 
tro-Sul. O Nordeste: rculmcntc tem pouca importünciu nesse sctor? 

O SR. JOÃO FALCÃO FERRAZ - Em termos de comer· 
ciulizaçuo, sim. A distribuiçuo, em termos de mercados, comercin· 
lizuçüo através das CEASAs, é feita a nível de mês de julho. Entuo, 
os Estudos que mais oferturum cebola foram Pernambuco- mais de 
12 miltoneludus: Buhiu- cm torno de 4 mil toneladas, ofertas essas 
dirigidus nos mercados de S1io Paulo c do Rio Grande do Sul. 
Estimamos o consumo nnunl de Pernambuco, como um todo, em 
torno de 18 mil toneludns. 

O hábito ulimcntnr do nordestino difere do Centro-Sul. A ce
bolu cstlt ins~ridu no curdi\pio do Centro-Sul, e nilo no do nordestino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Sr. Presidente, por tudo 
que ouvimos foi extremamente útil u nossa reunião de hoje, Toma· 
mos conhecimento, com alguma profundidade, do problema que 
está ocorrendo e que afeta importante contingente da população dos 
Estados de Pernambuco e da Bahiu. Também tomamos conheci
mento de que a Secretaria de Agricultura de Pernambuco está dili· 
gcnciando, está desenvolvendo programas importantes que dizem 
respeito u produção, No entanto, o que nos pareceu a grande defi· 
ciência, rorquc seria o grande problema do momento, é a falta de me
canismo adequado para atender emergéncius como essa que está 
ocorrendo. 

I! indesculpável não tenha o Governo Federal tomado as 
providências para o escalonamento, pura a organização da produção 
cm cronograma. ~ providência absolutamente necessária, e que 
podcrfumos defender perante o Governo. É preciso ter-se sempre à 
müo um mecanismo de emergência, para fazer face u situações como 
essas. Não obstante todos os esforços de desenvolvimento da produ· 
ção, é ultumente frustrante, desestimulante o que ocorre com a ce· 
bola. 

Em termos de volume, estimativa de gaSlos para u com-pra 
d~;ssu produçuo, seria de 20, 30 milhões de cruzeiros. Não me parece 
que o dispêndio fosse além de 50 milhões de cruzeiros. O Governo 
poderia despender !O ou 30 milhões na compra dessa produção e 
distribui-lu pela população mais pobre do Nordeste, talvez uté 
estimulando a criação do hábito de consumo, porque a cebola é 
alimento de certo valor. 

Será impossível o Governo garantir, realmente prestigiar c farta· 
leccr a imagem do mecanismo do preço mínimo? 

Não existe um preço mfnimo para a cebola. Então, a denciência 
começaria por este ponto, Há necessidade de um mecanismo de 
emergência. Existindo ou não preço mínimo, o Governo estabele· 
ceria esse preço mínimo de acordo com o custo, pelo menos para 
cobrir o custo de Cr$ 1,35, e compraria a cebola por um CrS 1,50 o 
quilo, 20 mil ou 30 mil toneladas de cebola, dará o qui:? Quarenta ou 
cinqUenta milhões de cruzeiros, quer dizer,não é nada para resolver 
um problema c realmente prestigiar o produtor, c infundir confiança 
no produtor. Realizar-se-ia, em termos de escalonamento de 
prioridade, algo que é muito important: - o ~esenvolvimento da 
<~gricultura, e agricultura de subsistênci.t, para alimentação da po· 
pulução pobre deste País. 

O SR. AlRON RIOS- Em compensação, as regiões mais de· 
scnvolvidus em geral têm subsídios. 

O SR. ROBERTO SATURN!NO- Têm muitos subsidias. 

O SR. AIRON RIOS- Têm tantos que não sobram para as po· 
brcs, 

Estt~, u situ:tção. ~ uma regiüo considerada problema. c o pro· 
blemu prossegue diugnosticudo, faltando upenus a posologia. 

En pa.r.ranr, nilo há u nxação do preço mfnimo. 
Nilo sei se a fixação do preço mfnimo já nilo foi feita para nua 

criur obrigatoriedade de adquirir a cebola, de assumir o compromis· 
so. Nilo gostaria de fazer essa colocaçüo, sem ciência do problema, 
mus pode ser uma tática pura nilo vir a obrigatoriedade, táticu, 
com a qual nüo podemos concordar, porque o programa da cebola 
foi estimulado c hoje é realmente um produto que estd na pauta da 
produção da regiüo. 

Apenas estas, as observações que me permiti fazer a V. Ex•, a 
quem admiro pelo seu tulcnto e sua objetividadc. 

O SR. MURILO PARA!SO- A fixação do preço mfnimo é 
condiçilo indispensdvel pura o caso. lndepende do Ministério du 
Agricultura? 

O SR. PRESIDENTE (Agcnor Mnrin) - O preço mlnimo de· 
pende, mns pura determinados produtos nindn cstú cm estudo. Sendo 
a cebola produto pcrcclvcl, o Ministério da Agricultura nüo pode ns· 
sumir de rronlo rcsponsnbilidndc sobre esse preço mfnimo, untes de 
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preparada uma infra-estrutura que condicione. O principio de que 
c~le preço mlnimo possa assegurar uo lavrador a certeza de que não 
vai perder dinheiro c também no Ministério da Agricultura a certeza 
de que não nrcarlí com esse ónus. O que está acontecendo é que o Mi
nistério da Agricultura está estudando a possibilidade de fixar um 
preço mínimo. 

O SR. MURILO PARA!SO- Gostaria, também, de dar um 
testemunho de quem, por muitos unos, percorreu o Estado de Per
nambuco de ponta a ponta. A região sertaneja de Pernambuco é uma 
regiüo que representa um ónus muito grande para o Governo do 
Estado. Acho que, na ocasião cm que se define o desenvolvimento de 
produto adequado às condições climáticas, o Governo deve se em
penhar ao máximo, a fim de estimular essa produção, mesmo por
que, naquela área, não é fácil a obtenção de produções diversifica
das. De modo que a preferência para o apoio à produção que, 
eventualmente, se descobre como compatível com aquela região, 
deveria contar com o máximo apoio de todos os órgãos. 

Complementando o pronunciamento do Senador Roberto Sa
turnino, este é assunto que deveria ter caráter primordial na aprecia
ção da Comissão de Agricultura do Senado. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Sr. Presidente, apóio 
inteiramente as intervenções do Deputado Airon Rios c do Senador 
Murilo Paraíso. Trata-se de uma questão de prioridade governamen
tal. Realmente, hã ou não disposição no sentido de se dar apoio às 
regiões mais carentes? Se hâ, o que representam 20 ou 30 milhões de 
cruzeiros no orçamento federal? Talvez O, I%. 

Enfim, que se di: alguma coisa do Pais para essas regiões menos 
protegidas, ou pela sorte, ou pela política, ou seja lá por que for. O 
fato é que constitui parte do Território Nacional, é o povo brasileiro 
que está ali, Faz-se necessário escalonar as prioridades, de forma que 
as regiões e as populações menos favorecidas tenham apoio mais 
efetivo. O mecanismo de compra dessa cebola já deveria ter sido esta
belecido. ~imperdoável, é indesculpável, na minha visão das coisas, 
isso não tenha ocorrido. 

Também entendo- e neste ponto dou inteiro apoio à sugestão 
do Deputado Airon Rios - o problema da industrialização é um 
veio a ser c~plorado. Requer alguma pesquisa, investimento tecnoló
gico, mas o de que precisamos exatamentc, em nossa política de pro
dução de tecnologia, é a tecnologia adaptada às nossas circunstân
cias. Se temos condições de produzir cebola naquela região, evidente
mente que essa região deveria merecer apoio de desenvolvimento 
tecnológico, de forma a se procurar a solução, porque ela existe- é 
evidente que ela existe - procurando-se os caminhos da indus
trialização dessa cebola. 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Antes de passar a 
palavra no Dr. Secretário João Falcão Ferraz esclareço que o Minis
tério da Agricultura, apesar de responsâvel pela politica dos preços 
mínimos, depende, também, das autorizações dos Ministérios da 
Fa<endu, dos Transportes, du Indústria e Comércio c do Plnncjamen
to. Assim, o Ministério da Agricultura est{l, como que subordinado 
nos demttis citados quando da execução dessa politica de fixação de 
preços minimos, 

Concedo a palavra ao nobre Sccrett\rio da Agricultura do Esta
do de Pernambuco, Dr, João Falcão Ferraz. 

O SR. JOÃO FALCÃO FERRAZ- Sr. Presidente, somente n 
titulo de esclarecimento sobre a indagução do Senador Roberto 
Snturnino. Em termos de consumo. de comercialização da ccbol~. a 
nível de CEASA em tmln o Brusil, temos dudos divididos por regiões: 

A Região Norte, no corrente mês de julho, comercializou nu 
CEASA 605 toncladtts de cebola; a Região Nordeste, como um todo, 
2.319 toneladas; a Rcgiào Sudoeste com 583 toneladas; 11 Região 
Sudeste com 11.500 toncludns; e a Re~ião Sul com 3.126 toncludas. 

Nu CEASA do Rio de Janeiro foram comercializadas 4.456 
toneladas, c nu de Silo Paulo, 4.494 toneladas. Dai nos parecer 

inteiramente indicativo que os grandes centros consumidores sejam 
Silo Paulo c Rio de Janeiro. 

Ainda no que toca li industrialízuçilo da cebola, agregamos que, 
pelo brix dti cebola produ1.ida no Vale do Silo Francisco, a Chata 
das Canárias de brix de 4,5 é inteiramente inviável à industrialização. 
Nem mesmo da pera periforme, que o brix é mais alto, de 7,5, cabe
ria industrialização, pois as cebolas a industrializar existem brix 
elevado, em torno de 14. 

Nas condições atuais, segundo pesquisas realizadas, ni\o há 
indicação de cebola produzida com brix necessário à industrializa
ção. 

Era só um adendo. Por isso, optamos, como politica de Gover
no, tentar modificar a variedade da cebola, dando-lhe uma conserva
ção maior, através de um bri~ melhor e também qualidade de aceita
ção nos mercados do Centro-Sul. 

Era a informaçiio que desejava prestar ao Sr. Senador Roberto 
Snturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Uma pequena observação. 
~ evidente que a capacidade de absorção do mercado Centro

Sul é maior. A questão do hâbito alimentar certamente deve pesar, 
como também pesa muito a qucstilo da capacidade do poder aquisiti
vo. Ai temos um circulo vicioso, que deve ser rompido pela ação 
governamental.~ claro que, per capita, o nordestino consome menos 
cebola do que o centro-sulista. Nilo é apenas por hábito alimentar, 
que, certamente innuencia, mas a cebola é um hábito alimentar que 
nada tem de nocivo. Se se der poder aquisitivo ao nordestino - c 
umu das l'ormus ó dar-lhe assistência, o que todos estamos pretenden
do - e condições, a ponto que ele possa crescer c absorver parcela 
mais substandal do que a produzida. 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Encontram-se 
presentes dois assessores técnicos da ârca económica do Ministério 
da Agricultura que podem, realmente, fazer explanações para todos 
nós a respeito dos critérios dessa t\rca, que consideramos a mais 
importuntc dtt produção brasileira. Na realidade, não adianta produ
zir. se :tnnmhà, nu comerciali<açilo, toda a produção é estrangulada. 

Peço permissão aos nobres Membros da Comissão para solicitar 
aos Drs. José Aurélio Vilela c Andrés Trancoso Vilas darem 
esclarecimentos a respeito da possibilidade, nessa área técnica c 
económica, de preço e comercialização, 

I 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Sr. Presidente, gostaria antes de 
formular as minhas perguntas, pois é posslvcl que esses assessores do 
Ministério possam respondê-las, c que, provavelmente por um lapso 
de memória, o Sr. Secretário de Agricultura de Pernambuco não 
respondeu. 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Maria) - Com a palavra o Sr. 
Senador Evelúsio Vieira. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O Sr. João Fuleilo Ferraz, Secretário da Agricultura do Estado 

de Pernambuco, e o Dr. Geraldo Lustosa Carvalho, com muito 
acerto. fcrinltll o problema do planejamento da produção da cebola. 
o assunto i'oi bisado pclo Dcputtldo Airon Rios e pelo Senador 
Roberto Saturnino. Provavelmente, por um lapso de memória, o Sr. 
Secretário nilo respondeu. 

Por que nilo h6 esse planejamento entre os Secretários de 
Agricultura dos Estados produtores da cebola e o Ministério da 
Agricultum? 

O SR. JOÃO FALCÃO FERRAZ- Nobre Senador Evelâsio 
Vieiru, como disse no meu pronuncinmento, por condições naturais, 
u époctt de comercialização - maio, junho c julho - praticamente 
está rcservudu li safra do Vale do São Franci~co. 

Ocorre, evidentemente, que a rcgino de Sno Puulo também 
produz cebola c us indicações têcnícus, por essa divisão nuturul de 
pluntio c clllhcitu de cebola, indicnrinm u época de semeadura no 
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Vulc .. de janeiro, fevereiro u março, para, depois huver n colhcitu cm 
mnio,junho e julho. 

I! uma divisi1o quase natural cm termos de colheita, produção c 
comcrc1Uiiznç1io que existem no mercado brasileiro. Atualmcntc este 
fato é coordenado, cm termos de ação como um todo, pelo progrumu 
PROHORT. não com dirctrizcsjá dcnnidas cm termos de papel, mas 
com dirctrizcs de consciência em termos de técnicas c de agricultores, 
de épocas propicias paru pluntnr. O Vale do São Francisco, durante 
todo o ano, tem condições excepcionais de produtividade neste pe· 
ríodo c também o merendo é fuvorúvcl neste período. Ocorreu, como 
dissemos, que, neste ano, a sufra de São Puulo alcançou excelente 
resultado, sua produtividade foi maior cm razão das condições climú· 
ticas. Daí a supcrposição e intrcposição de safras. Mas, ocorrendo 
um ano de condições climáticas naturais, o mercado normalmente es· 
tará reservado para o Vaie do São Fruncisco nos meses. de maio, 
junho c julho. 

Se V. Ex• me permite, chamei ati: atenção para a produção do 
próximo ano, da necessidade de anteciparmos essa safra, que previ· 
sões e estudos feitos pelo plancjamento da Secretaria de Agricultura, 
em Pernambuco, prcvéem a necessidade de produção para o.mês de 
abril cm termos de mercado nacional como um todo; eu orientação 
da assistência técnica e extensão rural ê que o produtor de cebolu do 
S1io Francisco, para o exercício de 1978, inicia a semcudura até com 
certa antecedência, pois prevemos que no mês de abril haverá .den
ciência de mercado de ofertn de cebola, situação que poderá ser sana· 
da com u produção do São Francisco, que conta com condições 
ccológicus puru tu I. Dentro dns solicitações que fazemos, seria o esta
belecimento, mesmo oficial, de um calendário ugrfcola, isso através 
de crédito orientado c de ação coordenada pelo Ministério como um 
todo. 

Estes, os esclarecimentos que tenho para dar. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Que é possível, se houver plane· 
jumento. 

O SR. JOÃO FALCÃO FERRAZ - Entendo que sim, c é 
perfeitamente viável o plancjamcnto du produção de cebola no Bra· 
sil, principalmente após a proibição da importaç1io, pelas condições 
naturais de clima que tem a Nação, como um todo, e pelas condições 
de produção que têm os grandes produtores. A São Paulo reservada 
n época de comcrcializução que iria de agosto, setembro, outubro e 
novembro: uo Rio Grande do Sul, os maiores produtores, dezembro, 
janeiro, fevereiro, murço e ubril: ncundo este interregno à disposição 
do Vulc do São Francisco, cm condições normais de clima. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Sendo viável, por que não se 
udottt u mcdidn, para se cvitur o problema que está ocorrendo com 
100 mil nordestinos? 

O SR. JOÃO FALCÃO FERRAZ- Entendo u medida c acre· 
dito que também ussim o fará o Ministi:rio du Agricultura- progrn· 
mar c estabelecer um culcndário neste sentido. Duf pleitearmos e 
dizermos, dentro daquelas dirctrizes estabelecidas, que sem a defi· 
nição de um calcndúrio ugrícolu, sem um crédito estabelecido pura 
épocus de semcuduru oportuna, sem u definição, inclusive, de um 
preço de sustentação, difícil será u orgunizaçüo nacional da pro· 
duçi\o c essa só scril vit1vel utmvés do estabelecimento dos princípios 
dos pontos búsicos indispensáveis u essa orgunizuçuo. 

O SR. EVEL,\SJO VIEIRA- Os Secretários têm feito essas 
pondcruçõcs, mus o Ministério da Agricultura é que não as tem 
uceito sendo, portunto, o rcsponsíavel. 

O SR. JOÃO FALCÃO FERRAZ- Não diria que o Minls· 
tério du Agriculturu nilo tcnhu uccito e que os Secretários têm feito 
cssus pondcruçõcs. A Sccreturiu de Agriculturu de Pernumbuco 
apenus cncuminha, no momento de um debute como este, 
dentro dus solicituçiics prcvistus, o culcnd{~rio ngrfcolu. O progrumu 
de lwrtigrunjciros, o PROHORT, estabelece diretrizcs, coordcnu, 

hoje, n uçüo de todo o Brasil cm termos de Secretaria c Ministi:rio. Já 
existe progrumu cm termos de coordenação, c i: dentro desse pro· 
grnmu que ucreditumos seruo fixados os critérios e as normas. O 
Ministério coordena e, em conjunto com as Secretarias, criou, n nfvcl 
de Estado, Comissões e Coordenações com representações, as quais 
estabelecerão n níveis locais e, duf, u níveis regionais esses culen· 
dá rios. t: dentro desse Progrumu que os pleitos c as reivindicações da 
Secretaria da Agricultura de Pernambuco encontrurã, estamos 
certos, pai~ o Programa tem essa finalidade o devido respaldo eu cer· 
tczn d~ estubclecimcnto desses critérios c dessas aspirações. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA -O Governo pratica o confisco 
pura o soju, pura o cafí:, pura o açúcar. Por que o Governo não ins· 
titui o seguro de custeio puru a cebola? 

O SR. JOÃO FALCÃO FERRAZ - Inclusive, tomamos 
conhecimento, aqui, em Brasília, que a CFP discute, estuda e analisa 
o seguro- custeio pura a cebola, e complementaria u diferença entre 
a preço comercializado e o custo de produção. Pelo que n'os (: dado 
conhecer, esse estudo encontra-se em fase adiantada na CFP. Em 
termos de detalhes, acredito que os assessores, como foram soli· 
citados, entrarão em pormenores no que toca no seguro do custeio 
agrícola. Chegaria a udiuntar que já se discutiu e jã se estudou, para u 
cebola, e continua cm estudos, preços de sustentação, levando-se cm 
consideração ~ qualidade da cebolu, a quantidade de (lguu que ela 
possui c o seu' poder maior ou menor de perecibilidude. O problema 
vem sendo analisado e estudado pelo Ministério da Agricultura e 
pelas Secretarias Estaduais também. Ocorre, evidentemente - c 
nobre Senador Evelásio Vieira há de convir, só a partir de 1975 é que 
se criou a pcrspectivu de uma organização da produção nacional, 
com a proibição da importação. Muito embora sejam dois anos, 
quer-nos parecer período curto para que problema dessa enverga· 
dura e dessu ordem seja sanado de uma vez por todas. t: evidente que 
juntamos os esforços e nos unimos, pois, hoje, u política do Mi· 
nistério da Agricultura é mais no sentido de coordenação, e às.Sccre· 
tarias de Agricultura cube a execução dessas programações, daf 
porque, havendo esse intercâmbio e esse levantamento de problemas, 
entendemos c acrcditumos que com os programas especiais, no caso 
do PROHORT, dentro de pouco tempo estarão estabelecidas as 
normas necessárias paru esta orgunizaçiío. 

Estu í: a nossu muneiru de ver o problemu. 
Em dois unos muita coisa foi feita. Vãrios fatos ocorreram: 

Uma frustração de sufru de sementes de cebola, no Rio Grande do 
Sul, provocou, tambi:m, mutução na organização do mercado, com a 
importação dus cebolus precoces umericunas, bem como funções 
climãticus untccipurum a safra no Centro-Sul, como é do conheci· 
menta de V, Ex•s. 

O SR, EVELÃSIO VIEIRA - Quundo há crise de feijão, de 
cebola, de urroz, de leite, ê~nos comum ouvir dos urnutos do Go
verno que medidas estão sendo estudadas. 

A Secretaria da Agricultura de Pernumbuco estuda medidus no 
sentido de substituir espécies de cebola, puru evitar o problema que 
ocorre no momento. Por que esses estudos nua são feitos unterior· 
mente, paru se evitur o problema? 

O SR, JOÃO FALCÃO FERRAZ- O trabalho de pesquisa, 
nobre Senudor, lcvu quuntidude de tempo razoável, c a pesquisu, cm 
termos de ccbolu, pura o Vule do Suo Fruncisco vem sendo feita há 
muitos unos. Entretunto, só há pouco í: que ncou definido dcnniti· 
vumcnte- desculpe-me a redundünciu- quul o tipo de ccbolu, qual 
u vuriedudc de cebolu que teria condições ideais no São Francisco, 
com u condiçilo de um muior brix, conseqUentemente com opera· 
cionulidudc menor, com quulidude melhor c com condições de 
chcgur do ser ofertado, no merendo do Centro-Sul. Por conseguinte, 
esse trnbulho vem de hú muito. A Secrcturiu trubalhavu tttraví:s dos 
seus Institutos de Pesquisa, c chegou-se 11 conclusuo, ~ dcterminuç~o 
de um produto, cm termos de ccbolu- baiu pi ri forme sedn ou peru 
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do Si1o Fruncisco. Evidente que nos fultn u multiplicuçuo c u se· 
mente, puru inícíurmos a introúuçüo dc~su varicdndc no SUo Frun~ 
cis~.:o. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Os preços mínimos fixados, 
neste uno, puru os produtos agrícolas, ~utísfuzcm os produtores de 
Pcrn:1mbuco'~ 

O SR. JOÃO FALCt\0 FERRAZ - Os preços minimos fi· 
xadns para este nno tivcrnm, cm geral, aumento cm torno de 23%. 

O preço minimo tem correiuçào muito grande com o financia· 
mcnto do custeio. O finunciamcnto do custeio vem cm decorrência 
dn preç11 mínimo fixado. Se fizermos uma anúlisc, escolhendo um 
produto tul como o milho, com o preço mínimo de 72 cruzeiros, o 
:1sscgurado i1 sucu desse produto. 23% desse uurncnto, teríamos: para 
o custeio dt: milho esse preço mínimo é suncicnte c remunerativo e o 
produtor esturú bem remunerado, mesmo vendendo ao preço mi· 
nimo. É bom que se chame u atenção puru o fato de que o preço mi· 
nimo estipulado, u continuar um índice inOucionúrio maior, í: cvi· 
dente que o produtor, quando chegar à época de revenda, terá 
prcjuiw. Tumbi:m í: evidente que. se estabili~uda u inOaçüo, con· 
tinuará remunerutivo ao produtor. É opinião pessoal minha. Se 
ocorrer inflação maior do que a prevista, certamente o pret;o mínimo 
não scri1 suficiente na época do plantio, porque o custeio em Pernam
buco. no caso do Sertão, será feito nu época de novembro u de· 
zcmhro, pois nosso Estado tem 3 fases de safra, com condições pró· 
prius. O Sertão tem uma época de scmeudum; o Agreste, outra: c a 
M:lla, outra, Se esse preço mínimo c esse custeio forem mantidos a 
uma taxu de inflação moderudu, remunerarão o produtor significuti· 
vamcntc: qunndo da co\hdtu, 

O SR. EVELÃSIO V lEI RA- Sr. Secretário, o preço mínimo ó 
cswbclecido com um percentual de 23%. Sabemos que a inOaçt1o jú 
estourou. O agricultor vai ficar mais pobre, não vui ter mais rcntubili· 
dudc, nu base do preço mínimo. 

O SR. JOÃO FALCÃO FERRAZ- Nobre Senador, permita· 
me, o preço mínimo í: fixado para o próximo ano. Foi fixudo agoru c 
o será nu próxima fundação de sufra. Refiro-me ao índice de inflação 
u futuro, c nào a pass~1do. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Quais os pontos fracos no sistc· 
mude comcrcializucrlo em Pernambuco? 

O SR. JOÃO FALCÃO FERRAZ- A economia pernambuca
nu, principalmente do sctor primário, tem caracteristicas próprias. 
que diferem muito de outras economias. 

Então, nos diríamos que o setor primário de Pernambuco, que 
representa o produto do Estudo como um todo, 25%, ele tem um 
componente principal - cana-de-uçúcur. Esse componente repte· 
scntu umu purcelt1 por dcmuis podcrúvel do produto do selo r. 
No entunto, os demais produtos, que ti:m niveis de participação mais 
buixos. qu:1l seja, a pecuária, ulgodilo, feijão, milho, eles ti:m proble· 
nu1s de comcrciali~ução comum a todo o Nordeste e talvez a todo o 
Brusil. Com a politica de preços minímas adotada pelo Governo, 
grundc parte desses entraves já foram sanados, mas muita coisa 
ainda hil que se fazer. Em Pernambuco, cm especial, entendemos 
que, pura se evitar esses estrangulamentos, para tirar esse problcmu 
de comcrci:Jlizuçuo que vem de h6 muito prejudicando o produtor 
brasileiro e tumbi:m o consumidor, Necess6rio se faz uma politica de 
co!lpcrativismo mais ugrcssiva- e temos dado todo o enfoque a esse 
ponto. A travos duuçüo do Ministério da Agricultura, centrulizando 
a compru dos hortigrunjciros em CEASAs e a criação de mercados 
cxpcdidorcs ruruis u niveis de interior, onde são. juntados às 
produções de regiões u serem enviadas uos centros das CEASAs. 
entendemos que essas mcdidtts irão bencliciur c ucabur com e;:ssc 
estrangulamento de C<>mcrcializuçuo. Podcriamos dizer que cm 
Belém de Suo Francisco ostil sendo instulndo um mercado 
ex pedidor pura a cebolu. E nesse mercado vai 11 esperança de que u 
problema de eomerciulizuçào do pequeno produtor, o nivcl de 

inform01çilo c de uniiao scriao supcrudos. O prohlcmu dc comcrciuhzu
çüo i: enl'ocudo com todo o interesse pelo Ministério. Atruvls de 
mcrcudus ex pedidores c centrais de ubustccimcnto é que untcvotlos u 
solução. 

Os prohlcmas, como dissemos, suo normuis. Quundo hú um 
índice de prnduçuo cm bons níveis, hil sempre umu rctr:Jçilo de prc· 
ços. No cntunto, cum um~t poHlica de preço mínimo, comocstll scn· 
do feita, c :1 con>cicntização. principulmentc do ugricultor. lcvudu 
pela a~si~tênc.iu técnica, entendemos que, muito brev~. com o 
instrumento Uo coopcrutivismo, esses probh:mots pcdcrUo ser 
sunudos H nivcl de Pcrrmmbucu. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Ultima pergunta. i:: muito 
comum alguns representantes do Nordeste, nu defesa justificada dos 
seus interesses, dizerem que o Centro-Sul é beneficiado, que recebe 
privilégios do Governo. É passivei que aconteça com São Paulo, que 
é um Eswdo próspero, Contudo, não acontece com Santa Catarina, 
que tem suas illms de pobreza, principalmente no campo du 
ugropccuúriu. 

Exemplo de problema que estamos vivendo na regiüo do Extre· 
mo Sul de Santa Catarina: no último ano, a safra de mandioca foi 
vendida uté 700 cruzeiros n tonelada. Neste uno, foi vendida a 250 
cruzeiros. porque foram suspensos os descontos das notas premis· 
só rias. 

Agora o Governo federal anuncia a intenção de restabelecer os 
descontos das notas promissórius pura o Norte e o Nordeste. A 
mcdid:1 í: nccrtudu, mus não era estendida para o Sul. Continuamos 
como problcmu. 

I ndngo no Secretário da Agricultura: a medida scrú certa ou 
errada? Huvcrú ou ni1o uma discriminução? 

ú SR. JOÃO FALCÃO FERRAZ- Nobre Senador, embora o 
Nordeste tcnhu peculiaridades diferentes, temos de olhar o Brasil 
como um todo. 

O Nordeste, mesmo que tenha um índice de desenvolvimento 
muito aquém do Centro-Sul, c mesmo do Sudeste, ele tem 
respondido, no seu crescimento industrial, no seu crescimento do 
sctor primúrio, de formn favorável. Evidentemente que a defasagem 
entre o Nordeste c o restante da Nação era de tal sorte e de tal 
grundczu que essas respostas aos investimentos da Governo federal, 
n açào da SUDENE, não conseguiram nindu que se chegasse u 
diminuir essa dcfasugem. Entcdemos, pois, que, pelas condições 
peculiares do Nordeste, com condições climáticas adversas, fatores 
:1dversos c temos menos adversidades a enfrentar, entendemos que 
caberia, num momento como este, uma uçào difercnciadu cm função 
do Nordeste, porquanto os nossos custos de produção são mais 
elevados do que os do Centro-Sul. Temos solos de qualidude inferior 
ao restante do Brusil: temos índices de precipitação pluviomi:tric11 
muito inferior, futor extremamente limitante do desenvolvimento: 
temos mão·de-obru não cspcciulizadu, h11ju vis tu que 52% da mão-de· 
ohru ocupudu cm Pernambuco está no setor primário, muito embora 
o sctor só rt:spondn com 25%, 

Por conseguinte, esses fatos c as carncter!sticus próprias da 
região, de Pernambuco e do Nordeste como um todo, indicarium, 
par:~ que diminuíssemos u diferença existente entre o Nordeste c o 
restante do Brusil, trntumento diferente, É o entendimento que 
·temos. E """ tratamento diferente tem que ser feito, e 11 ução do 
Governo tem que se fazer utravi:s desses instrumentos. O 
instrumcnto do crédito~ lllll instrumento cncuz, no sentido de dur uo 
a~ricultor c ao pccuarist:J u condição necessária 11 melhoria de produ· 
~:1,1 nesse nivcl. aumentando 11 produtividude, nilo só 11 produção. 
tJ~.:mrc qu•:. :-.~ ilLluvcr uumcnto de produção, purn c simplesmente, 
1.'!11 fun~·;lll do~ c\p:mSilO dn fronteira ugrfcola, dentro de pOUCO tere· 
11w·; .-·.·. : :'r~~ntdru csgollldu. Necessário se faz estímulur também o 

\t· ,L.: prlH.iUtividude, 
.i:.~ ..:llllSid~.:raçào temos de ter sempre cm mcnlc: que a 

prnJutividade m:irginal scjn sempre superior no custo murginul. Se 
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produtividade marginal for inferior chegaremos no empobrecimento, 
É necessário que haja uma produtividade marginal superior ao custo 
marginal, n fim de dar condição económica ao homem de ganhar 
melhor posição social, pois só através de uma remuneração maior e 
melhor é que o problema social será levantado. 

Não sabemos se respondemos a V, Ex• nos lermos da indaga· 
ção, mas esta é a nossa opiniiio- cabe efetivamente um tratamento 
diferente no Nordeste com relação ao Centro-Sul. 

O SR, EVELÃSIO VIEIRA - Concordamos inteiramente e 
reconhecemos que devemos dar meios c estimulas para ·que o 
Nordeste possa desenvolver-se mais e, desta forma, conseguirmos 
um abrandamento desses desniveis regionais. Empresários, mesmo 
de Santa Catarina, têm investido no Nordeste, Agora o 'Grupo 
Hering está investindo, na ordem de Cr$ 800 milhões no sctor têxtil, 
na sua expansão em Pernambuco. Apenas a nossa queixa é quanto o 
Governo restabelecer os descontos das notas promissórias, acerta· 
damente, aliás nem devia suspender para o Nordeste, mas deixar as 
nossas ilhas de pobreza em Santa Catarina, porque amanhã estàre· 
mos, nestas ilhas, em condições piores do que as do Nordeste. Deve· 
ria restabelecer também para as ilhas de probreza do meu Estado, 

O SR, PRESIDENTE (Agenor Maria) - O nobre Senador 
Evelásio Vieira foi o último inscrito para a fase de debates, aproveito 
a oportunidade, já que tenho autorização dos membros da Comissão. 

Passo a palavra no Dr. Andrés Trancoso Vilas, que fará uma 
exposição a respeito da problemática da comercialização em termos· 
de preço mfnimo. · 

Com a palavra o Dr. Andrí:s Trancoso Vilas. 

O SR. ANDRÉS TRONCOSO VILAS - Sr. Presidente, Sr. 
Secretário, ilustres Senadores e Deputados, agradeço a oportunidade 
de poder trazer-lhes talvez alguma informação adicional. 

De fato, para nós, da agricultura, é de lotai interesse a área de 
hortigrunjeiros. É uma área dificil, pelo fato de serem produtos 
bastuntc pcrccívuis, nu1s uma área cm que já temos feito umas tnntas 
coisus e jú temos conseguido uns tantos resultados que nos animam n 
continuar num esforço crcsccntt:. 

Se V. E:t~'s me permitem, colocurci, muito rapidamente, o 
problema da cebola no contexto de hortigranjeiros. 

Os hortigranjciros tém sido manchete d .. e jornal nesses últimos 
meses, inclu$ivo nos anos anteriores, e tem levado lodo o Governo 
::'i!derul a prcocupur-sc muito muis com o sctor, quç: untes, 
reconheço, cru, de Ct.!rto modo, desprezado, 

O Brasil sempre se preocupou muito com soju, g:anWc:s culturn~:. 
[H~t.:uúriu, mus nunca tivemos um trabalho muis atento nu :ireu àe 
:1ortigranjeiros. Hoje, jú passado um ano c meio, estamos com um 
trubalho, qu\! considero muito s~rio, no Mini:itério da Agricultura, 
·rrat~l·St: do progruma que jú cst:l em andumcnto, com vúrius metas 
'-llcunçudas, c nfio I! um progrurr. 1, como o nobre Senador estuvn 
Uizcndo, que sc apresenta nutn.!l hc:~: de crise. Nüo. 8 um proaruma 
que, hít um uno c meio, vem sentia~· Jcnvolvido, Inclusive, a situu· 
ção du cebo lu, de corto modo, jti cru nntccip:1da, quando se vetou ns 
im~ortuçõcs cl~ss~.: produto. E.ru natural, ~ru jú de s~ t!5p;;:rar que o 
pruC:utor brasileiro, rudonnl como eh; é, pluntussc mtds cl!bol~l se o 
!Jrcco roru bom no ano untl!rior. 

Neste posto fri$0 o esforço do Ministro Paulinclli, nos unos 
anteriores, bulalhundo pura se vetar as imporlllçõc~ de cebola, E 
evidente que, quando a situação estava muito boa, o Ministro foi 
recebido com todos os louvores lll cm Pctrolirm, Ju~!dru, ~. hojr.:, 
eolocu-se nlgumn dúvidn - nté que ponto o Ministi:rio estil sc~d'J 
capaz ou nüo de tocur n coisn. Apesur de tudo, vejo a ~ituaç:!o com 
:~lllito l!ntusiusmo, vcjo·u como nuturul cm um p::í!i ::m 
t:~.::a:nvolvimcnto, ou scjn, resolvemos um problcnw, geramos outra:; 
~ Vtlmos 1.:111 frl.!nt.:, .:nfn:ntanJo t!SS!.!S problt!mas- cm CJnjunw co:':'1 
', ~:: .......... a 2-~.:~.:r..:taria de Agrh::uhuru, o Govl.!rno Fcr.L.:rn:. Vamo:. 1:: 

!'n:nt~.:, V~1moacmninhar. 

~ fLindumental no nosso Puís, Não cf,umori;! r~·~ c:-i:;·: ~:~ r:·;~-:..L:. 
c sim de um resultado que, talvez, r.os ~sc~~pou. ::-;LH.:Ti1 ~:~0~ cl::v~.~~ .. ;~ 
mos Ler progrumudo mais, 8 ulgo qw.: cst:.:.I~1D3 ~:rn'r.;nt:!~'HlL>. :.:!l'::vl" 

de um programa chamado I'ROHORT - "'oeru:n" C:c ;,poic i: 
Protluçi"ao c Comcrcialit.ucào de liortigrunjdrú!i, :;oim;~uG..; 
enfatizando o aspecto de comercializaçüo, 

Não precisu'mos, hoje, ensinar nosso produtor a produzi:-. T:; .. 
mos v!1rios .exemplos: produz-se bem algodão, soju, milho e :::n!cs 
outras coisas. Atualmente o nosso grande dramu, o nos:;o ~rnnC:e 
desalio é a comercinliznçilo, é sermos capazes de negociar con; vúrk.::. 
países, 'não tCrmos que importar, quando precisamos t!~:;;o:;~::, 
também. 

Foi mencionado aqui que existia a possibilidade do c 8rasii nê:o 
vetar ns importações de cebola du Argentina c c!u Esp:cnha, ;Jo:·.otoo 
tfnhaf!lOS compromissos. De fato, temos comp:-omisso::, ':"ocl~ v~:: 
que queremos exportur alguma cais:!, devemos impo:tJõ L.:.~0~:r~. 
ulgumn coisa, é uma via de duas mãos. M!!s .:star.'lu!i cu:ninh:.r.':::) 
neste sentido, 

O SR, AIRON RIOS - Era compromisso especifico co::-: co· 
lação à cebola, e esse inexiste. 

o· SR. ANDRÉS TRONCOSO VILAS - Concordo co:n 
V, Ex•: inexiste o fato. 

Conseguimos scntur .. nos à mesa com técnicos da A•gcntin:!, cl~ 
Espanha, da Alemanha c negociurmos, Huvia as argumcntuçàcs. 
Técnicos da Argentina nos argumentavam que, s~ nüo impo:-L.'l· 
somos cebola daquele pais, quantas famflius deixaríamos dcsa"·':·c· 
radas? Mas tínhamos que dizer-lhes que tumbóm temos aqui qu::r.:as 
rumílias nordestinas, santu .. caturinenscs ou goianus. ou o ~ue s~jí!, 
que também produzem cebolas. Quer dizer, tumbóm precisamos 
serur nossos empregos aqui. E é isso que estamos faz~:ndo hoje, ou;; . .; .. 
ja, negociando e enfatizando o aspecto da comercializuçào, 

Se dermos condição de preço, o agricultor responde. E cstú ui o 
exemplo dessa supcrsafra que estamos tendo. E não é só no Nordeste 
que acontece. Em São Paulo, a produção quase que dobrou, Em Son· 
ta Cuturinu, imagino que deve estar crescendo. Aindu mais, nme 
uno não temos mais cebola porque, de certo modo, n safra do Rio 
Grunde do Sul não ocorreu tão boa como era de se esperar. O que cs· 
\amos fazendo, jú unlccipundo, e desde o uno passado começamos, 
estamos fazendo oltcrnutivas, ou seja, jú prevendo - como o nobre 
Senador frisou bustante- j:l antecipando o fato, Prevendo que tere· 
mos, no pró:·:irniJ r.no, situ:.:ções como essa, o que podemos faze: pa
ru evitú-l:tE"? Ern r~~r;Jo disse~; npesur de: umns tnntus dificuldnd~.o-s no 
sctor, estamos r.oj:= com técnicos brusilt:iros na Europa, verificando 
ns possibilidud'" de industrialização du cebolo. Por que não fazer u 
cebo lu dcsidrul:loa, ~or que não fazer n cebola em pó, por que nilo se 
ruzcr :1 cebo!<.! 1!;.': p:cl:.:!:, ~.:r.1 fntit!s, ou o que seja, pura podermos 
e::portú.·lo? Coi!'~S d~:-:sc tipo, :::stamos com estudos em dcsc:n· 
vo!·tirr:ento :10 :'S:-'20, hú quc:stUo de uns nove meses. E tstumos 
com hastanle t.:'O;JI:r:,n.r;~' .• ?or qw.: nüo exportur cc:bolu dcsidr~tadn pa· 
ra Isrut:l'! ?cdt.: pu:-.:i::.::l' :n6 absurda, mas silo oportunidudt:s que deve· 
mos vc:rific~u·, ~ ~:!n:a:r.o$ ntravés do PROHORT. Estamos pensando 
- inch.1siv~. poC~ p:!r-:.:l:r •1bsurdo. dillcil no início - esternos 
p!.:nsundo cm 1':.!:!:..:~ :! armnzenngem de cebola. Por que nilo? Pode 
parece:- diridl <.::-or:t, mas sabemos que existem determinados siste· 
mas ~c- •~t.:útil· .. ·;:io, ~.; s.:riumos cupuzes de ttrmuzennr ct:bolu por dois 
ou lr~s mcs.:s. :;n:iemo;; que ~ttucudistas do Nordeste adquirem cebo· 
lo do Rio Gr::n.Jo do Sul, sobretudo de Santo Catarinu, porque cssu 
cebo lu t~m mr.:l:,or ~:omc:'V~:çao. 

::nliío, ~: !inha que (l Sr. S!.!cn:tário p:-opõc, de se r~tzt:r Ur.ln 
J::l:dunç;.t :~:: ·.r;.::;.!~:.ld:! c.!..: c·~lls-l:.:l ~l:ln~uda nc NõrCcs~:.:. r:.:put::r:oJs 
or:l!l~:;.~t;r:u r.~·;:~~~ corr:.:t~~. ~.-,u ~·.::.i::, ;'.l'}.! tl!mus um drur.w, pi.;r<U~ 
·.~~·~~::Ll:~::~'>~ ... ·::· ·:·'i:' '.'::~~·:t:~H.:.! r>; r:ç:-:o!a ;::~w ~ muito pcr~:.-:~·.··..:1, 
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--- vamos plunl.:lr variedades que: tcnhum poder tic armazenagem 
mnior. E v:!j•1mos t;OnlOLlS fatores estão ligados entre si. Nu hora em 
que tivl!mos uma varicdudc de cebolu que seja, relo mr=nos, sujeita à 
urmazcnagcm de tr~s meses, poderemos, lnp.l! crn seguida, montar 
um sistema de pn:ços mínimos sobre esse J""~rtHluln, Nós da Agricultu• 
rn, inclusive, propusemos um esquema dl: prl\.'Ll mini mo pnru a cebo .. 
l:1. Foi levado uo CONAB c lá, discullli•:. '''111 vários Ministérios da 
:'1rea cconômicu, ponderou-se que. cn~,.tuanto nUa tivéssemos uindu 
cssll mudunçn, ou pc:lo menos um pcr~cntu~tl maior de variedades no 
Nordeste sujeitos a alguma arm:1zcnagcm, não seria oportuno fazer a 
proposiçlio do preço mínimo. Em funçiio disso, estamos cnrutizundo 
todo um csrorço de substit\li,iio de variedades. Inclusive inovamos 
nu (m:u de perecíveis. Tantl) ~ que temos hoje preço mtnimo paru o 
óleo, produto bastante perecível, Por quê? Porque conseguimos, pelo 
menos dumnte quatro meses, guardar o óleo, E quatro meses é tem· 
po suficiente para que um órgiio como u COBAL consiga distribuir o 
óleo cm vários mercados brasileiros. Temos também preço mínimo 
paru a bat'''"· ,\ butma i: produto bastante perecível, mas consegui
mos atll~\:1:: ;;;;t.: ::r:nuzenar batata cm condicõcs com scmifrigorilicn· 
çfio. cconomicamt:ntc viável por sete mcsc:-.. Nesses sete meses conse
guimo:~ ~:'..!pt.:r~tr quGiqth.:r crise. ~~Jtcr,-.;1'~ .:JUC ns crises süo tem-
por~m:.:; ;_. trl:.'; m..:~.·~:., ·: t;::i:\ pas:,;\l:;, unw (.;fisc. 

"";":.:::111.: ,·,,-lJ[)ostu p~:1':1 ct;~:n produto tunb~m perecível- o to
mate. ··~-r:~-...,,; llt.: p:odt!:o muh", rcrccívd, mas, desde que sejamos 
c':·::. •: ... ·::~i·:~(!;: po:-;síbiliclaC.: :i~..::...:·, esquema de um preço de supor~ 

. , ,. -··r vi;! indl.'!.;;;;·i~~. 

· ·····.r: ··-- · :1c:'i.i;.!t:1njdros, reconhecemos que o proble~ 
<:) quo;: o nspccto que:: estamos mencionando 

i:l]t;i. ~. ~ •.• :; .· .. ,,_ ·.· ~;ugruma nosso cobrimos com vários outros 
::.·p :~u:: ..... ··~~;·.~'i:: rt;: ~":::a nU o se di:ter que estamos estudando coisas 
yut. só .:r~~:r..:::~l'il ..:om ~rist:s. Evidentemente est~1mos fazendo tudo 
i:;sü, antecipanUo futuras crises do chuchu, da alface ou du beringc:Ja, 
qu01iq ucr coisa que possa apart:ccr. 

O Governo reconhece qu•' jil fizemos u estrutura dus Centruis de 
t\bustecimcnto. Foi invcstimt:nto muito caro, nus principais Cupitnis 
brasildras. O Governo deu suu contrihuição. Hoje precisumos conti~ 
nUi.lr com vúrius outras acõcs que complementam esse setor. Feito 
isso, temos u ct:rtezu de que poderemos contar com um setor 
hortigranjeiro no 13msil bastante modernizado, c, sobi'etudo, capaz 
dc dar mui lo cmpn:go a pequenos proprictürios, 

,\ L!Tandc curucterísticu do hortigrunjdro é que é gerudor de 
~mprt:gl1, ~ intensivo ao emprego. Com isso somos ~apazcs de dar 
rcndu u pr.:(JUCO~IS pmpriedndcs. E o caso de Santa Cut;uinu, do Nor
dcstt:. Hú um cunho muito sucial no setor hortigrunjciro. 

Em runção dos hortigrunjdros, estamos com um problema de es~ 
trndas vícínais jú em •mdumento. Quer dizer, não estamos 
cspl!rundo ap~m:c~:r a crise da estrada vicinal. Jti sabemos que ela 
ocorre tudu vcz que chovt.:, Podemos ter as estradus tronco, 
asfulwd~lS, muito bo:1s, mus temos o rroblemu de uccsso ii ~.:ssas ro:stru~ 
d<l~;. 

r>:nu·o do !"ROI-!OfC~. c:;tumos encetando esse.: estudo com o 
pt.:ssonl do G!:~POT, 1!nl conv~nio com o Ministdrin da Agricultura, 
u:l,\lis~l:ll:o •.::;tr;ld:\S, cvid.:ntcr.;c.:ntc com Ltlgumas prioridades, ou 
~c.ia. 11~1:; ~·rim:i 1 ·1n!:o i~f,i~ks pro\.lutnras. 

~;:1 :~~~;; 1 t~ ~ r:~í:t~~~o :l!_!rlco\a, tcmos um tipo de zoncumento. 
\-: i..:rC.-::;,:. <-~:.:,)!;:rara hortigrunjdros nuncu foi muito umplo. 

~'ahcnws dbr), S.:Dr..:tudo num uno de uustcridudc, sempre temos 
~,;ortes. ~:m :-~·~~ue:; menos importuntes. Em funçüo disso, temos hoje 
tr.·,do l.llll :·,-,:!t~amcnto com o Banco do Brusil c com buncos du rede 
p·:ivt~é:l. c~.;nr.:•:n! r::ndn cr<:ditos nns principais znnus produtoras. 

E:;t:l:, :.::)'~:r~~':nt;l•.;t~.cs süo paru mmHrnr que é possfvclu orgunizu~ 
~::,c' qu~· ,, :·~:-. (::~·:rc~:üio c o Sr. Rcprcscntunte dn Coopcrntivu de 
::kl~n~ ,k ::.> ,,·r~l:n::s~:o propõc.m1. Com o crédito i'.oncudo, temos 
e~~•:t rr'::·.:>i,ir.':~dt: d-.: nrt:anizw.;Uo. 

l: •~:,_:::~, .. i:· . ._,d essu urli~.:;H;no no setor du cebolu, porque hojcj{t 
estamo:- r~~;·:.:ndo quunto i1 bututu. J(, tivemos- como todos subcm 

-algumas crises de bututu hú questão de dois anos. Vários produto· 
res utravessuram maus unos, inclusive suas dividas pura com o Banco 
do Brasil tiverum de ser postergadas. 

Hoje há controle du importação da semente du batata, ou seja, 
temos no Ministério da Agriculturu unúlisc de qual o consumo esti· 
mudo de batuta no Brasil, quul a previsão de produção, quanto deve· 
mos importur de semente de butatu. Importamos sementes produzi· 
dus cm pulses rrios, e, com esse controle, dividimos quotas por vúrias 
coapt:n1tivus, cvitando~sc, destu forma, u supcrsufra ou déficit de 
produçllo. É muito semelhante ao que poderemos razcr com a cebola. 

Ainda temos um projeto de substituição de importnçõcs, que jú 
mencionei rupidnmente. 

Só pnru que V, Ex•s tenham uma idéia, levumos 12 unos pura 
negociar, nu ALALC, uma clúusula de salvaguarda para o pêssego. 
Neste uno, em sete meses, negociamos a cláusula de sulvaguurda 
proibindo !IS importações de cebola. bem como u cláusula de salva· 
guarda proibindo as importações de ulho. 

Outro campo muito aberto i1 negociação rcrerc-se às importa· 
çõcs de semente. O Brasil importa us mais diversas sementes, sem nc· 
ccssidttdc. Poderemos estimular a produção de sementes aqui, no 
Brasil. Seria uma ulternmivu muito razoável pura o Vale do São 
Francisco. tendo cm vista us condições ecológicas do Vale partt u 
produção de sementes de hortaliças. Há várias firm11s internacionais 
interessadas cm vir pura o Brasil. Por que niio estimular firmas nacio· 
nais parti produ1.ir sementes no Vale do Siio Francisco, dando 
alternativas it produção no Vale? 

Enfim, temos uma série de programas, 14 no total, dentro desse 
programa maior que ê o PROHORT, visando cxatumcntc modcrni· 
zar o sctor hortigrunjciro c a orgunizuçiio dessa produção. 

Quase que é óbvio, da mesma maneira que contamos com umu 
ução nu área da cebo lu, temos algo parecido cm viJrios, em inúmeros 
produtos olerícolus. O problema é complexo, sobr~tudo num Puís 
carente de recursos. Imaginem V, Ex•s as dificuldades que nós, do 
Ministério du Agricultura, temos puru conseguir mais nrrccaduçl!o, 
mais verbas, com wntos projeto que temos, Etamos passando por 
um uno de austeridade. Seríamos muito muis rúpidos cm todas as 
nossus decisões se tivéssemos muito mais recursos alocados no 
PROHORT, enfim aos progrumus de cstrudus vicinais, da constru· 
çiio de mercados ex pedidores. lnrclizmentc cswmos jogando com r•· 
cursos escassos. 

Puru o nosso lado, do Ministério du Agricultura, roi-nos 
interessante trazer algum esclarecimento sobre o progrum,1, que, sem 
dúvida, dcvcrú tn1zcr rcsultudo ou evitar crises futuras, 

Finalmente, em menção ii ohservuçuo do Senudor Roberto 
Suturnino, temos de fato hoje, cm que pese á inexistência do preço 
mínimo puru a cebolu. temos, viu mecanismo da COBAL, uma 
munciru de tcntur resolver o problema de crises, ou seja, o que a 
COBAL estú ru1.cndo hoje é simplesmente cxecutur uma politica de 
preço-suporte, mesmo que essu polfticu não exista de rmo oficializa· 
du. Hoje, ao razcr compras nas regiões, sobretudo nnquclas cm que 
há excesso de produçiio, a COBAI. csti1 colocando, está razcndo prc· 
ço-suporte, inclusive- é interessante frisar- sem recursos cxtn1s. 
A COBAL cstú fazendo com recursos próprios. 

Friso esse esforço paru que V. Ex~s sintam o que o Ministério 
da Agricultura tem tentudo ruzcr numu situação como cstu. 

St: tivéssemos um voto do Const:lho Nucion:li de Ahasteclmento 
uutori,.ando u CONAB a fazer o preço mínimo purn 11 cebolu, seria 
muit.o mttis f(tcil. Mesmo nlto tendo, o Ministro P•tulinclli autorizou 
que a CONi\9 cntrussc com recursos próprios, compr:mdo ccbolu c 
arc:mdo com o risco de nüo vendê-la, se for o caso. 

Mui to obrigudo. 

O SR. PRESIDENTE (Agcnor Mariu)- Quem agrudccc so· 
mos nós no Dr. Andrés Trancoso Vilus c 11o Dr. i<>sí: Aurélio Vilcln 
pela oportunidndc 'que nos duo. tr:11cndn 111> conhecimento desta 
Comisst1o 11 prcocupaçuo do seu Ministério nesse cnmpo da 
cconomiungrlcolu brusilciru. 
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Reconhecemos que o Ministério fa7. mais do que neeesslirio puru 
conscicntizar o ngricultor brasileiro, ntmvés do rí1dio, du tt:levisào. 
du imprensa, sobre o que o Ministério csti1 planejando, planificando, 
idealizando. É de sumu imporlitncia. 

O preço mínimo chegou uo conhecimento do rurícola do inte
rior do Nordeste já nos idos de 1964/65. Ali: então quem tirava 
proveito com u comercialização do preço mínimo eru o inlcrmcdiú
rio, o maquinista, porque o ugriculcor nito cinhu conhecimento de 
que existiu aquele preço mínimo. 

Assim, i: necessário que o Ministério da Agricuícura guscc 
algum dinheiro - é investimento muito imporcunce c de uíla rencu
bilidadc puru o agricultor- no sentido de conscicncizar codu umas
sa rural sobre us preocupações do Ministério da Agricultura e o que 
esse Ministério vcril realizando. 

Quanto ao warram algodão, congressistas aqui presentes não 
tinham conhecimento de que existiu a possibilidade da warrant de· o 
próprio produtor ser o guardião do seu algodão. 

Por ui se vê que, na realidnde, é: necessário uma conscientizaçüo 
do que o Ministério da Agriculcura pode oferecer e do que no futuro 
poderá dnr. 

Permito-me passar u palavra, ncslu oportunidade, ao Senador 
Murilo Paraíso, de Pernambuco, 

O SR. MURILO PARAISO - Sr. Presidente, fiquei muito 
satisfeito com u explanação da Assessoria Técnica do M iniscério da 
Agricultura. Todavia, no caso do Nordeste, cuja economia i: bastan
te debilitada, limitada, às vezes não é po&•ívcl, aguardar us soluções 
técnicas elaboradas com o acerto, c com o cuidado que os assessores 
nos apresentaram. As soluções políticas - lenho a certeza - são 
indispcnsúvcis uo Nordeste. No caso, por exemplo, do pêssego -
cujos estudos lcvnrum 12 unos c niio podcriu o Nordeste aguardares
se pt:riudo. nem a décima parte disso pura os seus problemas. 

Faço um apelo à Assessoria Técnica do Ministro para que leve u 
S. Ex• o nosso testemunho da necessidade de impor, para o Nordes
te, um trat<tmcnta especial, tal como foi preconizado pelo nosso 
Secretório de Agricultura de Pernambuco. 

Estradas vicinais - pormitum-mc, quando ouço falar om 
GEIPOT sinta um arrepio dos pós à Cllbeçn, porque fui Secrotúrio nu 
época cm que o GEIPOT foi criado. Naquela época - posso dar 
testemunho de I.]UC poucos órglios ermn tão inoperantes como o 
GEIPOT. Hoje, não sei, Fuz lO unos que estou afastado da vida pú
blica c por isso nüo sei dizer. Se o GEII'OT se mantém, hoje, com u 
estrutura ccóricu daquela época, realmente não nos vai acender, pela 
prcmõnciu que há ptmt a solução dos nossos problomas. Nüo estou 
fazendo- devo frisar- uma critica ao GE!POT do huje. Faço uma 
critica ao GEIPOT que conheci h:'1 lO anoc.. 

Com toda a sinceridade, com toda a lctlidadc, nós do Nordeste 
dcvcnws l.!Vitm·, a tmlo ~.:ustu, tjlJC problcmus como I!Slt: da cebola se 
repitam. J101'liLI1: rcpn.:s!.!nt:un uma frustracüo muito gratH.k: p~1ru o 
produtm, rcprcscnt~t um c!csg~;.;tc maior ~inJa pur~~ a cconomiu du 
RegiUo. 

Fico plcnumcnte satisfeito cm subcr que n Asscssorin do Ministé
rio da /\gricultLtnl se prc~H.:up:t com :t cl:thorac~o de seus rlnnos. com 
Umlns h.:t'lricus c t~cnh.:ns, culll inl'ornwçlh:s colhidas. talvez, dus vú· 
ri:~:-; R~.:gii'u.:s d11 ,Pais. f\.lus, paru o nosso c:tso. nriu ~ sU u solução têc· 
nica qu~: nos vai interessar. Vai intcressur :.1 médio c longo 
prazo. A curto pra1.0, de imcdiuto, ncccssitumos de umu saluçüo polf
ticu l]UC venha, realmente, uo encontro dus nossas necessidades. 

O SR. PRESIDENTE (Agcnor Mnria)- A pulnvra continua 
facultuda. 

O SR. i\ I RON R lOS- Sr. Prcsidcncc, embora jil tenha interfc
riúo, l'i1 LllllU afirmu~:io que poderia parec~.:r grutuitu cnm rclu
;ào i'l inexistência de comrromissos com u Espunhn c Argcntinu, por 
purtc du Brasil. paru impnrtaçiw Ue ccholu. Nu vcrdnde, nào existe. 
Encretunco, esse fulo foi levantado como uma barreira, paru se evicur 

essa importaçiio, causando prejuízos c criando problemas pura a 
Região do Nordeste. 

Devo udiuntur uo nobre Assessor do Ministro que diligenciei, 
pcssoulmcntc, do. Ministério du Agricultura ao próprio ltamaraty, 
inclusive junto u CACEX. Seria inteiramente desnecessário, porque 
basta dizer que quem impediu, quem tomou a deliberação de nüo 
mais se importur cebolas foi o Ministro Alysson Paulinelli, e o fez 
por determinação sua, .<ponte s11a, uma deliberação pessoal da polfci
ca do seu M inisiério, o que S. Ex• não poderia fazer se o Brasil tives
se documentos de compromissos internacionais com relação u esse 
tipo de imporcação. Não podia prevalecer u determinação ministe
rial, sua, cm fase de compromissos que são feitos dentro de prazos. 

Apenas voltei a este assunto porque havia feito a referência e 
não ficasse parecendo que tinha jogado essa rcferóncia. 

Aqui, faço minhas as pulnvras do Senador Murilo Paraíso. S. 
Ex• trouxe uma série de imformuções que, na verdade, silo 
alentadoras: o Ministério preocupado em roteirizar uma série de 
providências, cm fazõ-las não dentro das crises, como se referia o 
Senador- c tinha ruzuo em fazê-lo-, mns para que não ocorram 
essas criSes. 

Sabemos perfeitamente que não é problema só do Brasil. 
Dentro da agricultura, há as suas prioridades. Portanto, esse tipo de 
agricultura, pelo qual estávamos empenhados, no momento, hoje, 
cstú integrado dentro da ntividade agrícola por um chamnmento, 
pura evitar que a agricultura seja realizada só cm termos de cnna-de
nçúcar, e sim que seja acrescida de outros tipos de atividadcs. 

Então, vieram as chamadas agriculturas hortigranjeiras, a que 
S. S• fez referõnciu reconhecendo a suu existência e a necessidade de 
nmpará-lu. 

De sorte que, Sr. Presidente, apenas algumas considerações, 
paru que não ficasse nenhuma dúvida sobre a afirmação que fiz aqui, 
de momento, de passagem. Considerei-me na obrigação de voltar 
ao assunto, esperando mesmo que nüo se detenha muito o Governo 
federal nu tomada dessas providências, porque, tradicionalmente, o 
Brasil viveu pura o Centro-Sul. Vou deixar claro ao meu nobre 
Senador: o Centro-Sul privilegiado não inclui Santa Catarina, nüo 
inclui o Pnranú, não inclui o Rio Grande do Sul, que foi quase um 
Estado scmideficitário. O Centro-Sul do privilégio cconômico e 
politico deste País é formado de um triângulo, em cujos imgulos 
estão o Rio de Janeiro, São Paulo c o Estado de Minas Gerais. Estes 
forum a manchu de óleo que absorveu todos os recursos destn Na
ção. Hoje hú uma consciência cm todo o País no sentido de que os re
cursos tenham uma orientação linear: sejam distribuídos esses re
cursos no sentido do Brasil sem regionalismos. Ainda nüo chegamos 
lá. Mui tu coisa cem sido realizada, c faço justiça, evidentemente pela 
constacaçuo de que no processo revolucionário do Puis tem havido 
maior distributivismo das suas rendas, todavia ainda não o que deve 
ser. 

O SR, PRESIDENTE (Agcnor Maria) - Ames de encerrar n 
reunitto, lembro apenas que o Rio Grande do Sul, apesar de estar fo
ra dessa manchu, tem muis sistema de irrigação do que todo o Nor
deste reunido. 

O SR. INOCtNCIO OLIVEIRA- Sr. Presidente, pura uma 
questão de ordem. (Assentimento du Presidência.) 

Nüo quero que passe cm brnnco meu upoio à tese desenvolvida 
pelo ilustre Scnadm de Pernambuco, Murilo Paraíso, no sentido de 
que n fixuçiio dos preços mínimos daquela área não apenas deve 
obedecer u um problcmu têcnico, mns, sobretudo, também a um pro
blcmu polfcico. Só ussim é que poderemos vencer u grande dis
puridudc intcrrcgionul que Cem sido u mecu de todos os governos 
brnsileiros e que, cudu vez muis, infelizmente, pum nós, nordestinos, 
esse distunciumcnto eslú·sc ucentuundo. 

Por outro lado, congratulo-me com o Sr. Sccrctítrio de Agri
culcuru do Escudo de Pernambuco, Dr. Joüo Fulcilo Ferruz, e com o 
Rcprcscntunce da Cooperutivn Agropecuúriu de Bcl/:m de Suo 
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Francisco, Dr. Geruldo Lustosu Carvulho, pela tese desenvolvida, c, 
no final, uo Secretário novamente, quando S. Ex• justificou ao 
Senador Evclúsio Vieiru, da necessidade de ccrtus medidas bcnc· 
ficiudoras uo Nordeste, próprius e especificas para aquela Regiilo, 
devido à própria problemlltica ali existente, c que, se nilo forem 
concretimdas, ainda hú de perdurur por muitos e muitos unos, talvez 
por séculos, aquela situação. 

O SR. PRESIDENTE (Agenor Muriu)- A Comissão de Agri· 
culturu consulta o Sr. Geraldo Lustosa Carvalho da possibilidade de 
cnviur-nos, com a maior brevidudc posslvcl, a relação dos associados 
du Cooperativa que fizeram empréstimos e que estão prejudicados, 
cerceados, no direito de pugumento, por niio ter realmente a cebola 
alcançado preço sutisfutório. 

Com esse relatório em mãos, a Comissão do Senado Federal 
poderá encaminhá-lo ús uutoridades fazcndárias, solicitando a 
prorroguçào pura esses empréstimos que estão vencendo, bem como 
dispensa de juros até u próxima safra. 

O SR. GERALDO LUSTOSA CARVALHO - Logo que 
chegar u São F'rnncisco providenciarei o documento c o encaminha· 
rei a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Agcnor Maria) - Na oportunidade, 
considero de sumn importância que esta Comissão tome interesse 
junto às autoridades fuzendúrias, pura que esses agricultores, que 
estão proibidos de pagar seus compromissos, sem culpa, porque seu 
produto não alcançou preço satisfatório, pura que esses agricultores 
possam ter. através desta Comissão, uma palavra de apoio, pelo me· 
nos a prorrogação desse pagamento, sem ónus para o Governo. 

Agradeço a presença dos Assessores do Ministério da Agri. 
cultura, Drs. Josê Auréli~ Vileln e Andrés Trancoso Vilas, e do 
nobre Secretário de Agricaltura de Pernambuco, Dr. Jouo Fulcüo 
Ferraz, c a do Dr. Geraldo Lustosu Carvalho, Representante da 
Cooperativa Agropecuáriu de Belém de São Francisco. 

Informo que V. S•s que irão receber a palestra aqui proferida, 
com todo o diálogo, para que possam f:1zer n revisão e encaminhâ·la 
de volta a esta Comissão do Senado Feder~!. pura que possamos 
editar toda u palestra aqui havida no dia de hoje. 

Ainda aproveitando a oportunidade, agradeço aos Deputados 
Inocêncio Oliveira e Airon Rios, que nos prestigiaram com suu pre· 
sençu, dando a esta Comissão e ao debate de hoje colorido realmente 
muito importante. 

Agradeço iguulmentc a presença cto nosso Assessor Parlamentar 
do Ministério du Agricultura, o Dr. Farah. 

Com estas paluvras dou por encerrada a presente reunião. 

I Lt•vanra-se a reunião às 13 horas e 30 minutos.) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbido de Estudo e Pnreccr sobre o Projeto de Lei n• 
13, de 1977 (CN), que "dispõe sobre a orguniznçílo pol!tlca e 
administrativa dos Municípios dos Territórios, e dtl outras 
provldênclus". 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 25 DE AGOSTO DE 1977 

Às dczcssctc horns c quinze minutos do dia vinte e cinco de 
agosto do uno de mil novecentos c setentu e sete, no Auditório do 
Senado Fedcru!, presentes os Srs. Scnudorcs Rcnuto Franco, Hen· 
rique de Lu Rocque, Helvldio Nunes, Wilson Gonçulves, Murilo 
Purulso, Heitor Dius, ltulfvio Coelho, Adalberto Scnu, Evelásio 
Vicim c 1 ·:itc Chaves c os Srs. Deputados P.í:lio Campos, Moacyr 
Dul!u, Jm,nimo Suntuna e Nabor Júnior, rcúne·se u Comissão Mlstu 
incumbida ~c estudo c parecer sobre o Projeto de Lei n' 13, de 1977 
(CN), que "dispõe sobre a orgnnizaçüo pollticu c udministrutivu dos 
Municipios dos Territórios, e dú outrus providi:ncias". 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume li 
Presidênciu o Sr. Senador Renato Franco, que dcclurn instalada a 
Comissiio. 

Dcixnm de compurecer, por motivo justificado, os Srs. Senador 
Lourival Baptista e Deputados Francisco Rollembcrg, Adriano 
Valente, Angelíno Rosa, Josius Gomes, António Pontes, Ruy Líno e 
Celso Barros. 

A fim de cumprir dispositivo regimental, o Sr. Presidente es
clarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. 
Distribufdas as cé:dulus o Sr. Presidente convida o Sr. Deputado 
Moacyr Dalla pnra funcionur como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
DeputadoJerônimoSantana .......................... 13votos 
Em branco . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . I voto 

Para Vlee-Presldente: 
Senador Henrique de La Rocquc . . .. .. .. .. . .. . . . . .. . .. . 13 votos 
Em branco .. .. . .. . . . . .. .. . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . .. . I voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vice-Prc· 
sidentc, os Srs. Deputado Jerônimo Santana e Senador Henrique de 
la Rocque. 

Assumindo n Presidência, o Sr. Deputado Jcrônimo Santana 
ngrudece em nome do Senador Henrique de La Rocque c no seu pró· 
prio a honra com que fornm distinguidos e designa o Sr. Deputado 
Hélio Campos para relatnr a matêría. 

N:1da mais hav~ndo u tratar, encerra-se a reunião e, paru 
constar, cu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de 
Comissüo lavrd a presente A !:I que, lida e aprovada, serú assinada 
pelo 3r. Presidente, demais membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de Estudo e Parecer sobre a Mensagem n• Bl, 
de 1977 (CN), que submete à dellberaçílo do Congresso Na
cional texto do Decreto-lei n• 1,5{;3, de 19 de julho de 1977, que 
"acrescenta os parágrafos 5•, 6• e 7•, ao artigo 11, do Decreto
lei n• 1.376, de 12 de dezembro ~e 1974, que "dispõe sobre a 
eriaçíio de fundos de Investimentos, altera a lcglslaçílo do 
Imposto sobre a renda relutlvu a incentivos fiscais, e d:l outras 
providências''. 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZt\DA 
EM31 DE AGOSTO DE 1977 

Às dezesseis horas <.lu dia trinta c um de agosto do uno de mil 
novecentos c setenta e sete, no Auditório do Senudo Federal, pre· 
sentes os Srs. Senadores Altevir Leal, Brugu Júnior, Renato Franco, 
Alexandre Costa, Dinarte Mariz, Heitor Dias, Dirceu Cardoso, Mar· 
cos Freire e Evandro Carreira e os Srs. Oeputndos Moucyr Oulla, 
Jom.juim Bcvili11.:quu c Júlin Viveiros, r\:únc·se n Cl)missrlo Mistu 
incumbida úe estudo e Parecer sobre n Mensugem n• 82, de 1977 
(CN), que submete à dclibcruçilo do Congresso Nacional texto da 
Decreto-lei nv 1.563, de 29 de julho de 1977, que "Acrescenta os parú· 
grufos S•, 6• e 7•, ao artigo li, do Decreto-lei n• 1.376, de 12 de de· 
zembro de 1974, que "dispõe sobre u criuçuo de Fundos de Investi· 
mentos, alteru a Legis!uçilo do Imposto sobre u Renda relativa a 
incentivos nscais. c dú outru.s providências". 

De ucordo com o que preceitua o Regimento Comum, ussume a 
Presidênciu o Sr. Scnudor Rcnuto Frunco, que declara insttllada a 
Comissão. 

Dcix:1m de comparecer, por motivo justincado, os Srs. Senu· 
dores .losó Sarncy e Milton Cubrul c os Srs. Dcputudos Antônio 
Morimoto, Ribamar Machado, Homero Suntos, Cu rios A. de Oli· 
vieira. Auriuno Vaknto, Murcon<.les Gu<.lelhu, Antônio C:.rlos c Josó 
Cmw. 

A lim de cumprir dispositivo rcgimentul, o Sr. Presidente es· 
clurece que irú proceder a cleiçuo do !'residente c do Viee·i'residente. 
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Distribuldus us cédulus o Sr. ·Presidente convidu o Sr. Deputudo 
Júlio Viveiros parn funcionar como escrutinndor. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Dirceu Curdoso ............. , , .... , , , . . . . . .. 11 votos 
Em brunco ............................. , .. , . . . . .. . .. 1 voto 

Para Vlce-Presldente: 
Senudor Rcnmo Franco ............ '' ... '······' ····· 
Em branco ........ , ...... , ... ,, ....... , ..... , .... .. 

li votos 
I voto 

'. 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Prc-

sidente, os Srs. Senadores Dirceu Curdoso c Renato Frunco. 

AssumindÓ a Presidência, o Sr. Senador Dirceu Cardoso agrudc· 
cc em nome do Senador Renato Franco c no seu próprio a honra 
com que foram distinguidos e dcsignu o Sr. Deputado Moacyr Dalla 
para relatar n matéria. 

Nada mais havendo a trutar, encerra-se u reunião e, para cons
tar. cu, Clcide Maria Barbosa Fcrroiru Cruz, Assistente de Comis· 
são, lavrei a presente Ata que, lida c aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente. demais membros da Comissão e v ui à publicuçüo. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo c purecer sobre u Mensagem n' 86, 
de 1977 (CNJ, que submete ü dellberoçuo do Congresso Naclo
nul u texro do Decreto-lei n• 1.567, de I• de agosto de 1977, que 
"dispõe sobre hpllcuçuo das normas previstas no art. 3• e seu 
purngrufo do Decreto·lcl nY 1.531, de30 de março de 1976". 

I• REUNIÃO (INSTALAC'ÀO), REALIZADA 
EM 2 DE SETEMBRO DE 1977 

As Jczcsscis horus do diu dois de setembro do ano de mil nove
ccnlll'i c st:tcntu c sete, no Auditório Milton Cnmpos, presentes os 
Srs. Senadores t\lievir Lcul, Henrique de La Rocque, Virgflio Tú· 
vora, Luiz Cavalcuntc, Magalhi1cs Pinto, ltalivio Coelho, Otuir 
Bcckcr, Roberto Saturnino c Murcos Freire, c Dcputudos lgo Lasso, 
Antonio Carias c Joaquim Bcvilacqua, reúne-se a Comissão Mista 
incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem no 86, de 1977 
(CN), que submete ii dclibcruçuo do Congresso Nacional o texto do 
Decreto-lei n• 1.567, de I• de agosto de 1977, que "dispõe sobre apli· 
cucào dus normus previstus no urt. 311 e seu parúgrnfo do Decreto-lei 
n• 1.531, de 30 de murço de 1976". 

Deixam de comparecer, por motiva justificado, os Srs. Senu
d<Jrcs .lcssé Freire e Paulo Brossurd, c Deputudos José Huddud, A. H. 
Cunha llucno, N<1rtun Muccdo, Geruldo Bulhões, Ricarctl Fiúzu, 
M:~r~:ondcs Gadelha, Ncy Ferreira e Pacheco Chaves. 

De ucordo com o que rrcccituu n Regimento Comum, ussume u 
Presidência o Sr. Senador Mugalhàes Pinto que declara instuluda u 
Cumissào. 

t\ lim de cumprir dispositivo regimental o Sr. Presidente csclu· 
rccc que irú proceder a eleição do Presidente c do V ice-Presidente, 
Distribuidas us cédulas, o Sr. Senador Mugalhües Pinto convida paru 
funcionar como c'crutinudor o Sr. Depu tudo Jouquim Bevilucquu. 

Procl~diUa u cleiçiio, verifica-se o seguinte resultado: 

Puru Pr~shlcntc: 
Senador Murcos Freire .......................... 12 votos 
Em branco , , ... , . , , , ... , .. , , ................... 01 voto 
Puru Vicc-Prcsldcntc: 
Senador Henrique de Lu Rocquc .............•.... 12 votos 
Em hra nco ..................................... O I voto 

Süo dcclurudos eleitos, rospectivumcntc, Presidente c Vicc-Prcsi· 
dente, os Srs. Senadores Marcos l'rcire c Henrique de La Rocquc. • 

Assumindo u Prcsidí:nciu. o Sr. Senador Murcos l'reirc ugradecc 
em nome do Senador Henrique de La Rocquc c no seu prliprio u 
honra com que forum distinguidos c dcsignu o Sr. Depu tudo Ricardo 
Fiúza puru rclutm u mutéria. 

Nuda muis huvcndo a tratar, encerru-se a rcunii10 c, parH 
constar, cu, Eli~t~ de Souzu Ferrciru, Assistente de Comissiio, lavrei 
~~ pr~scnte Atu que, lida c nprovud~1,'scrú assinadu pelo Sr. Presi
dente, demais mcmhros da ComissUo c vui à puhlicuçiio. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbido de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 88, 
de 1977 (CN), que submete à dellbcruçilo do Congresso Nacio
nal texto do Decreto-lei n• 1.569, de 8 de agosto de 1977, que 
"modifica o urtigo li do Decreto-lei n• 352, de 17 de junho de 
1968, ulterudo pelo urtigo IY do Decreto-lei no 623, de li de 
junho de 1969, c dú outras provid<nclus". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇ,\0), REALIZAD1\ 
EM 9 DE SETEMBRO DE 1977 

Às dezcsseis horas do dia nove de setembro do ano de mil nove
centos c setenta e sete, no Auditório do Senado l'cdcr:li, presentes os 
Srs. Senadores Remlto Franco, Alexandre Costu, Virgilío Távora, 
Heitor Dius, Ruy Santos, Leite Chaves c Dunton Jobim. c os Srs. 
Deputados R:limundo Parente, Henrique Pretti, Silvio Abreu 
Júnior, A Ido Fagundes c Gcncrvino Fonscc~1. reúne-se a Comissão 
Mista incumbida de estudo c parecer sobre u Mensagem n• 88, de 
1977 (CN), que submete i1 delihcraçilo do Congresso Nucional texto 
do Decreto-lei nv 1.569, de 8 de agosto de 1977, que "modificu o ur· 
tigo li do Decreto-lei no 352, de 17 de junho de 1968, ulterado pelo 
artigo I• do Decreto-lei n• 623, de li de junho de 1969, e dá outras 
providêncius .. , 

De acordo com o que prcceituu o Regimento Comum, assume a 
Prcsidi:nciu o Sr. Senador Renato Frunco, que declura instalada u 
Comissão, 

Dcix~1m de comparecer, por motivo justificado, os Srs, St:nu· 
dort:s Luiz Cuvulc~mtc, Jessé Freire, Lcnoir Vurgas e Orcste:s 
Qui:rciu, e os Srs. Depu tudo~ Jairo Magalhães, Luiz Braz, Jarmund 
Nusscr, Os mar Leitão, Suntilli Sobrinho c Harry Suucr. 

A fim de cumprir dispositivo regimental o Sr. Presidente cscla· 
rece que irí1 proceder u eleição do Presidente c do V ice-Presidente. 
Distribuídas as cédulas, o Sr. Presidente convidu o Sr. Senador 
Heitor Dias puru funcionar como escrutinador. 

Proccdidu a cleiçiio, verifica-se o seguinte resultado: 

Pura Presidente: 
Dcputudo Silvio Abreu Júnior .... , .............. . 
Em brunco ... , ... , ........ , .. , , ...... , , ..... , .. 
Paru Vic,~l'residente: 

li votos 
I voto 

Senador Rcnatu FnJnCl' , ......... , .. , ........... , li votns 
Em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I voto 

SUo declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc-Prcsi· 
dente, os Srs. Dcputudo Silvio Abreu Júnior e Scn:1dor Renato 
Frunco, 

Assumindo u Prcsidí:nciu, o Sr. Dcputudo Silvio Abreu ,l(mior 
ugrudccc cm nome do Senador Renuto Frnnco c no seu próprio a 
honru com que forum distin~uidos c designu o Sr. Dcputudo llcn· 
riquc Pr~:tti puru rclutur a nmtériu. 

Nu~u nwis huvendo :1 truwr, enccrrn-se u reunião c, f'llril cnns· 
tur, cu, Clcidc M nriu Burhosa Ft.!rrcira Cru1., Assistente de Cnrnis· 
sno, luvrci u presente t\lu ~jUe, lillu c uprnvudu, scril ussinudu pelo Sr. 
Presidente, dcmuis mt:mhros Un ComissUll c vui à publicuçàn, 
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MESA LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

llder 

Presidantoz 3'·Secrotdrlo1 
Eurico Rezende 

Vice-llderes 
Heitor Día1 Petrónio Portella (ARENA- PI) Henrique de la Rocque (ARENA- MA) 

Helvldia Nunes 
José Sarney 
Mortos leão 

Oslres Teixeira 
Ottalehmonn 

Saldanha Cerzi 
Virgilio Tdvara 

1 q·Vico•Presidento, 

José lindoso (ARENA- AM) 4•·Secretdrio: 

Renato Franco (ARENA- PA) 

2'·Vice·Presídentez 

Amoral Peixoto (MOB- RJ) 

19-Secretório, 

Mendes Canale (ARENA- MT) 

2~·Secretário, 

Mauro Benevides (MDB- CE) 

COMISSOES 

Di rotor, José Soares de Oliveira Filho 

loca h Anexo 11 - T 6rreo 

Telefonoso 23-6244 c 25·8505- Ramais 193 o 257 

Suplentes de Secretório: 

Altevir leal (ARENA- AC) 

Evandro Carreira (MDB- AM) 

Otair Becker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Lide r 
Franco Montoro 

Vice·lfderes 
Roberto Saturnino 

Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lózoro Barbozo 
Danton Jobi m 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentet O/norte Mariz 
Vice-Presidente1 Evandro Carreira 

Titulares Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

1. Saldanha Derzl 

Chefe: Claudio Carlos Rodrigues Costa 

Local, Anexo JJ- Térreo 

Telefono: 25·8505- Ramais 301e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Ti1ulares 

I. Otair Becker 

2. Bonedito Ferreira 

3. ltal\vio Caolho 
4. Murllo Poraho 

COMPOSIÇÃO 

Prosidentez Agenor Maria 

Vice·Presiden1ez Otair Becker 

ARENA 

Suplentes 

1. Dinar1e Mariz 

2. Saldanha Dorzi 

3, Mortos leóo 

S. Vasconcolos Torres 

MDB 
1. Agonor Maria 

2. Roberto Saturnino 

A!.si~tont"' Clilu , ,, ( 

Reunioo~1 Tor~a~·loiro~. C :.o lo,:;li hor•:. 

1. Adalberto Sena 

7. Ev~lcisio Vitliro 

Loca h Sola "Ció~,~j., Bnvilóct!uo" ~·· Ancotu 11- l<amol 623 

2. Jarbas Passarinho 
3. Dinarfe Mariz 

2. José Sorney 
3. Otalr Be<kcr 

4. Teotónio Vilela 
5. Braga Junior 

MDB 
1. Agenor Maria 1. Evelóslo Vieira 
2. Evandro Carreira 2. Gi\van Rocha 

Assistente, ledo Ferreira da Racho- Ramol312 
Reuniàes; Terças-feiras, às 10:00 horas 
Loca h Sola 11Clóvís Bevilácqua"- Anexo 11 - Romol 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Daniel Krleger 
1•-Vice-Presidente, Accloly Filho 
2~·Vice·Presidenfe, leite Chaves 

Titulares 

1. Accioly Filho 
2; Gustavo Capanamo 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6, Helvidio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
S. ltollvio Coelho 
9. Otto lehmann 

1 O. Oslres Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. leite Choves 
3. Nelson Carneiro 
4, Paulo Bronard · 
5, Orodo~ Ouordo 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1, Mattos Le6o 
2, lenolr Vergas 
3, Arnon de Meilo 
4, Vasconcelos Torres 
5, Milton Cabral 
6. Benedito Ferreira 

l. Franco Montoro 
2. lózcro Barboza 
3. Cunha lima 

Auistonto1 Maria Hulona Buano Brandão- Ramal 305 
Rnunlóos1 Ouarfa~·foiras, Os 10,00 horas 
loco\, Sala "Cióvh Buvllócqurl''- AMxo li- Ramol623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prdsidentat Wilson Gonçalves 

Vice•Presidentetltomar Franco 

Titulares 

1, H11itor Dias 

2. Murilo Paraíso 

3, Cottete Pinheiro 

4. Odres Teixeira 

S. Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Távora 

8, Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lázaro Barboza 

3, Adalberto Sena 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Augusto Franco 

2. Jos6 Sorney 

3. Braga Junior 

4. Altevir leal 

S. Luiz Cavalcante 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carnoiro 

Assistente• Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306 

Reuniõast Quintas·foiras, às 10,00 horas 

localt Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Marcos Frelro 

Vice·Presidontet Vasconcolas Torres 

Titulares 

1. Mi1oon Cabral 

2. Arnon de Mello 

3. José Guiomard 

4. luiz Cavalcante 

S. Murllo Paralso 

6. Vasconcelos Torres 

7. Dinartc Mariz 

S. Otalr Secker 

1'. Franca Montara 

2. Marcos Froiro 

3. Roberto Saturnlno 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sarney 

4. Dom leio Gondim 

S. Jarbas Passàrinho 

1. Agenor Maria 

2. Orosles Qu,rcla 

Asslttonte. Daniel Relt de Souza- Ramoi67S 

Rauni6as1 Quartas·foiras, às 10130 h oral 

Local! Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 o 716 

'. 

.COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidontos Jo6o Calmon 

Vice·Prosldontos Evalásio Vieira 

Titulares 

1. TOrso Outro 

2. Gustavo Capanoma 

3, João Calmon 

4. Otto lehmann 

S, Jarbos Passarinho 

6. Conoto Pinheiro 

1. Evolásio Vieira 

2. Paulo Brossard 

3. Adalberto Sena 

Suplentes 

ARENA 
1. Holvidio Nunes 

2. Ruy Santos 

3. Arnon de Mello 

4. Heitor Dias 

MOS 

1. Franco Montoro 

2. Itamar Franco 

Assistente, Cloide Maria S. F. Cruz- Ramal 59S 

Reuniões: Quintas•foiras, às 10100 horas 

Local1 Solo "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentes Paulo Brouard 

Vice•Presidonte1 Oomlcio Gondim 

Titularas 

1. Teotônio Vilela 

2. Alexandra Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4, Dom leio Gondim 

S. Helvldio Nunes 

6, Lanoir Vergas 

7. Mattos Leão 

S. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outro 

11. Vlrgllio Távora 

12. Magalhães Pinto 

1. Paulo Bro11ard 

2. Evelátio VIeira 

3. Gllvan Rocha 

4. Roberto Saturnlno 

S. Cunha Lima 

ARENA 

MDB 

Asslttente, Cóndido Hippertl- Ramal676 

Rounióas1 Qulntas·falras1 às 9!00 horas 

Suplente• 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 
3. lourlval Saptitta 

4. Daniel Kriagor 

S. José Gulomard 

6, Jo•' Sarney 

7. Saldanha Derzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cordato 

3, Evandro Carreira 

Local. Sala "Cióvit Bevllócqua"- Anoxo 11 - Ramal623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9mombro•) 

Titulares 

1. Josse Freire 
2. Ruy Santo• 
3. Lenoir Vargas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Jessé Freire 
Vica-Presidente1 Orestes Qu6rcia 

Suplente• 
ARENA 

1. Brago Junior 

4. Jarbas Passarinho· 

2. Vi rgllio T ávoro 
3, Osires Teixeira 
4. Domlcio Gondim 

5. lourival8apti5IO 
6. Accioly Filho 

1. Franco Montara 
2. Orestes Quércia 
3, Nehon Carneiro 

MDB 
1. Lázaro Barboza 
·2. Cunha Limo 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Rama\675 
Reuniões: Quintas·feiras, às 11,00 horas 
Local: Sala 11Cióvis Bevilácqua"- Anexo 11- Rama\623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membro•) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Oomicio Gondim 
3. Amon de Mello 
4. Luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Jarbas Passarinho 
Vice·Presidente, luiz Cavalcante 

Suplente• 
ARENA 

1. Jo•é Guiomard 
2. Murilo Paraíso 
3. Virgllio Távora 

S. Jarbas PaS$arinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2, Itamar Franco 2. Franco Montara 

Anistonte1 Rona\do Pacheco do Oliveira- Ramo\306 

Reuniões1 Quartas·feiras, às 10100 horas 

Local: Sala "Rui Borboza"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÀO- (CR) 
(5 membro•) 

Titulares 

\, Helvidio Nunes 
2. Oito lohmonn 
3. Saldanha Dorzi 

l. Oanton Jabim 
2. Adalberto Sono 

COMPOSIÇÃO 

Pre5idonte, Adalberto Sena 
Vice·Presidente1 Helvldio Nunes 

Suplente! 
ARENA 

1. Virgllio Távora 
2. Arnon do Mollo 
3. Jarbas Pouarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Auistcnte1 Maria Carmen Castro Souza- Rama' 134 
Reuniõe11 Quintas· feira•, à• 12100 horas 
Local, Solo "Cióvi• Bevilócqua" - Ano>o 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RliLAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pre•idonte• Magolha•• Pinto 

1'·Vice·Pre•idente• Saldanha Derzl 

2'~·Vice·Presidentol Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magolhãe• Pinto 

2. Alexandre Co•ta 

3, Virgílio T civoro 

4, Jessé Freiro 

5. Arnon do Mel\o 

6. Saldanha Derzi 

7, José Sarnoy 

8. João Calmon 

9. Augusto Franco 

1 O. Otto Lohmann 

1. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. \tornar Franco 

4. Leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Ani•tento1 C6ndido Hipportt- Roma\676 

Reuniões: Terças·feiras, às 10:30 horas 

Suplente• 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo· Branco 

3. Holvídio Nuno• 

4. Domlcio Gondim 

5. Jarbas Pauarinho 

6. Luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paula Brouard 

3. Roberto Saturnino 

Local: Sala 11 Rui Barbosa''- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAúDE- (CS) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Ruy Santos 

Vice·Presidente1 Altovir Leal 

Titulares 

1. Altevir Leal 

2. Ruy Santos 

3, Cattete Pinheiro 

4. Fausto Castelo· Branco 

5, Lourival ll<>ptioto 

1. Adalberto Seno 

2. Gllvon Rocha 

Suplente• 

ARENA 
1. Saldanha Dorzi 

2. ltalivio Caolho 

3. Oslres Teixeira 

MDB 
1. BenJamim Farah 

2. Cunha Lima 

Aní•tontet Lêda Ferreira do Rocha- Ramal312 

Roun\Oe5t Qulnta•·folra5, à• 11t00 hora• 

Localt Sola "RuiBarbo•o"- Ano>o 11- Romo\s621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 
Prooidonloo Milton Cabral 

Vico·Presidento, Augusto Franco 

Titu/arets 

1. JosO Guiomard 
2. Vasconcelos Torres 
3, Virgílio Távora 
A, Augusto Franco 
S. Milton Cabral 

1. Adalberto Sono 
2, Benjamim Forah 

ARENA 

MOB 

Suplente• 

1. Alexandre Cona 
2. Braga Junlar 
3, Dinarto Mariz 

l. Agenor Maria 
2. Dirceu Cardooo 

Assistente, Lêda Ferreiro da RoeMo- Rama/312 
Reuniões, Quartas·feiras, às 9z00 horas 
locolt Sola "Rui Barboso"- Anexo 11 - Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
A. Heitor Dias 
S. Sa ld anho Oorzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÃO 
Presidente, Benjamim Farah 

Vice·Presidonto, Lenoir Vergas 

Suplonloo 
ARENA 

1. Alexandre Coora 
2. Gustavo Capanema 
3. Morto• Loeo 

MOB 
1. Danlon Jobim 
2. Lázaro Barboza 

Assistente, Sõnia Andrade Peixoto- Rama/307 
Reuniões: Quintas·feiras, às 9t00 horas 
Localt Sola "Rui Barbosa" -Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7mombros) 

COMPOSIÇÃO 

Preoldonloo Lourival Bapliota 
Vice·Presidonte, Alexandre Costa 

Titulares · 

1. Alexandre Coota 
2. Luiz Cavalcante 
3, Braga Junlor 
4. Lourival Baptista 
S, Morto• Loõa 

1. Evondro Carreira 
2. Evolóolo Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Oito Lohmann 
2. Teor6nio Vilela 
3, Wilson Gonçalves 

1. Lózaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Auislonroo Ronaldo Pacheco do Oliveira- Ramal 306 
Reuniões, Terças·feiras, às 10,00 horas 
local! Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
· E DE INQUeRITO 

Comiss6es Temporários 

Chefoo Ruth do Souza Caolro 
Local o Anexo 11- Urroa 
Telefono, 2S·BSOS- Ramal303 
1) Comissões Tampará rias para Projetas do Congresso Nacional 
2) Comissões Temporários poro Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de lnqu,rlto, e 
4) Comi .. ão Miolo do Projeto do Lo i Orçamonlória (art. 90 do Regir.:onto. 

Comum). 

Assistentes de Comissões, Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674, 
Aliou do Oliveira - Ramal 6741 Cloido Maria B. F. Cruz - Ramal 598, 
Mauro Lopo• do Sá - Ramal 31 O. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

HORAS rERÇA S A L A S ASSlSrENTE HORAS QUlNrA S A L AS ASSlS:EIIrB 
-~ 

c.r. R!IY BARBOSA RONALilO 09o00 C.P. C~VIS BI!VlL.IC"uA CJI.NDlllO 
Ra11111ia .. 621 e 716 Rll""l - 623 

lOoOO 

C.A.R. CLdVlS BEVILACQUA 
Ramal ... 623 

L!:DA 09130 c.S.P.C, RUY BARBOSA SONIA 
Rllmole - 62l e 7l6 

C.A. CLdVIS BEV!LotCQUA CLAUDIO C.E.e. C~VlS BEVIL.<CQUA C LEI DE 
Romul - 623 cosrA lO;OO Rllmol - 623 

l0:30 

c.a.E, R!IY BARBOSA CJI.NDIIlO c.n.r. RUY BARBOSA RONALilO 
RDIIIIllG • 621 o 716 Ro.n.A~G .. 621 Q 71 

HOP.;.S •~•arA S A L A S ASSISrENrE c.L.s. C~VIS BEVIL.ICQUA 
Rnmnl - 623 

DAIIIEL 

UIOO 
09o00 c.s.N. RUY BA!UlOSA L!:DA RUY BARBOSA 

RolllUlD .. 621 e 716 c.s. 
Romn.u .. 621 o 71 

LI! DA 
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SUMÁRIO 
I -ATA DA 147' SESSÃO, EM 19 DE SETEMBRO DE 

1977 

I. l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 57/17 (n• 3.293-B/77, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a inspeção e a liscalizaçi!o 
obrigatórias de samen destinado à inseminação artificial cm 
animais domésticos, e dú outras providancias. 

-Projeto de Lei do Senado n• 73/77. que dispõe sobre 
troco obrigatório, c dâ outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n• 119/75, que altera a redução 
do parâgrafo único do artigo 4• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 
1973. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 15/75 (n' B4·A, de 
1972, na Câmara dos Deputados) que aprova as contas da Rede 
Ferroviária Federal S.A. e de suas subsidiárias, relativas ao excr· 
cicio de 1971. 

-Projeto de Lei do Senado n• 146/76, que dispõe sobre a 
privatização dos serviços de transportes das regiões metropoli· 
tanas, c dâ outras providências, 

-Projeto de Lei da Câmara n• 73/76 (n' 1.739-B/76, na 
origem), que acrescenta dispositivos à Lei n' 4,21 5, de 27 de abril 
de 1963, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados 
do Brasil. 

-Projeto de Lei do Senado n• 285/76, que estabelece cri
térios de distribuição para o Fundo de Participação dos Municí
pios, 

-Projeto de Lei do Senado n• 49/77. que concede passe per
manente nos aeronautas e neroviârios, com mais de vinte (20) 
anos de serviço nus empresas aéreas brusilcirns, 

-Projeto de Lei do Senado n• 91/77, que estabelece placa 
especial paru viaturas de médicos, 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 5/77 (n• 81-A, de 1977, 
nu Cümura dos Deputudos) que aprova ns contas da Petróleo 
llrusilciro S.A. - PETROBRÃS, 'de suas subsidiárius relativas 
uo exercício de 1974, 

1.2.2- Comunicação do Presidência 

-Recebimento do OITcio n•l.212, de 14 do corrente, do Sr. 
Governador do Estado do Pará solicitando a retirada de pro
cessos encaminhados por aquele Governo ao Senado Federal re
ferentes à alienação de terras em favor da Companhia Agro pe
cuária do, Rio Araguaia- CAPRA. Providências determinadas 
pela Mesa para atendimento do solicitado. 

1.2.3 - Comunicação 

-Do Sr. Senador Jarbas Passarinho, que se ausentará do 
País. 

1.2.4 - Requerimento 

- N• 329/77, de autoria do Sr. Senador Mendes Canale, 
solicitando a transcrição, nos Anuis do Senado Federal, do edito
rial do jornal O Estado de S. Paulo de I 8 do corrente, sob o título 
"Televisão c desagregação da sociedade", 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR BENJAMIM FARAH- Elevação ao Bispado 
de Dom Geraldo Ávila, 

SENADOR RUY SANTOS- Documento encaminhado 
pelo Dr. Mârio Altenfeldcr, Secretário da Promoção Social do 
Estudo de São Paulo, situundo a posição daquele Estudo perante 
o fenómeno das migrações internas fuce recente pronunciamento 
de S, Ex• ~~~re o assunto. 

1.2.6- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 184/77, de autoria do Sr. Se
nador Otuir Becker, que altera o§ 3• do urt, 121 c o§ 6• do art. 
129 do Código Penal (Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 
1940), 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Rcdnçuo final do Projeto de Lei do Senado n• 152/76, do 
Sr. Senador Orestes Quérciu, que acrescenta parágrafo único no 
art. 439 do Decreto-lei u' 5,452, de I• de maio de 1943 (Consoli
duçiío das Leis do Trnbalho). Aprovada. À Cümuru dos Depu
tudos. 
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- Rcdação finid do Projct~ ~e Lcfilo senado n•'286/76, tio, SENA DOR LI!:ITE CHAVES - Considerações sobre o 

Sr. Senador Jarbas Passarinho, que autori~a o Poder Exccutivó a . teor <lc carta, assinada por senhora carente de recursos, piei· 
doar o prédio que menciona. Aprovada. 1\ Câmara dos Depu· · teando, junto a S. Ex•, a concessão de bolsa de estudo para de· 
tados. ' · ' pcndcntesseus. ' 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 28/77, que sus· 
pende a execução, cm parte, do§ I• do art. 21 do Decreto-lei n• 
203, de 1970, do Estado de Silo Paulo. Aprovada. Ã promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 29/77, que sus· 
pende a execução dos arts. 251 e 252 da Lei n• 699, de 1967, modi· 
ficada pela Lei n• 816, de 1970, do Município de Mesquita. Apro
vada. À promulgação. 

- Rcdação final do Projeto de Resolução n• 32/77, que rcti· 
fica, para os fins de direito, a Resolução n• 8, de 1977. Aprovada. 
À promulgação. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVANDRO CARREIRA- Registro do jubileu 
artlstico do pintor Moacir de Andrade. 

SENA DOR BRAGA JUNIOR - Importância do "Projeto 
Rondon" para a nacionalidade brasileira. 

SENA DOR MAURO BENEV!DES- Realização, em For· 
taleza, do 34• Coagresso Brapileiro de Dermatologia Sanitãria e 
da I • JJ!rnada de Óertnatologin'. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- CONSULTORIA·GERAL 

-Parecer n• 70/77. 

3-ATASDECOMISSOES 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 

ATA DA 147t SESSÃO, EM 19 DE SETEMBRO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA E JOSt LINDOSO 

,is/./ 1/0R,IS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS S/IS. S/;'NA IJORES: 

i\d;ilhenu Senu -José Guiomurd- Braga Junior- Evandro 
Carreira- José Lindoso- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho
Renato Franco - Alexandre Costa- Henrique de La Rocque -
Juso S"rney - Petrünio Portellu - M"uro Benevides - Wilson 
G\lnçalvcs- i\gonor Maria- Cunha Lima- Luiz Cavalcante
Gilvan R"clw- Ruy Santos- Benjamim Farah -.Gustavo Capa
nonw - !tu mar Franco- Otto Lehmann - Benedito Ferreira -
Osircs Tei.\eira- ltalívio Coelho - Mendes Canale - Accioly Fi· 
lh" - Leite Chaves - Evolúsio Vieira - Otuir Becker - Daniel 
Kricgcr. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença 
acus:1 o l.!llmparccimcnto de 32 Srs. Senudorcs. Havendo número 
n:g.imcnla!, úcdarollhcrtu a scssno. 

O Sr. i''·Secrct;i rio procederá à leitura do Expediente. 

r: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N•s 641 E 642, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei da C~mara n• 57, de 1977 (n• 
3.293-B, de 1977, na Casa de origem), que dispõe sobre a ln .. 
peçilo e a fisc:allzaçilo obrigatórias de sêmen destinado ii lnse
mlnaçilo artificial em animais domésticos, e dá outras provldôn· 
elas. 

PARECER N• 641, DE 1977 
Da ComJ .. ilo de Agricultura 

Rolator: Senador ltallvlo Coelho 

O presente Projeto, oriundo do Poder Executivo, estabcfccc 
qLic, cm todo o Território Nacional, a inspeçuo cu iisculizuçuo do sê· 
mcn dcstin.:~do à insc:minuç1lo artificial cm unimab domésticos sedio 

cfctuadas, obrigatoriamente, pelo Ministério da Agricultura. A medi· 
da abrange desde a produção até a aplicação. 

A inspcção c a fiscalização cm apreço- a serem realizadas nos 
lugares indicados (arti. t•, § único, a, b, c, c d) constituem servicos a 
serem remunerados pelo regime de preços públicos (art. 5•1. 

O Projeto estabelece que: a) somente as pessoas jurídicas devida· 
mente registradas no órgão competente poderão industrializar c 
comercializar sêmen; b) as pessoas llsicas, prestadoras de serviços na 
ãrca de (isiopatologia da reprodução c inseminação artificial, ficam 
sujeitas a registro no órgão especial do Ministério da Agricultura; c) 
o Ministério da Agricultura, como representante da União, poderá 
celebrar convênios com os Estados, Distrito Federal, Territórios e 
outras entidades de direito público, para execução dos serviços de 
que trata o Projeto; d) o controle c a orientação dos serviços de insc· 
minação artificial silo da competência privativa de médico-vctcriná· 
rio; e) a infração das disposições preconizadas implica, sem prejulzo 
da responsabilidade penal cabível, isolada ou cumulativamente, em 
sanções administrativas (art. 7•, allneas a a g). 

Como se verifica, objctivam as medidas propostas levar o Minis· 
tério da Agricultura n uma situação ativa, no que se refere à sclcção 
zoo técnica c sanitária dos rebanhos. Essa atividadc implica cm traba· 
lhos de 'laboratório, treinamento de mão-de-obra para aplicação do 
sêmen e operação eom insumos nece~sârios à inscminaçilo artificial. 
Esta só deve ser exercida por pessoas habilitadas. 

As providências sugeridas pela Proposição devem ser cncuradas 
como fundamentais pura observância dos requisitos zootécnicos 
essenciais c dos princípios gerais de higiene c de avançndu tecnologia 
industrial. Somente assim é passivei obter produto final viãvcl, sob o 
aspecto da fertilidade. 

~ du maior relcvância a obrigatoriedade da fiscnlizaçilo c da ins· 
pcção, pelo Ministério da Agricultura, do sémen utilizado na inse
minação artificial de bovinos c sulnos. Ainda mais quando se multi· 
pllcam as empresas privadas que se dedic:1m à produção de sêmen, 
Estatísticas oficiais mostram que se encontram ntivundo no sctor, 
cerca de ISO emprcsns privadus. Mais de milhão e meio de doses de 
sêmen bovino foram produzidas, em 1975, no Pals, no mesmo ano, 
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mais de trezentas c cinqUenta mil doses do mesmo sêmen, foram 
importadas.1nicia·sc, agqra, a produção de sêmen suíno. , 

Hã, portanto, euforia na atividadc produtora de sêmen, con· 
vindo que seja ela regulamentada. Essa é a preocupação do Projeto 
que vem a estudo, c que foi aprovado pela Cftmara dos Deputados. 

A Mensagem presidencial que submete a matéria à deliberação 
do Congresso Nacional é fundamentada no art. 51 da Constituição c 
está acompanhada de Exposição de Motivos do Ministro da Agricuf. 
tura, cnfatisando os seguintes pontos: 

a) mundialmente reconhecida como avançada tecnologia, a 
inseminação artificial permite ampla difusão de caracteres genéticos 
superiores, com efeitos zootécnicos a custos altamente compensa· 
dores, quando sua aplicação obedece a determinadas regras; 

b) é indispensável a presença do Ministério dá Agricultura, no 
processo de inseminação artificial, a fim de compatibilizar a intervcn· 
ção da iniciativa privada com a orientação governamental; 

c) a participação do Ministério garante a constância dos 
padrões quantitativos c qualitativos, ncccssãrios ao material fecun· 
dante, e permite a expansão do método nas ãreas em que a iniciativa 
privada ainda não assumiu a operacionalização da técnica; 

d) é preciso coibir os prejuízos decorrentes da má produção, 
comercialização c aplicação do sêmen; 

e) a incorreta manipulação do sêmen possibilita a veiculação de 
agentes patogénicos ou a obtenção de produto de baixa fertilidade. 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto de 
Lei. 

Sala das Comissões, 16 de agosto de 1977. - Dlnarte Mariz, 
Presidente em cxercicio - ltaU•Io Coelho, Relator- Roberto Satur· 
nino- Saldanho Derzl- Benedito Ferreira. 

PARECER N• 642, DE 1977 
Da Comlssilo de Finanças 

Relator: Senador Domíclo Gondlm 
Encaminhado pelo Poder Executivo, o projeto em anâlisc obtc· 

vc aprovação na Câmara dos Deputados, onde tramitou nas Comis· 
sões de Constituição e Justiça, de Agricultura c Polftica Rural c de 
Finanças. 

Submetido à revisão desta Casa, manifestou-se a douta Comis· 
são de Agriculturn pela aprovação da proposição, enfatizando a 
conveniência das medidas sugeridas. 

Trata-se de matéria de suma relevância para a pecuária na· 
cionnl, que passará a contar com o apoio efctivo do Ministério da 
Agriculturu, na inspcçilo e fiscalização do si:mcm destinado à 
inseminação urtificialem unimais domésticos. 

Na realidade, n legislação vigente que regula a aplicação da 
inscminnçilo artificial carece de atualização, face ao surpreendente 
desenvolvimento dessa prática no sctor pecuário brasileiro. 

A disciplinação imposta pelo Decreto n• 39.795, de 16 de agosto 
de 1956, não mais atende às- necessidades básicas dos criadores, ante 
n excessiva descentrnlização dos órgãos responsáveis pela orientação 
c controle sanitário dos serviços de inseminaçüo artificial e, ainda, 
cm razão dn prccaricdnde dos meios indispcnsãvcis à plena fiscaliza· 
çào c inspeçuo dns empresns privadas que atuam no setor. ' 

As atividndes ora previstas têm por escopo a melhoria dos rebn· 
nhos, tendo em vistn os nspectos zootécnico, industrinl, de fertilidade 
c higiénico. sanitãrio. 

Por outro ludo, cumpre esclurcccr que os serviços a serem presta· 
dos pelos órgãos especializados da Administrnção pública ou por 
cntidndes privndas, previnmente registrndas e autorizndus, compre· 
cndcm todns us fuses de inseminação artificial, desde 11 coleta, dilui· 
çào, congclnmento, conservação nté a uplicação do sêmen, utilizan· 
do-se de uvunçadu tecnologia. 

Merece cspccinl ntcnçilo por pnrte destn Comissão n normu 
cstubclecidn no art. 5• do projeto, que ndota o regime de preços 
públicos purn a rcmuneruçilo dos serviços, cujos valores serão fixn· 
dos pelo M inistí:rio du Agriculturn ou por pessons juridicus de 

direito público que se propuserem a prestar os referidos serviços, 
:mediante convénios comlt Uni~o Federal. 
: Parece-nos de todo acertada a determinação do regime de 
preços públicos, pura fazer face ao custeio das atividades de interesse 
público a serem desenvolvidas pelas entidades mencionadas no arti· 
go 4• da proposição, destinando-se ao Fundo Federal Agropccuârio, 
criado pela Lei Delegada n• 8, de li de outubro de 1962, a receita 
proveniente dos serviços prestados, no âmbito do Ministério da 
Agricultura. 

Por derradeiro, cabe ressaltar, que a cfctiva aplicação das 
normas ,ora propostas assenta-se nas sanções administrativas 
previstas no art. 7•, que estabelece penalidades diversas, segundo a 
gravidade da infração cometida, sem prejuízo da responsabilidade 
penal cabível. 

A inexistência de óbice de natureza financeira e os beneiTcios 
que as medidas propostas, certamente, trarão ao sctor pccuãrio c à 
própria economia nacional recomendam a aprovação do 'projeto cm 
cxnmc. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1977. - Ruy Santos, Prc· 
sidcnte eventual- Domíclo Gondlm, Relator- Saldonha Derzl -
Cunha Lima - Lenolr Vargas- Teotônlo VIlela- Heitor Dias
Hel•ldlo Nunes- Magalhiles Pinto. 

PARECERES N•s 643 E 644, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1977, que 
"dlspae IObre troco obrigatório, e d4 outras pro•ldênclas". 

PARECER N• 643, DE 1977 
Da Comls!lio de Constltulçilo e J ustlça 

Relator: Senador ltalfvlo Coelho 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Vasconcelos 
Torres, objctiva, segundo seu artigo I•, tornar "obrigatório o 
recebimento de cédulas de qualquer valor, da moeda corrente do 
Pais, nos estabelecimentos públicos ou privados, cm pagamento de 
bens c serviços, desde que a quantia a ser paga seja igual ou superior 
a um décimo do valor da cédula apresentada". 

Vê-se ai, inicialmente, que a proposição visa a estabelecer uma 
obrigação inerente ao comércio ou às atividadcs de fornecimento de 
bens e serviços, qual seja o pagamento, por parte do devedor, da 
coisa ou prestação recebida, o que, obviamente se farã cm moeda 
nacional corrente. Todavia, parece-nos uma incorreçilo, pretender-se 
obrigar o credor a receber a cédula apre.~entada como pagamento, 
quando "a quantia a ser paga seja igual ou superior num décimo do 
valor da cédula apresentada".!: de entender-se, contrario sensu, que 
o credor deverá conformar-se cm receber em moeda corrente, valor 
apenas igual ou menor que um décimo da ,quantia a ser paga. 

O certo, para harmonizar o artigo com seu parâgrafo único, 
seria dizer-se o inverso, isto é, que o valor dn cédula de pagamento 
poderia ser igual ou superior a um décimo da quantia total devida, 
obrigando-se o credor, neste caso, no seu recebimento e, conscqUcn· 
temente, a devolver o havido u mais, ou seja: passar o troco, sem 
prejuízo do comprador. 

A matéria, sob outro ângulo, reproduz nu integra o Projeto de 
Lei do Senado n• 90, de 1974, igualmente de autoria do nobre 
Senador Vasconcelos Torres, que recebeu parecer favorável nesta 
Comissão, embora ressalvado o fato de faltnr·lhe "a importância 
necessária capaz de justificar o tratamento que se lhe pretende dar". 

Diante do exposto, e embora reconhecendo, como unteriormen· 
te, n inexistência de obstáculos de ordem jurídico-constitucional, 
somos contrários 11 tramitação do Projeto pelo defeito de construçilo 
legislativa apontado e por irrelevante, já que a medida está preconiza. 
du nos arts. 863 c 995 do Código Civil, cuja modilicaçào não foi 
cogitada c que estutuem: 

"Art. 863. O credor de coisa certa nua pode ser obrigu· 
dou receber oulrn, uinda que mnis vuliosu." 
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"Art. 995. O credor pode consentir cm receber coisa 
que nõo seja dinheiro, cm substituição da prestação que lhe 
ern,devidu," 

Saiu das Comissões, 8 de junho de 1977. - Leite Chaves, 
Presidente cm exercício - ltalfvlo Coelho, Relator- Nelson Carnel· 
ro - Lázaro Barbosa - l.enolr Vargas - Heitor Dias - Helvídlo 
Nuno•- Dirceu Cardoso. 

PARECER N• 644, DE 1977 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Lcnolr V argas 

O presente projeto de lei, de autoria do ilustre Senador 
Vasconcelos Torres, objctiva tornar obrigatório o recebimento de 
ci:dulas de qualquer valor, da moeda corrente do País, nos estabclc· 
cimentos públicos e privados, em pagamento de bens c serviços, 
desde que a quantia a ser paga seja igual ou superior a um décimo do 
valor da cédula apresentada. 

Sugere, também, que quando o vendedor não dispuser de 
moeda divisionário pura dar ou completar o troco devido, o acerto 
de contas deverá ser feito sem prejuízo do comprador, inclusive na 
impossibilidade de soluções intermediárias, com a dispensa do 
pagamento. 

Propõe, ainda, sanções para os infratorcs através de multa, 
vinculada a percentuais do maior salário mínimo vigente no País. 

O nobre autor, na sua longa justificação alinha inúmeros 
exemplos de problemas comumcnte ocorridos cm nosso cotidiano 
ocasionados pela desobrigatoriedade da devoluçüo do que chamou 
de "troco miúdo", fatos que têm gerado, segundo afirma, prejuízos c 
aborrecimentos e. até mesmo, ferindo direitos. 

Invoca, ao final, o preceito dos arts. 863 e 995, do Código Civil 
Brasileiro, colidentes com as práticas atuais de sonegação do troco 
através de substituições da moeda corrente por coisa, não raro, sem 
qualquer interesse para o credor do referido troco. 

A presente proposta, que, aliás, vem de ser reaprescntada, foi já, 
objeto de estudo nesta Casa do Congresso Nacional, por iniciativa 
do mesmo autor, tramitando sob o PLS n• 90, de 1974. 

Naquela oportunidade o projeto mereceu minuciosa análise de 
mérito nesta Comissão através de judicioso parecer subscrito pelo 
eminente Senador Jessé Freire, cujas razões permitimo-nos adotar 
para fundamentar o nosso ponto de vista relativamente ao projeto 
cm estudo. 

Em suas considerações, afirmava o ilustre Senador maranhensc: 

"É evidente que se alguém consente cm receber troco 
menor que o devido, ou guloseimas c outros "trocados" cm 
substituição ao dinheiro, não há porque se obrigar o 
recebimento até o último centavo. Às vezes o tempo perdido 
vale muito mais que vinte centavos, às vezes uma discussão 
por vinte centavos vale menos que a tranqUilidade." 

Mais adiante: 

"O assunto, como reconhece o ilustre Senador pelo Esta· 
do do Rio de Janeiro, é mais próprio a códigos de posturns, a 
regulamentos, a portarias, porque essas categorias de normas 
- hierarquicamente inferiores - parece que possuem uma 
proximidade maior com o povo, do que as leis propriamente 
ditas, nõo obstante aquelas serem leis também, no amplo 
sentido da palavra. Mas, a lei, como dizíamos, é algo mais 
distante do povo, como que mais séria, mais importante so· 
hrctudo a lei fedcrul. Contudo, nem por isso scrll a lei sempre 
ohedecidu (a justiçu congestionada demonstra!). Portanto, se 
us porturias c regulamentos que tratam do assunto ni\o silo 
cumpridos- quem informu 1: o autor- ni\o scrll a lei que 
fará obcdtentes os infrutores." 
E concluiu o relutar de cntilo: 

"É umu questão de desmomlizaçilo: é preferível a 
desmoraíiutçt1o da portaria, do que a da lei." 

·A essas considerações do nobre Scnudor Jessé Freire, poderia· 
mos, ainda, aduzir mais as seguintes: 

O acerto de contas sem prejuízo do comprador ou tomador de 
serviço, inclusive, nu impossibilidade de soluções intermcdiârias com 
a dispensa de pagamenro, preconizada no parâgmfo único do projeto, 
pnrace-no> gemr, também, enriquecimento ilícito por parte destes, já 
que tu\ solução estimularia a prática de pagamento, de tal forma que, 
dificultaria o troco forçando com isso a dispensa do pagamento. 

Por outro lado, niio seria justo que u empresa arcasse com o 
ônus da sanção \egul pelo procedimento criminoso do empregado 
desonesto que pura auferir vuntagcns ilícitas sonega o troco aos usuá· 
rios da empresa. 

Ao esposarmos tal entendimento, embora louvando os elevnáos 
propósitos do ilustre Senador Vasconcelos Torres, somos pela 
rejeição do Projeto de Lei d.:l Senado n• 73, de 1977. 

É o nosso Parecer. 

Sala das (\nnisslios, 15 de setembro de JIJ77,- Domiclo Gon• 
dim, l'r~:sith::ntc 1.:111 C:\l!r!.!idn- Lenoir Vargas, Rclato'r ~Cunha Li· 
ma - Saldanha Dcrzi - Ruy Santos - Teotônlo Vilela - Heitor 
Dius- Helvídlo Nunes- Magalhães Pinto. 

PARECERES N•S 645,646 e 647, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 119, de 1975, que 
"altera a rodaçilo do parógrafo único do artigo 4• da Lei n• 
5.890, de 8 de junho de 1973". 

PARECERN•645, DE 1977 
Da Com\.,io de Conslltulçilo e Justiça 

Relator: Senador Leite Chaves 

À época da promulgação da Lei n• 5.890, de 8·6· 73, diversos 
segurados jâ se achavam cm condição de ser contemplados com sua 
apos1mtadoria. 

Entretanto, o art. 4•, parágrafo único, daquele diploma 
condicionou n concessão do beneficio somente aos que já o houves· 
sem requerido através de requerimento protocolizado. 

Com esse procedimento a lei desrespeitou o direito adquirido 
assegurado pelo art. \53, § 3•, da Constituição, que no direito pâtrio 
constitui princípio impostergâvcl. 

O Projeto que estamos exuminando, da lavra do Senador Ncl· 
soo Carneiro, tem como objetivo o de mudar a rcdaçuo do parâgrafo 
citado para que a aposentadoria seja assegurada aos que a elajâ fizes
sem jus nu época do advento da lei, independentemente da existência 
do requerimento que nuo passa de mero instrumento formal. 

A justificação do Projeto arrola diversos argumentos, ora de 
ordem doutrinária ora de ordem jurisprudencial, para mostrar a 
insubsistência da situação criada pela nova íci. 

Cita liçi\o de Ca\heiros Bonfim, du Lei Orgânica da Previdência, 
nos termos seguintes: 

"A aposentadoria, ao contrârio do que faz crer a lei cm 
exame, nilo í: ravor, concessão ou, mesmo, benesse, ~. sim, 
um direito que o scgurudo conquista ao satisfazer, com suas 
contribuições, as normas a que aderiu por ocusiüo de suu filia· 
ção ao órgiio previdenciário." 

Por igual, truz fi lume decisório do STF, mostrando a 
insubsistência cm casos semelhantes, sobre a preterição no direito 
adquirido. 

Vale a pena a trancrição das duas ementus seguintes: 

Súmula n' 359, do STF- Ressa\vadu u rcvisi\o prevista 
cm lei, os pro /cotos do inatividadc regulam-se pela lei vigente 
ao tempo cm que o militnr, ou servidor civil, reuniu os 
requisitos necessários, inclusive a uprcsentaçi\o do requeri
mento, quando o inatividude for voluntâria. 

Mandado de Segurança n• 11.395- Se na vigência da lei 
unterior o runcionilrio huviu preenchido todos os requisitos 
pura 11 uposentadoriu, não perde os direitos udquiridos pelo 
futo de nilo h o ver solicitado concessilo. 
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O Projeto í: de indiscutível pcrtinêncin, tendo n vnntngem de 
repuntr u postcrgnção de um princípio constitucionnl. 

É, adcmuis, jurídico c conveniente cm razão do que nos 
mnnifcstumos pclu sun aprovação. 

Saiu dus Comissões, em 10 de setembro de 1975. - Accioly 
Filho, Presidente- Leite Chaves, Relutar. - Orlando Zuncaner
ltall•lo Coelho- Heitor Dias- Renato Franco- Dirceu Curdoso, 

PARECER N•646, OE 1977 
Da Comlssilo de Legislação Social 

Relator: Senador Ruy Santos 

I. Em sessão de 28 de ubril deste uno, nu Comissão de Legisla
ção Social, dei parecer ao Projeto n• 119, de 1975, que "altera are· 
dação do parágrafo único do art. 4• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 
1973. E concluí por solicitur o parecer do Ministério da Previdência e 
Assistência Social, o que foi aprovado. 

2. E informa este Ministério: 

"Quanto ao Projeto de Lei n• 119, de 1975, vcrificu·se 
que o autor procurou dar-lhe carátcr mais abrangente com a 
nova redução proposta para o parágrafo único do artigo 4• 
da Lei n• 5.890/73, verhis: 

Parágrafo único- O disposto neste artigo não se aplica 
aos segurados que, na data da promulgação desta lei, tenham 
preenchido os requisitos exigidos pela lcgislaçuo anterior." 

Amplia-se, assim, ·a resguardo de possíveis direitos adquiridos o 
que torna justa c, portanto, admissivel a medida proposta. 

O Ministério da Previdé:ncia e Assistência Social louvando essas 
iniciativas do Senador Nelson Carneiro, manifesta-se pela aprovação 
dos Projetes de nos III, de 1975, e 119, de 1975, do Senado Federal. 

Assim sendo, o meu parecer é: favorável, mesmo porque, com ele 
hã "o resguardo de possíveis direitos adquiridos". 

Parecer favorável, pois, ao projeto de Lei n• 119, de 1975, de au
toria do nobre Senador Nelson Carneiro. 

Saia das Comissões, em li de agosto de 1977.- Jessé Freire, 
Presidente - Ruy Santos, Relator - Lourlval Baptista - Lenolr 
V argas - Domíclo Gondlm - J arbas Passarinho, 

PARECER N• 647, OE 1977 
Da Comi,.iio de Finanças 

Relator: Senador Domlclo Gondlm. 

De iniciativa do ilustre Senudor Nelson Carneiro, vem à Com is· 
são de Finanças o Projeto de Lei do Senado que altera a redação do 
par6grafo único do artigo 4• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973. 

Objctiva a proposição modincar a redução do mencionado purlt· 
grafo para usscgurur u aposentadoria àqueles que a ela tivessem direi· 
to, quando a citada Lei entrou em vigor, independentemente de 
requerimento. 

Justificundo sua iniciutivu o ilustre Senador Nelson Carneiro 
cita comentilrios de Culhciros de Bonfim sobre o Direito Adquirido 
à aposentadoria e faz referência u jurisprudência do Supremo Tribu· 
nal Federul, que firmou o entendimento de que a inatividadc regulu· 
se peiu lei vigente na ocusii\o cm que o servidor reuniu os requisitos 
necessários u requerê-lu (Súmulu 359), 

A douta Comissão de Constituição e Justiça opinou pela consti· 
tucionalidudc, juridicidadc e convenii:nciu du proposição. Tum bém u 
Comissão de Lcgisluçào Sociul foi de purecer favorável, após ouvir o 
M inisti:rio du Previdênci11 e Assistência Sociul. 

Cuida 11 proposição de resguurdur direitos udquiridos, que são 
usscgurudos, pelu Constituiçuo, cm seu art. 153, § 3• 

Sob o 11spccto finuncciro que cube u estu Comissuo examinar
nud11 vemos que se possu opor ao projeto. 

A própriu manifestaçuo do Ministério du Previdênci11 c Assistên· 
ciu Sociul cstú vnzm1u nos seguintes termos: 

"Qu11nto uo Projeto de Lei no 119, de 1975, verifica-se 
que o uutor procurou dar-lhe curltter muis itbrungcntc com u 

nova redução proposta pura o purltgrufo único do urt. 4• da 
Lei no 5.890/73, verhis: 

"Parágrafo único. O disposto neste artigo nua se 
aplicu aos segurados que, na daw da promulgação 
desta lei, tenham preenchido os requisitos exigidos pela 

· legislação anwior." 

Amplia-se, assim, o resguardo de possfvcis direitos 
adquiridos o que.tornujustu e, portanto, admissfvel u medida 
proposta. 

O Ministério da Previdência e Assistência Social, louvan· 
do CSSIIS iniciativas do Senador Nelson Carneiro, manifesta· 
se pela aprovação dos Projetes de Lei n•s 11 i, de 1975, c 119, 
de 1975, do Senado Federal." 

Ante as razões apresentadas c tendo cm vista a inexistência de 
óbices quanto ao aspecto financeiro, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n• 119, de 1975. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1977. - Ruy Santos 
Presidente eventual - Domíclo Gondlm, Relator - Cunha Lima -
Lenolr Vargas- Saldanha Derzl- Teotônlo Vilela- Heitor Dias
Hclvfdlo Nunes- Magalhiies Pinto. 

PARECER N•648, DE 1977 

D11 Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo n' 15, de 1975 (n• 84-A, de 1972, na Câmara do~ 
Deputados), que "apro•a as contas da Rede Ferroviária Fe· 
dera! S/A e de suas subsidiárias, reiati•as ao exercfcio de 
1971". 

Relator: Senador Vlrgnlo Tá~ora 

Em exame o Projeto de Decreto Legislativo que aprova as 
contus da Rede Ferroviária Federal S/A e de suas subsidiárias, reiati· 
v as ao exercício de 1971. 

A proposição é de iniciativa da Comissão de Fiscalização Finan· 
ceira c Tomada de Contas du Câmaru dos Deputados, que após pro· 
fundo exume dos documentos sugeriu a 11provução das contas. 

Cumprindo suas atribuições legais, o Tribunal de Contas da 
União julgou regulares as contas da Rede Ferroviária Federal S/A e 
de suas vinculadns, correspondentes ao uno de 1971. 

Referidas contas foram objcto de auditoria externa conforme os 
preceitos legais atincntes àquda empresu. 

No Scnudo Federal, u Comissão de Constituição c Justiça 
firmou jurisprud~nciu no sentido de que ns leis ordinárias institui· 
deras de entidades públicas niio podem determinar, por falta de 
hicmrquiu, os procedimentos tt serem seguidos pelo Congresso 
Nucionul no que diz respeito no exume e aprovuçUo de contas de tais 
entidades. 

Dentro desta direlriz, somente as contas do Chefe do Poder 
Executivo devem ser objeto de Decreto Legislntivo. As relativas a 
entidades públicas devem ser trazidas no conhecimento do Congres
so N11cional, mas, finuimcnte, nrquivndas, quando nilo existir 
representação do Tribunal de Contns da Uniüo que npontc nbusos 
ou irrcgulnridndcs, ou aindn que di: ciênci11 no Congresso de sanções 
por ele aplicadas, 

Com o advento da Lei n• 6.223, de 1975, que "dispõe sobre a 
fiscnlizução finuncciru c orçnmentilriu d11 União, pelo Congresso 
Nucionnl", foram estnbclecidos os moias de controle das contas da 
Administração Fcdcrul. 

Esse diplomu kgul veio subordinar u clnboruçiio do Projeto de 
D~crcto Legislativo 1t ~xislência da rcprescnt:tçüo do Tribunal de 
Contus du Unii\o que acim~1 n:fcrimos. 

A dotando 11 decisão du douta Comissão de Constituiçiio c Jus
tiça, pelos seus prôprios fundamentos, esta Comissl\o de Finunçus 
veio uniformizar o entendimento dos órgnl)S técnicos desta Casn. 

São diversos os precedentes que ncstu Comissuo jâ consoii· 
duram a oricntuçUo uccrca do urquivnmcnto das contus dus cmpresns 
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sob o controle direto ou indireto d~ Governo Federal, desde que 
aprovados pelo Tribunal de Contas da União, 

Pelas razões expostas e tendo em vista n não existência de repre
sentação do Tribunal de Contas da União, bem como a orientação já 
firmada nus duas Comissões Técnicas do Senado, opinamos pelo 
arquivamento do Projeto de Decreto Legislativo n• 15, de 1975. 

Sala das Comissões, em 15 de setembro de 1977, - Domiclo 
Gondlm, Presidente em exercício - VlrgOio Túvora, Relator -
Saldanha Dcrzl - Cunha Lima- Lenolr Vargas - Ruy Santos
Teotônlo Vilela -Heitor Dias- Helvidlo Nunes- Magnlhiles Pinto. 

PARECER N•649, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 146, de 1976, que "dispõe sobre a prlvatl· 
zação dos serviços de transportes das regiões metropolitanas, e 
dá outras providencias", 

Relator: Senador Leite Chaves 

Tomando por base os serviços de transporte realizados pelas 
barcas Rio-Niterói, o Senador Vasconcelos Torres apresenta projeto 
através do qual busca lei que obrigue o Poder Público a transferir 
para o sctor privado, e no pmzo de 120 dias, a exploração desses ser· 
viços e de todos os outros de transporte coletivo das Regiões Me· 
tropolitanas estabelecidas pela Lei Complementar n• 14, de 8·6-73. 

Como se sabe, us regiões criadas por essa Lei abrangem a 
Grande São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, 
Curitiba, Belém c Fortaleza. 

Os seus serviços de transporte coletivo compreendem trens, 
bondes, ônibus, barcas, etc. c agora, serviços de Metró, já em fun
cionamento parcial em Silo Paulo e em execução no Rio de Janeiro. 

Emboru o projeto se refira expressamente a "uma empresa de ca
pital privado", não diz, entretanto, o nome, nem tampouco n dctei
minaçüo em aceitar tal encargo, 

Acha o ilustJc Senador que os transportes coletivos cm mãos de 
particulares seriam melhores explorados, mesmo porque, havendo 
quebra de eficiência. os usul1rios nüo tardariam a apresentar suas 
reclamações pelos jornais, levando o Setor Público a retirar ou não a 
concessão. 

O ilustre Senador se enfileira entre aquoles que hoje defendem u 
entrega da PETROBRÃS, Btmco do Brasil, Companhia Vale do Rio 
Doce, Banco Nacional di: Desenvolvimento Econômico, Cia. Hidro
Eiétrica Vale do São Francisco, Cia. Siderúrgica Nacional, etc., à em
presa privada, 

O projeto tem como pressuposto, naturalmente, a condição 
superuvití1rin do serviço, pois não ocorre a ninguém que empresa par
ticular se dispusesse a explorar atividade deficitária. 

~con~ecc que, pela sua csscnçiulidude pública, os transportes 
CO!etiVOS tem que [uncionar quer haja quer nuo haja lucro, 

E não é por outra nizão que o Brasil estú no momento fazendo o 
maior dos sacrifícios pura instalar os Metrôs de São Paulo e do Rio 
du Junuiro. Somus enormes cstüo sendo mutuadas do exterior ao tem
po em que recursos do BNH e outras instituições nacionais estilo sen
do carreados paru aquele setor cm razão da urgência de que se reves· 
te a suu construçUo. 

Não se concebe, por outro ludo, que rcali7.1ldos obms de tal vul
to, o Governo deferisse n sun exploração u pnrticulurcs por simples 
umor uo capital privado, 

Nüo sr;o neccss(lrios muiorcs argumentos parn que se concluu pe
la inconstitucionalidade c injuridicidadc do projeto, pois repugna ao 
direito cu ConMituiçiio qur.: ~\! afas~r.: u E:ltutlo ducxploruçUo de selo· 
rc."- onde sua prcscnçu se munifcslil imprc~cinUfvd. 

Sala dus Comissões, 14 de setcmhro de 1977.- Daniel Krleger, 
Presidente- Leite Chaves, Relator- Nelson Cnrnelro- Accloly FI· 
lho - flelvidlo Nunes - Heitor Dlus - llenedlto Ferreiro - Otto 
l.l!lmuann. 

PARECER N• 650, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei du Cümara n• 73, de 1976 (n• 1.739-B, de 1976, na orl· 
gem), que "acrescenta dispositivos à Lei n• 4,215, de 27 de 
abril de 1963, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advo· 
gados do Brasil". 

Relator: Senador Leite Chaves 

O meu parecer sobre este Projeto jll estava elaborado quando 
me chegou às mãos curta da OAB Secção de São Paulo e da Associa· 
ção Carioca de Advogados Trabalhistas do Rio de Janeiro 
(A.C.A.T.), oferecendo subsidias sobre o assunto. Por essa razão 
permito-me transcrever os pareceres que as instruem, da lavra respe· 
ctivamente de seus Conselheiros Drs. Oswaldo de Oliveira e Francis· 
co Costa, não somente pura deslinde desta questão senão também de 
outras que porventura aqui venham a ser discutidas referentes 1t mes
ma matéria. 

O parecer do Conselheiro da OAB está assim redigido: 

"O ilustre Deputado Aloisio Santos apresentou o Proje· 
to de Lei n• I. 739-B, para o fim de ser acrescentado ao artigo 
82 da Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963, o§ 4•, com a 
seguinte redação: 

"A incompatibilidade não prejudicará o direito de porrl· 
cipacão em concurso público para o preenchimento de cargos 
oufuncões privativos de bacharel em Direito." 

Entendemos que, nada obstante os seus louváveis propó
sitos, 'o projeto ressente-se de boa técnica jurídica, pois 
pretende introduzir no Estatuto do Ordem dos Advogados 
do Brasil, dispositivo que lhe(: manifestamente estranho e de 
absoluta inoperüncia, pois nilo poderá constituir meio apro· 
priado e eficiente para resolver o problema a que se propõe. 

Dissemos que o projeto objctiva a inclusilo de matéria cs· 
tranha, porque a Ordem dos Advogados do Brasil, segundo 
seus Estatutos, "é órgão de selecào, disciplina e defesa da elas· 
se dos advogados em roda à República" e não dos bacharéis cm 
direito, que estão fora de seu alcance, protcçilo c controle. 

Portanto, como se pretender introduzir no referido Esta· 
tuto, dispositivo para proteger única e exclusivamente os 
direitos de quem não pertence aos quadros da Ordem dos 
Advogados do Brasil, isto é, de simples detentor do titulo de 
bacharel em direito? Evidentemente, não é passivei. 

Afirmamos, ainda que o dispositivo em causa é inopc· 
rante c não proporcionarll os objetivos preconizados, sim· 
plesmente porque as condições e os requisitos que devem ser 
preenchidos pelos candidatos não são fixados pela Ordem 
dos Advogados, mas, como é: óbvio, pelos próprios serviços 
públicos que organizam o concurso. 

De salientar, que dentro do nosso Estado de Silo Paulo, 
exige-se a prova do excrcicio da advocacia por um prazo 
miníma de dois unos pura ingresso na magistratura, cnquan· 
to que, purn admissão no Ministério Público ou na carreira 
de Delegudo de Policio, não hú necessidade de o candidato 
ser advogado, bastando ser bacharel em direito. 

Portanto, não é u instituição dos advogados, nem a 
incomputibilidude estututilria, que impede os bncharéis de 
participarem dos referidos concursos públicos. 

Assim, forçoso é reconhecer que são os próprios órgãos 
recrutadores que estabelecem as regras para o concurso de 
seleçilo e admissão de seus servidores, exigindo, conforme a 
nuturezu do serviço 11 ser prestados, uns apenas a apresenta· 
çilo do titulo de hacharcl e de outros, além dn inscriçilo nos 
quudros do Ordem dos Advogudos do Brasil, a comprovação 
do cxcrclcio profissional durante determinado lupso de tem· 
po. 

Evidentemente, o próprio interesse dos órgilos prometo· 
rcs do concurso, cm determinados casos, exige o rccruturncn~ 
to de profissionuis altamente cupucitudos e que cstcjnm cm 
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plenu militância, pura que possam oferecer melhores condi
ções pura u defesu de seus interesses e nilo de bacharéis, que, 
em gerul não têm vivência com ussuntos jurldicos, nem no
ções de prllticu forense, 

1: claro que pura o exerclcio de determinadas funções, 
não basta somente a posse de cabedal técnico, por mais apro
fundado que seja, havendo, também necessidade de conheci
mentos práticos, que só se adquirem mediante o exercício do 
advocacia no decorrer dos unos, sendo perfeitamente !!cita e 
defensável a posição de determinados órgilos públicos, quan
to i1 exigência de, além do lflulo de bnchnrel, da inscrição nu 
Ordem dos Advogados do Brasil c prova do exercíci,o,profis
sional. 

É indiscutlvel que o empregador tem o direito inconteste 
de escolher livremente o profissional que, no seu entender, 
possa lhe oferecer melhores serviços, estabelecendo pnru esse 
fim o p1·eenchimento dos requisitos que julgar convenientes. 

Portanto, não é o Estatuto da Ordem dos Advogados do 
Brasil, que tolhe o direito de o bacharel participar de concur
sos públicos pura o preenchimento de determinados cargos 
ou funções privativas de bacharel, mas sim à ndoção de nor
mas ou condições pelos órgãos que promovem o concurso, 
sem n mínima ingerência ou p<~rticipm;ão desta instituição. 

Não se vislumbra, cm conseqUência, qualquer resultado 
prático cm favor do bacharel ocupante de cargo incompatível 
com o exercício da advocacin, caso se desse a inclusão do pa· 
rágrafo 4•. no artigo 82, do Estatuto, pois os organizadores 
dos concursos não licuriam, como é óbvio, vinculados ou 
subordinados aos seus termos. 

As prerrogutivas e os direitos dos referidos bacharéis são 
rcspeiti1vcis e por isso devem ser defendidos por dispositivos 
lcguis micquados e não utravés da intromissão de corpo es
trunho nos Estatutos da Ordem dos Advogados do Brasil, 
que dcvcm ser resguardados cm sua inteireza e reservados pa
ra os advogudos, isto é, para aqueles que vivem da profissão, 
niio dispondo de cargo público para lhes garantir a subsisti:n
ciu, proporcionar prestígio e cuptar clientela. 

Em suma, o projeto não pode merecer o nosso apoio, 
pois ohjetiva u inserção no Estututo, de dispositivo que refo
ge dus nnulidades específicas da corporação c não propor
cionuril benefícios aos bacharéis, pois não terá o condão de 
modilicnr as regrus dos concursos, que siio elaborados livre
mente pelos órgãos públicos competentes. 

Se os bacharéis em direito, ocupantes de cargos públicos 
incomputívcis com o exercício da advocucia, cstüo sofrendo 
restrições injustas e ilegais no que tange aos concursos públi
cos, devem os mesmos se socorrer do Poder Judiciário pura 
corrigir tu! distorção ou então do Poder Legislativo para que 
este, utruvés de legislação espccilicn c udcquudu puru o caso, 
garanta e faça respeitar em todo plenitude os seus direitos, 
porventura, postergados, mas não pretendam impor, à Or
dem dos Advogados do Brasil, uma obrigação que não lhe 
compete." 

Em igual sentido manifestou-se a Associação Carioca de Ai! vo
gados Trabalhistas do Rio de J1meiro: 

"O então Deputudo Alencar Furtado, atendendo u pedi
do da OA B/RJ, informou que a Câmuru dos Deputados em 
sessão de I O de setembro de 1976, aprovou o Projeto de Lei 
n• 1.739-B, de 1976, que deforma o urt. 82 da Lei 
n• 4.215/63 (Estatuto) acrescentando-lhe um puri1grufo com 
a seguinte redução: 

"~ 4' A incompatibilidade nuo prejudicuril o direito de 
participuçiio cm concurso público paru preenchimento de car
gos ou funções, privutivos de buchnrcl cm Direito," 

Porque encaminhado ao Senado no dia 13 do mesmo 
mês, o Conselheiro Joiio Baptista Louznda Cilmnra, sempre 
instuntc c prcstnntc, rutilicou sólido rurcccr untl·rior de 

Huddock Lobo (de 26-7-76) pela rejeição do projeto, demons
trando, a seguir, que a caminho, para as interessadas, não se
riu o da deformação do Estatuto (urt. 82), mas o da alteração 
do nrt. 3• da Lei n• 5,968, de 11 de dezembro de 1973 (ln 
DOU. Seçiiol- Porte I, de 12-12-73), lei essa que "fixa os 
vencimentos dos cargos do Grupo-Serviços Jurídicos, e dú 
o~tras providencias". 

Com efeito, bastaria aos interessados, se só essa fosse 
sua pretensão, a supressão du expressão final do artigo 3• 
("inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil"), e estaria 
aberta a porta pura a inscrição nos concursos do DASP para 
os cargos do Grupo-Serviços Jurídicos. 

Niio há como se entender de outro forma, pois o mencio
nado urtigo 3• tem u seguinte redução: 

"Art. 3• Somente poderão inscrever-se em concurso, pu
ra ingresso nas classes iniciais das Categorias Funcionais inte
grantes do Grupo-Serviços Jurídicos, brasileiros, com a idade 
máxima de quarenta anos, que possuam a condição de bucha
relem Direito, inscrito na Ordem do.< Advogados do Brasil." 

Mas como alertou Huddock Lobo e reavivou Câmara, o 
que se está pretendente com mais essa tentativa {agora, já 
ameaça concreta, pois aprovada pela Câmara dos Depu
tados) i: romper o dique da incompatibilidade, permitindo, 
num contra-senso sem par, u inscrição no quadro de Advoga
do de bacharel cm Direito que não preenche os requisitos do 
art. 48 do Estatuto, porque já é um incompatibili:ado. Aqui, 
abertas as comportas, acorreria uma verdadeira avalanche de 
advogados incompatí~·eis ou illcompatibili:ados com o e:'(erdcio 
da profl.vsuo, e que constituiriam uma ameaça, niio só poten
cial, mas efetivu à violação dos preceitos éticos e profissio
nais regulados pela Lei n• 4.215/63 (Estatuto). 
Cabe a OAB, como já bem decidiu a Seccional do Rio de Ja
neiro, e também às demais entidades de advogados, envidar 
todos os esforços para impedir deformações ou mutilações 
da Lei n• 4.215/63 (Estatuto), em particular a que se preten
de com esse projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados. 

Aos interessados diretamentc na supressão desse obstá
culo (inscrição nu OAB) pura os concursos públicos, que se 
batam pela revogação da parte final do art. 3• da citada Lei 
n• 5.968/73." 

Esses subsídios suo por tal forma pertinentes que não podem dei
xar de ser levados cm consideração no exame dessa matéria. 

Antes de entrar na apreciação das considerações expcndidus cu
be-nos ressaltar que n Ordem dos Advogados tem entre as suas atri
buições (Lei n• 4.215/63) a de colaborar com o Legislativo Federal 
no que tange n assuntos que lhe digam respeito. 

Por conseguinte essa colaboração não ó somente legítima, senão 
também desejada, pois ninguém melhor do que aquela autarquia pa
ra oferecer sugestões sobre u modificação de seus Estatutos. 

Pondera uqucln Secção dn Ordem que a Instituição tem pores
copo u seleçào, disciplina dn classe dos advogados, c não de bncha
rêis em Direito, que estão foru de seu alcance, protcçUo e controle. 

Enquanto isso mostra 11 Associação Carioca dos Advogados 
Trnbulhistus, com prioridade, que a lei a ser modificada, no caso de 
se pretender excluir a incomputibilidudc pnru acesso n cargos públi
cos, não é o Estatuto da Ordem e sim o urtigo 3• da Lei n• 5.968, de 
11-11-73, pois é esse dispositivo, nu reulidade, que impede a inscrição 
de bacharéis cm Direito cm concursos públicos pura os quais seja o ti
tulo pré-requisito indispensável. 

O dispositivo citado, seju urt. 3• da Lei n• 5,968 está assim redi
gido: 

Somente poderão inscrever-se em concurso, puru ingres
so nus classes iniciais dus categorias funcionais integrantes do 
Grupo-Serviços Jurfdicos, brasileiros com a idade milxima de 
40 unos, que rossuam 11 condiçilo de bacharel cm Direito, in.r
rrlto na Ordem dos A di'OR(ldo.r do Bra,,·i/. 
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É por conseguinte, esta normu c nuo o Estatuto da Ordem que 
constitui óbice u que bacharéis cm Direito possum purticipnr de con· 
curso público. 

Como norma geral u Lei n• 6.334, de 31-05·76, fixou em 50 unos 
u idndc milximn parn inscrição cm concursos públicos, excctu:mdo as 
categorias pura as quais mnnteve índices menores. 

Como niio houve rcssulva pura os integruntes do grupo denomi· 
nado Serviços Juridicos, se dcssume que ele intcgru a categoria gcrnl 
cm m>.iio do que o utuulizumos de logo, embora a ru>.üo espcc!nca da 
alteração não tenha sido esta c sim u exclusão da obrigatoriedade de 
inscriçl!o nu Ordem. 

Assim, somos pela aprovação do projeto no mérito, com n c:men
du substitutivu seguinte, que consiste nu simples supressão dn fruse fi. 
nu\: 

EMENDA N• 1-CCJ 
(Substitutivo) 

Art, I• O Artigo 3• da Lei n• 5.968 passa u vigor com a redução 
seguinte: 

"Art. 3• Somente poderão inscrever-se cm concurso, pu· 
ra ingresso nas clnsscs iniciais das Categorias Funcionais inte· 
grantes do Grupo-Serviços Juridicos, bacharéis cm Direito, 
com a idade mí1xima de quarenta anos." 

Art. 2• Esta lei entrará em vigor nu data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contr.írio. 

Saiu das Comissões, 14 de setembro de 1977.- Daniel Krleger, 
Presidente- Leite Chuves, Relator- Accloly Filho- Hclvidlo Nu
nes- Heitor Dias- Benedito Ferreira - Nelson Curnelro - Otto 
Lchmann. 

PARECER N• 651, OE 1977 

Da Comissão de Constitulçiio c Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 285, de 1976, que "estabelece critérios de 
distribuição para o Fundq de Partlclpuçilo dos Munlciplos". 

Relator: Senador Otto Lehmann 

Da lavra do ilustre Senador ltumar Franco, pretende o projeto 
sob nosso exame est11tuir uma nova disciplina para a distribuiçuo do 
Fundo de Participaçüo dos M unicipios, vinculando-a ao Sistema de 
fndicadores Sociais, organizado pelo iBG E, para que obedeça aos 
seguintes parâmetros: 

a) população municipal; 
b) emprego e remuneração do trabalho; 
c) protcção ao trabalhador; 
d) orçamentos familiares; 
c) educação e preparaçi\o de mão-de-obra; 
f) saúde e nutrição; 
g) saneamento básico e hubituçilo. 
O critério da atribuição das cotas resultantes da distribuição do 

Fundo de Purticipuçüo dos M uniclpios, u cada edilidade, obedeceria 
u um índict: resultante dos fatores ucimu enumcrndos, como indi~ 
cu dores socinis, tomudos· scparudumente e evitundo-se que quulqucr 
deles conngurasse pondorubi\idlldc superior à dos demais. 

Mas o futor de purticipnçüo, pura efeito de cíllculo dos recursos 
destinados nos Municípios serin invcrsumcntc proporcionul uo 
módulo obtido nos termos daquele critério. 

Sulicntu o esc\11recido Autor du proposição pretender "um proje· 
to glohnl uhcrnutivo uo impasse; cm que se cncontru o dcnominudo 
modelo brasileiro de crescimento", u que se deve confornutr 11 problc· 
milticu municipal, 11 nm de que se possa obter: 

n) ur:n pluncjamcnlo dcsccmruli7.ado, a nlvcl rcgiunnl c cstu· 
duu\, que untcccdu c informe o plancjumcnto nucional; 

b) umu dcscnnccntrucào produtivn, sem cspcciulizm;ões rigoro-
sas: 

c) umn distribuiçill) de rcndu conscntltneu com o processo de 
crescimento, usuc.lns lllCCIInismos dirctos c coerentes. 

Prosseguindo na justificação, 11dvertc o i\ustrndo proponente da 
nova sistemúticn: 

I~') que as finunçus municipni:; nUa ucompunhurum o rilmo de 
desenvolvimento du Pais, cubendo à União o controle de recursos 
crcsccnh:s, cnqunnto ns Prefeituras, por penúria finunceiru, têm 
dificuldade paru atender a muitus das suas 11tribuições especificas, 
dependendo, mais fortemente que os Estudos, de receitus trunsferi· 
das du órbita federal; 

2•1 que "a instituição dos incentivos fiscais principalmente à 
exportação, representou uma qucdu no volume global de recursos 
dos fundos de participação, fato m:IScarudo pelo numento interno do 
produto, que compensou essa recepção": 

3') nnulmcnte, que o crescente aumento do PIB nüo disfarça o 
progressivo endividamento dos Estudos e M uniclpios, 

Assim catalogados os aspectos negativos do desempenho dessa 
distribuição de recursos, assinala u ampla c penetrnntc justificação 
que, apesar de a Emenda Constitucional n• 5, de 1973, conferir 
muiorcs recursos aos Municípios, não serilo eles suficientes paru 
compensar as edilidades das perdas que vêm sofrendo, enquanto niio 
se regulamentar, convenientemente, o Ato Complementar n• 40, de 
30 de dezembro de 1968, criando um fundo especial resultante da 
urrccnduçUo do Imposto sobre Produtos lndustrinlizudos. 

Decerto aquele documento legal foi antecedido, em \967, pelo 
Ato Complementar n• 35, distinguido dos demais os Municlpios d11s 
Cnpitnis, em busca de uma distribuição mais justa. Entretanto, obser· 
va u Justificação, com fundamento em dados estutisticos de melhor 
fonte: 

"Na distribuição do Fundo de Participação, relativo ao 
uno de 1975, segundo o Tribunal de Contas da União, as cupi· 
tuis receberam um percentual de 9,97%, enquanto aos 
Municípios coube 90,03%, proporções bastantes próximas às 
definidas no A to Complementnr n• 35, de 1967 (respecti· 
vamente lO e 90 por cento), Apenas 25 Municlpios, ou seja, 
as capitais dos Estados, percebem 10% (dez por cento) dos 
recursos do Fundo de Participuçi\o dos M unicipios, os 90% 
(noventa por cento) complementares sendo repartidos entre 
3.925 Municipios restantes." 

Donde concluiu-se que os critérios atualmente adotndos nüo 
corrigem a anemia financeira de pelo menos oitenta por cento dos 
Municípios brnsilciros, quase todos em dificuldades pura solver os 
seus compromissos com a Previdência Social. 

Diante disso e depois disso, adverte, sempre com o mesmo bri· 
lho, ajustificução do projeto: 

"Fechamos os olhos à desigualdade entre os Municípios, 
não importundo us regiões em que estejam situados. Resta, 
assim, perseguir umu sistcmúticu que contemple, ulirmuti
varncnte, o verdudeiro sentido redistributivo, ruzilo dos Fun· 
dos de Pnrticipuçito, quer dos Estudos, quer dos Municipios. 

Essa distribuição deve ser feita nu razão inversa du grau 
de bcm-cstur dus diversas comunidudes. Assim, quanto muis 
pobre o Municipio, cm muior rurcc\u deve purticipur dos 
recursos do Fundo." 

Tn1tu-sc de umu tese cstruturulistu, decerto nccitúvcl cm seus 
fundamentos, mus cm conl1ito clnro, nu vcrdndc, com u sistcm{lticu 
curnctcristicumcntc monetnristu udotudu, que procurn incentivar 
justamente us economias de maior desempenho, para muis rfipido 
crc'lcimcnto do .. bolo nucionul''. 

Cn:ndo ter conseguido udcntrm o cerne du justiflcuçüo do pro
jeto, não puru dcs11bonur-lhe o mérito, forçoso convir, no entanto, 
que se trutu de mnti:riu do Direito Financeiro, configurando 
distribuiçito de fundos decorrentes du discriminação tributúriu. 

E por isso mesmo, em J'uce du \etrn regimental (urt. \00, \, 6 do 
Regimento I ntcrno do Senut.io), cumpre n c:stn C01nisslio munil'estur
s~: sob r~: o seum~rito. 

Oru, u proposiçUo pretende, nu vcrdude, corrigir n cscusscz de 
recurso~ dcstinnc.los nos M unic{pios upcnus redistribuindo os existcn~ 
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tcs: recebam menos as capllals, tenham .m'aior. p,;;ti~iiÍ:~~i·~·~·~·;'yi~rios.,st!as esposas c fillws menores, três viagens gratuitas por un~ 
resultado tributário os Municfpios menos desenvolvidos: · :. · .' . • 'pclti empresa comercial de aviaçito cm que venham trabalhundo h a 

Façamos, porém, aqui, um reparo a essa boa intcnçàa.distri~ut.i· .mais de vinte anos. 
vistn, da melhor inspirnçuo estrutural: AS populações dus cupitúis hão Embora se vislumbrem 
são, como totalidade, mai~ ricus do que as cidades ménores, bastan
do que se comparem os respectivos fndiccs de favclumcnto. A cada 
dia, a mctropolização se traduz em crescente prolcturizaçào, como se 
verifica, por exemplo, cm Nova Iorque, onde o Estado c, breve· 
mente, a União americana, contribui largamente pura o sustento dos 
serviços da metrópole, fato também verificado no Brasil c que susci· 

os melhores intuitm ussistcncuus nu 
proposição. tidmitida a proc~:dência dos argumentos ulegt~dos em 
ruvor do privilégio proposto, os mesmos urgumcntos ensejariam 
privili:gios pura inúmeras outras classes nssulariudas, protegidas pclu 
Consoliduçilo das Leis do Trubnlho. 

tou a criuçtao das chumndu~ uregiões metropolitanas". 
Onde mnis se proletariza a cidade, menor a capacidade lributá· 

ria do contribuinte, para utcndcr ii crescente exigência de melhoria 
dos serviços públicos urbanos. 

Forçoso convir que o cerne da questão se encontra nu própria 
discrimioação da renda tributária nacional, desde o último Código 
Tributário, cujos princípios fundamentais se inscreveram na 
Constituição de 1967, por via da Emenda Constitucional n• I, de 
1969. 

Assim, as dificuldades financeiras da maioria dos Municípios 
não seriam eliminadas com a aprovação do projeto, mas somente 
diminuídas pelo aumento das transferências federais. 

E, nesse sentido, o Governo já adotou providências, através du 
Emenda Constitucional n• 5, de 1975. 

Nu verdade, a sistemática contida na Proposição apenas corrigi· 
ria pequenas distorções. O fato de terem 146 Municípios brasileiros 
recebido, em 1975, pouco mais de um milhão de cruzeiros, indistinta· 
mente, não implica cm que, aplicados os critêrios propostos, seria tal 
importância substancialmente alterada, uma vez que u soma dos 
recursos permaneceria sempre a mesma, enquanto uma abrupta 
alteração no critério distributivista poderia criar novos problemas, 
ao invés de solucionar os existentes, 

Assim, a sistemática cm vigor, na distribuição do FPM, npesur 
das distorções, ainda se apresenta como a mais justa, atê mesmo pela 
inexistência de outros indicadores confiáveis, n nível municipal. 

Concordamos na necessidade de correçiio das distorções cxisten· 
tes, mas dificifimo fixar critérios de distribuição de transferências fe· 
derais baseados em diferenças de bem-estar social, quando não há, 
ainda, indicadores confiáveis. Ademais, dos apontados na proposi· 
çilo, só aparece bem estruturado o indicador referente à população, 
enquanto os demais ainda se encontram em fase preliminar de estu· 
dos, levantando-se os primeiros agregados cm âmbito nacional, 
impossível, nesta altura, qualquer utilização ou desdobramento a nl· 
vel regional. estadual, ou municipal. 

ConseqUentemente, no aluai estágio cm que se encontra, o Siste· 
ma de Indicadores Sociais nüo está em condições de atender à 
sistemática propostu pelo projeto. 

Se inconveniente no mérito, a proposiçiio traHJ, claramente, de 
mutériu linunceira, encontrando obstáculo inrrnnqueável no urt. 57, 
item I, dd Constituiçiio, que prescreve, no caso, n exclusiva 
competência de iniciativa do Presidente da República. 

Assim, embora fiel à ti:cnica Jcgislntivu, o projeto apresenta 
clurus inconveniências de mérito, não devendo prosseguir em Sllll 
trumituçào por munirestnmente inconstitucionnl. 

Saiu das Comissões, 14 de setembro de 1977.- Daniel Krleger, 
Presidente- Oito Lehmann. Relator- Nelson Carneiro- Accloly 
FUho - Helvidlo Nunes - Benedito Ferreira - Heitor Dias- Leite 
Chaves. 

PARECER N• 652, DE 1977 

Da Comlssi\o de Constltulçüo e Justiça, sohre o l'rojeto de 
Lei do Senado n• 49, de 1977, que "concede pu"'c permanente 
uos uernnuutas c uerovhirlos, com muls de 20 (vinte) unos de 
sL•nlço nus empresns uérells hrusllelrus'', 

Relator: S••nudor Leite Choves 

Com u prcsenh.: projeto, !;l1nlo dispõe u justilicutivu, pretende o 
nohre Senador Vuscnncclos Torr~:s conccdcr u ucmnuutus c ueru· 

Assim, sob iguuis rundamcntos, o rerroviário teriu passe gratui
to: o empregado de hotéis, dius de hospedagem: o guia turístico, 
viagem com u rumília: ussim, exemplos ad in/hu'wm, puru que nilo se 
quebrasse o princípio du isonomia. 

·Aiêm disto, u mutériu, apcsur de disrarçudu cm ''lei extravagan
te",(: de conteúdo eminentemente trnbulhista, disfarçando "prémio" 
Oll grntilicaçtao especial: conseqUentemente, dentro du boa técnica 
legislativa, deveria inserir-se na CL T n modificação pretendida. que 
se rcvcluriu inconstitucionul. tt vista do urt. l 53,* 1~. da Lei Maior. 

Restariu indugar u quem cuberiu o ânus do "prémio" proposto: 
se i1s 1..-mpresus, o tmtnmento seriu iníquo, com uma obrigução traha
lhistu u muis- apcmas üs de uviuçUo: se ü custa das subvenções do 
União, estaria majorando dcspesus sem indicaçiio da respectiva fonte 
de custeio, já que assim contraritariu cxpres~a disposição constitu· 
cio mal. 

Pelo exposto, embora u nobre intenção do seu ilustre autor, 
opinumos pela rcjeiçilo do projeto, por inconstitucional c por ser di fi· 
cil suu inserção na sistemluica da legisluçàll trubalhista, através de 
iniciativ~t purlumentar. 

Sala das Comissões, em 14 de setembro de 1977.- Daniel Kric
ger, Presidente- Leite Chaves, Relutar- Accioly Filho- Helvidio 
Nunes - Otto Lehmann - Benedito Ferreira - Heitor Dias -
Nelson Carneiro, vencido. 

PARECER N• 6S3, DE 1977. 

Da Comissiio de Constltufçiio e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei' do Senado nY 91, de 1977, que "estabelece placa especial 
para viaturas de médicos''. 

Relator: Senador Leite Chaves 

Objetiva o nobre Senudor Vasconcelos Torres, com a presente 
proposiçrao, dar um tratumcnto especiul nos médicos, na lei de trün· 
sito. 

Tui tmtum~:nto cspeciul consiste em destacar a puluvru .. mé· 
dico" nus rcspoctivas Carteiras de Hubilitaçiio, como também lhes 
conferindo placu especial, de sorte a excluir <JS restrições ordinárias 
com relm;rm a estacionumcnto em vius c logrudouros públicos. 

Embora u rcspeiH'avel classe de médicos mereçn nossa ho· 
menugcm, niio vemos justilicuçào válida pum a discriminação coli
mudu pelu h~:m intencionudu proposiçiio em e.'<ume~ cm pequenas 
cidades, como :-;c subc, nào existe o problemu de csttlcionamento: nus 
tmmdes, o médico utuu, prolissionalment~:, utravés de organizações 
médico-hospitnlurcs. purticulurcs ou oriciuis, para cujus umbulãncius 
jl1 se reservou, nu lei própria, tratamento excepcionul. 

A medida scriu scm convcniênciu c poderia cnscjar uma fonte de 
abusos incomp:nlvcis com o direito c nlci. 

Opinamos, pelo exposto, pcln rcjciçiio do projeto, cm ra,ão da 
inexistência de respah.Jo juridico puna sua transformuçUo cm lei. 

Sala das Comissôcs, 14 de setembro de 1977.- llanlell\rle~cr 

Presidente. -Leite Chaves, Rclntnr. - Nelson Carneiro - Otht 
Lehmunu - Accloly Filho- l·lclvldlo Nunes- Dcncdlco Ferrolru -
Heitor l>lus. 
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PARECERES N•S 654 E655, DE 1977 

Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 05 de 1977 (n' 
81-A, de 1977, na Casa de origem), que "aprova as contas da 
Petróleo Brasileiro S/ A - PETROBRÁS - e de suas 
subsidiárias relativas ao exercício del974." 

PARECER N• 654, DE 1977 
Da Comissão de Constitulçõo e Justiça 

Relator: Senador Oslres Teixeira 

O Projeto sob exume, originário da Cámarn dos Deputados, 
aprova as contas da Petróleo Brasileiro S/ A- PETROBRÃS- e 
de suas subsidiárias, Petrobrás Qulmicn S/ A - PETROQUISA -. 
Petrobrás Distribuidora SjA, e Petrobrás Internacional SJA -
BRASPETRO, relativas ao exercício de 1974. 

A matéria, após o julgamento do Tribunal de Contas da UniUo, 
é submetida à apreciação do Congresso, nu forma do disposto no art. 
32 dn Lei n' 2.004, de I 953, tendo merecido aprofundada análise por 
parte du Comissr.o de Fisc<ilização Financeira e Tomada de Contas 
dn outru Casa Legislativa, de que resultou u proposição em tela. 

Em que pese, todavia, as razões que fundamentaram a providê:n· 
cia daquele órgão técnico. dentre elas o fato de que a regularidade 
dessas Contus é atestada por Certificados de Auditoriu expedidos. 
respectivamente, pela firma especializada Price Waterhousc Pcut & 
Co .. c pela Jnspetoria-Geral de Finanças do Ministério das Minas e 
Energia, a posiçuo reiteradas vezes manifestada por esta CCJ em ca· 
SOS idênticos, é 11 de que nUO podem aS leis Ordinárias criadoras de 
entidades públicas, nxar. por falta de hierarquia, os procedimentos 
que devam ser ndotados. no Congresso, relativos à fiscalização e 
nprovação das contas dessas mesmas entidades, 

Assim, temos entendido que somente a uprovaçuo das Contas 
do Exm• Sr. Presidente du República devam ser objeto de Decreto 
Legislmivo, decidindo-se pelo arquivamento das demais, tal como 
tem ocorrido sucessivamente com aquelas, por exemplo, do Serviço 
Fedcnil de Processumento de Dados - SERPRO -, Rede Fer· 
roviári!l Fedcrul S.A. c de suas subsidiárias, bem assim da própria 
PETROBRÃS e suas afiliadas. 

Esse entendimento, todavia, nuo signiflc!l minimizuçuo das fun
ções do Senado. pois nudn impede que, ao conhecer defeitos que 
viciem essas contas, adotemos ns providências que nos pareçam capa· 
zcs de levar i1 suu completa eiuciduçuo, utruvés dos meios de controle 
indicados no urt. 3• da Lei n• 6.223, de 1975, que "dispõe sobre u fls· 
ca\izuçào linanceiru c orcumentúria da União, pelo Congresso Na
cionnl". ou uinda ncionundo outros recursos à nossa disposição, 
como os Pedidos de Informações e us Comissões Parlamentares de 
Inquérito. 

Por outra purte, hú de considerur-se que o art. 5•, ~ 2•, da 
mencionadu Lei n• 6.223{75, subordinudu a eluboruçüo de Projeto de 
Decreto Legislativo pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Tomada de Contas du Cámura, à existência de represenraçào do 
T.C.U. sobre irregularidades ou abusos por ele veriflcudos, ou da 
ciéncia que der ao Congresso sobre u aplicação de sanções. 

Diunte do exposto, e considerando que o Projeto enquadra-se 
na situnçr.o duqueles sobre os quais esta Comissão tem posição flrmn· 
dn, bem nssim por inexistir ato do Tribunal de Contas du União que 
recomende a edição de Decreto Legislativo, opinamos pelo seu arqui· 
vamento. 

Snla das Comissões, 22 de junho de 1977.- Daniel Krleger, 
Presidente - Oslres Tclxclru, Relator - Otto Lehmann - Leite 
Chav'cs - Wilson Gonçalves - Accloly Filho - Hehldlo Nunes -
ltull•lo Coelho- Mattos lcilo- Heitor Dias. 

PARECER N• 655, DE 1977 
Da Comlssilo de Finanças 

Relator: Scnodor VlrgRio Távora 
Vem nesta Comissão de Finnnças o Projeto de Decreto Legisla· 

ti v o que aprovu us contas do Petróleo Brasileiro S/ A -

PETROBRÃS - e de suas subsidiárias, relativas ao cxcrclcio de 
1974, 

De iniciativa da Câmara dos Deputados, a citada proposição re· 
sultou do exame das contas realizado pela Comissão de Fiscalização 
Financeira c Tomada de Contas, atendendo ao que dispõe o urtigo 
32 da Lei n• 2.004, de 1953 

O Tribunal de Contas du Uníüo, analisando detidnmente as 
mencionadas Contas, proferiu seu julgamento favorável a 
uprovnçuo. Cube ressaltar ainda que a regularidade das contas está 
utestadu por Certificados de Auditoria da Price Watcrhousc Peat & 
Cop. e pela lnspetoria Geral de Finanças do Ministério das Minas e 
Energia. 

Em reiterudusmunifestuções a doutra Comissão de Constituiçuo 
e Justiça do Senado entendeu que as leis ordinárias, que criam enti· 
dades públicas, não podem estabelecer, por falta de hierarquia. 
procedimentos que devem ser adotados pelo Congresso Nacional no 
tocante à fiscalização e aprovação das contas daquelas entidades. 

Estes pronunciamentos afirmam que só us Contas do Chefe du 
Nuçiio devem ser objeto de Decreto Legislativo. Quanto as demais, 
decide pelo arquivamento, o que vem ocorrendo sucessivas vezes 
com as contas da Rede Ferro•iúria Federal S/ A .. c suas filiais, do 
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO c da 
própria PETROBRÃS e suas subsidii1rius. 

A Lei n• 6.223, de 1975, que "dispõe sobre a fiscalização fi. 
nunceira e orçamentária du União, pelo Congresso Nacional" defl· 
niu os meios de controle das Contas. No ~ 2• do urtigo S• esta Lei 
condiciona u elaboruçuo de Projeto de Decreto Legislativo pela 
Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas da 
Câmara dos Deputados à ocorrência de representuçuo do Tribunal 
de Contas da Uniõo versando sobre abusos ou irregularidade veri
ficadas, ou do conhecimento que der uo Congresso Nacional du 
aplicação de Sanções que competem aquela Corte. 

Entendemos acertada a jurisprudéncia iterativa da Comissiio de 
Constituiçuo e Justiça eu ola nos filiamos 'nu c'omissr.o de Finanças. 

Suo inúmeros os precedentes nesta Comissão, bastando lembrur 
o Parecer n• 536, de 1972, ·d<t lavra do eminente Senador Ruv 
Santos, proferido no Projeto de Decreto Legislativo n• 24, de 1971. • 

Ã vista do exposto, tendo piescnte us decisões pretéritas deste 
órgão técnico e u inexistência de representuçuo .do Tribunal- de 
Contas da União no sentid'a. da expedição de Decreto Legislativo, 
manifestamo-nos pelo arquivamento do presente projeto. · 

Saiu das Comissões, JS de· setembro de 1977. - Dumício 
Gondlm, Presidente em exerclcio - VIrgUlo Távora." Relator -
Saldanha Derzl- Cunha Lima - Lenolr Vargas - Ruy Suntos -
Teotônio Vilela- Heitor Dias- Helvldlo Nunes- Magalhães Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio PortcllaJ- O ExpcJicntc lido 
vai lt public~tçào. 

A Prcsidênciu recebeu o Ofício n9 1.:! 1 :!, de 14 dll l.!nr.rcnh:, dn 
Senhor Governador do Estudo do Pur{t,·solicitundu u n:tiruda t.h: prn· 
cl!ssos cncuminhudm por uqu~:h: Governo uo Scnndo Fcr.Jcral rcfc·. 
rentes it alicnuçào de tcrrus cm ruvor da Compunhin Agrnrc~.:l.túriu 
do Rio Araguuia- CAI'RA. 

A Prc=sidi:nciu já dct~rmim1u us providí:ncius ncccssilrias p:tra il 

utcndim~:ntu du refcridu solicituçüo. 

O SR. PRESIDENTE I Petrônio Portcllul- Snhre" ;"·'"'· co· 
municaçrm que scri11idu pelo Sr. 1•-Secretúrio. 

É lida u seguinte 

Em 19desctcmhmdc 11l77, 

Senhor Presidente: 

Tenho u honru de comunicur u Vossa Excclênciu que rnc uuscn
turci do Puís u purtir de 2Q dn mê~ cm curso, u fim úc, lll1 ~lc~cm
penho de missüo cnm que me distinguiu o Scnudo, purtil.:ipm da hO• 
Conl'crênciu lnlcrpurlumcntur, H reuliznr•SC 1!111 sonu, Bulgllriu. 

A tcncinsus suutluçõc:s.- ,J urbus Pnssurlnho. 
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O SR. !'RESIDENTE (Petrônio Portcllu)- A Presidência Oca 
ciente. Sobre u mesa, requerimento que serl1lido pelo Sr. I•·Sccrctú· 
rio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 329, DE 1977 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcri· 
ção nos Anais do Senado, do Edital do jornal O Estado de S. Paulo 
de 18 do corrente mês, - Notas c Informações - sobre o titulo 
''Televisão c desugrcgução dn sociedade'' .. 

Sala das Sessões, em 19 de setembro de 1977.- Mondes Canale, 
'.• 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - O requerimento 
scrú publicado e encaminhado ao exame da Comissão Diretora. 

Há oradores inscritos, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJtiMIM FARAH PRONUNCIA DISCUR· 
SO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICA DO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- Concedõ a palavra 
ao nobre Senador Braga Junior. (Pausa.) 

S. -Ex• fui ará após a Ordem do Dia. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Otair Bccker. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chaves. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Otto Lehmann. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Sall'tos, de acordo 

com o item VI do art. 16 do Regimento Interno. 

O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA. Para uma comuni-. 
cação ~cm rcvisil,o do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Dias atrds, tive oportunidade de tecer comentários, segundo 
noticiavam os jornais, da atitude do Governo de Silo Paulo, que 
estava devolvendo nordestinos para os seus Estados, por trem, sem 
nenhum conforto, com viagem de ,12 di~s: e o trem não pôde passar 
de laçu, na Bahia, onde esses conterrâneos estavam passando as 
maiores privações, , 

Recebi, porém, do Sr. Mário' Altcnfelder, Secretario da Promo
ção Social do Estado de São Paulo, uma carta que p!ço permissão a 
V, Ex• para ler: 

"São Paulo, 31 de agosto de I977 

Of. GS • 895/77 

Excelentlssimo Senhor Senador Ruy Santos 
Senado Federal 
Brasília 

Senhor Senador 

Tenho a honra de escrever a Vossa Excelência para enca
minhar-lhe documento preparado pela Secretaria que dirijo, 
situando a posição de Silo Paulo perante o fenômeno das 
migrações internas. 

A partir do cnfoquc preliminar sobre problemas ocor
ridos na cidade baiann de laçu, esclarece o referido documen
to o dilema que o nosso Estado se depara, que é o de acolher 
pruzerosamcntc seus irmãos brasileiros, que procuram São 
Paulo visando a busca de melhores condições de vida ou o 
restabelecimento du saúde, c de não lhes negar o direito ao 
retorno aos seus lugares de origem. 

Somos perfeitamente favoráveis à existência de uma 
Política Nncionnl de Migrações, que permita orientar o fluxo 
migratório, que é necesSiirio pura n Federação. Também 
somos de opiniuo que o processo ntual não est{l ntendendo n 
todos os intcrcs:;cs das Unidudes fcdcrutivas nele cnvolvidus. 
No entanto, seria desumano - c inconstitucional, afetnndo 
diretumentc o :;agrado direito de ir c vir - que Sl10 Paulo 

obstasse a entrada ou impedisse a saída dos naturais de 
outros Estados que o procuram. 

Prestamos os csclarccimcntos, cm anexo, e nos coloca· 
.mos il disposição pura o fornecimento de quaisquer outros 
dados, aproveitando a oportunidade pura renovar, através de 
Vossa Excelência, o mnior respeito ao Poder Legislativo, que 
por· meio de sábias colocações c leis tem prestado inestimável 
colaboração a este Estado, tão cônscio de suas rcsponsa· • 
bilidades perante o contexto da Nação.- Mário Altenfelder, 
·secretário da Promoção Social." 

Sr. Presidente, acompanha esse oficio uma cxplicaçilo de parte 
do Órgão técnico da Secretaria, que pediria" V. Ex• que mandasse 
publicar, ao final dessas minhas rápidas considerações. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE o SR. RUY StiNTOS 
EM SEU DISCURSO: 

IAÇU COMO AMOSTRAGEM DO PROBLEMA 
DAS MIGRAÇOES 

I 

No dia 6 de julho de 1977, a Central de Triagem c 
Encaminhamento da Coordcnadoria dos Estabelecimentos Sociais 
do Estado da Secretaria. da Promoção Social do Estado de Silo· 
Paulo, recebeu Comunicado da Rede Ferroviária Federal, 
informando a suspensão do tráfego de trens entre laçujScnhor do 
Bonfim, sem previsão quanto no retorÍ1o, c a suspensão definitiva 
entre laçujSalvador. 

Concomitantemente, a Central de Triagem c Encaminhamento 
ficou sabendo que o tráfego estava suspenso, não a partir de 6-7-77, 
mas, desde fevereiro de 1977, e, para surpresa maior, a Rede 
Ferroviária Federal estava aceitando os passes além de laçu, 

Na última semana do mês de julho próximo passado, a Senhora 
Secretária do Trabalho c Bcm-Estar Social do Estado da Buhia, Dra. 
Maria !vete de Oliveira, telefonou ao Senhor Secretário da 
Promoção Social do Estudo de São Paulo, Dr. Mário Altenfclder, 
alertando·o paru a situação que se estava criando no M uniclpio de 
laçu, face à incapacidade de as autoridades governamentais daquela 
localidade atenderem aos migrantes que ali desembarcavam com 
destino a outros Estudos e Municípios da Federação. 

O Senhor Secretário da Promoção Social do Estado de São 
Paulo, face ao comunicado, determinou que o Coordenador dos 
Estabelecimentos Sociais do Estado, Professor Alvaro Roberto 
Diniz Correu, como representante da SPSSP, se dirigisse a Salvpdor, 
para, pessoalmente, manter os entendimentos necessários com a 
Senhora Secretária do Trabalho c Bcm-Estar Social da Bahia, visan
do a equacionar o problema. 

Desse encontro, ficou estabelecido que São Paulo forneceria pas
ses de ônibus para retornos Nordcste·Nortc do Brasil, aliviando, des
sa forma, o problema laçu, Nessa oportunidade, o Coordenador dos 
Estabelecimentos Sociais do Estado de São Paulo mostrou ao Gover
no da Bahiu cu toda a Imprensa lá reunida que, a cada ano, o núme
ro de retornos diminuiu sensivelmente, conforme o prova o número 
de passes ferroviários fornecidos pela Central de Triagem e 
Encaminhamento. No mês de julho, a cstatfstica apontava um total 
de 190 pessoas, entre adultos c crianças, embarcadas no chamado 
"Trem Baiano", que parte de São Paulo todas as terças-feiras. 

II 

laçu é uma pequena cidude de 6.000 habitantes, uproximnda
mcnte, no interior du Bahiu, situada na dircçilo Oeste, n quase 300 
quilômctros de Salvador. 

As medidas administrativns du Rede Ferroviária Fcdcrul, 
interrompendo o tráfego duf paro diante, Ozernm de laça o ponto 
Onnl de umn viagem que ainda estaria a meio caminho. 

Município pobre, de economia primt!riu e cmplricn, com infrn· 
estrutura insuOccnte pura suu populnçilo normal, é hoje uma cidade 
anitu e tcmcrosu com 11 onda de migruntcs que, não podendo fluir 
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normalmente, permanece ali muito mais que o tempo necessârio, 
exigindo uma demanda extraordinária de serviços especializados que 
nilo existem. · · 

Com uma. entrado maior .. do que a salda, a dificuldade de 
prosseguir viagem vai "represando" as . levas de migrantes, 
concentrando uma população em área reduzida c sem condições nor
mais de subsistencia, 

P~r isso, laçu está nos jormÍi~ de t~do o Pais e ~ assunto ·para 
comeritârios e juizos variados. · . . 

E, como sempre, em fenômenos dessa natureza, Silo Paulo ~ 
chamado a dar explicações, por que é logo apon\ado como rcsponsâ· 
vél/n causa. · · · 

D - Propósitos 

Verifica-se, por aqui, que o deslocamento dessas pessoas nem 
sempre estú vinculado a um desejo de mudança de residência, uma 
vez que nem todos vieram paru ficar, Por exemplo: 

I) veio pura ficar- 46% 
2) deseja voltar logo- 34% ~54% 
3) indecisos - 20% 

No11: Dcnlrc 01 que prccm:hcm 01 quc11tos 2 c 3,11cl.mu, a maioria já roi c voltou muhi 
de uma vez,, 

v 

III Com esses dados jú se faz passivei o estabelecimento de alguns 
Os movimentos intcrnÓs das populações que se deslocam pontos pt)ra ajuilar a presença de São Paulo no fenômeno de Jaçu, 

indi5ciplinadomentc rumo ao Sul, com propósitos de obter melhores a~<im colho oislumbrur o~tros·aSpectos do futuro, Por exemplo: 
condições de vida, revelam não apenas uma oferta de possibilidades - s~ SO% da cntradll busca apenas• assistência m~dico-h<ispita· 
do Estado de São Paulo (no nosso caso), mas, também, a cxistên2ia 0 1ar, ó natural que queira voltar, tão logo se sinta atendida; 
de fatores de repulsão nas áreas de origem ·desses contigcntcs - se 54% nilo pretende ficar, por várias razões (dentre elas a 
humanos, busca de assistência módica), é natural que o reOuxo migratório 

Embora programas de longo alcance estejam sendo implantados tendeu se cuructcrilar como permanente; 
pelo. Governo Federal, no sentido de eliminar esses fatores de rcpul· _a mão·dc-obra não qualificada (condição que abarca a gran· 
silo. a verdade.~ que cm São Paulo ocorre, anualmente, um ingresso de maioria da demanda) encontra trabalho nos setorcs em que a 
ainda elevado de retirantes das regiões Oagcladas pelas secas, inunda· ocupação braçal ainda é imprcscindlvcl: construção ·civil, nas áreas 
çàes ou depressões económicas, Nilo é poss!vcl precisar a quantidade urbanas: ugropecuúriu nas úreas rurais; e os sctores de colocação da 
desse ingresso por falta de um sistema "porta-única" de entrada, S.P.S .. instalados na CESE e no MOBRAL, têm mais oferta de 
pois, face ao direito de livre trânsito. essa medida constituiria abcr· emprego do que procura: 
ração indcscjâvcl, 

Mes~o assim, Silo Paulo, mais especificamente a Secretaria da - ao voltarem, os migrantes estão sempre melhorados, ou 
Promoção Social, tem sido procurada por representantes do Ministé· porque conseguiram melhoria das condições de saúde que buscavam, 

ou porque aprenderam alguma técnica ou oficio, ou porque foram, 
~~d~~ .~~~~~~~~a~ ~~s~~~:~:~n~~a~~:~l~o~r~~~s~or~~ =b~~~:~ olfabetizudos, ou ainda porque incorporaram costumes c hâbitos que 

tendem a enriquecer seus padrões culturais; a definição de uma politica nacional de migrações internas. 
Um outro aspecto a ser ponderado no dimensionamento do 

problema é que São Paulo, nestes últimos tempos, tem sido também 
um ponto de aportagcm daqueles que vão mais para o Sul (Paraná, 
por exemplo) ou de lã regressam com destino às origens. Param pot 
aqui. buscando recursos para prosseguir viagem, apenas. 

IV 

Estudos c pesquisas recentes, realizados pela Secretaria da 
Promoção Social, através da CESE, junto às populações cm trânsito, 
revelaram dados que aqui citaremos como ncccssârios à compre· 
cn,àn c ao esclarecimento do problema que ora atinge laçu, Silo os 
'cguintes: 

A-Motl•o• 
()entre '" motivos que levam os migrantes u procurarem Silo 

Paulo (afora o milolósico Eldorado), os principais, por apresenta· 
r~m n1:ti\1r incic.JCn..:in nu dc~.:l:lrnçthl dC prOpósitos, süu os seguintes: 

I 1 l'tu~o:ur;.t t.h: :hsi!o!t~n~i;.tmi:dicu- 50% 
:1 rrm:Ur:.1 t.h: traihlllto- 351 ~ 
,I •HIIru .... nlt!liV~h~ 1~''1 

lt t':~plli&l-60', 
~I I,Hcfllll- ~~~; 

O-Destino 

-~ 1 ,~.:~ui r par11 ,_,utrus bst11lo" -- ~ 1 '(. 

C - Sltuaçilo Cultural 

f o~t.. di'•'"'''l.' .14Ui .q""~..:I\:Pi ii~· :t:-;p .. ·~to-. ·n; ... !)~ pM:t umu adupul~ 
., u• ···''"1-tt~~ria: 

11 pr\11\s~itu uu ufi~.:io- nihil 
:1 .!ll'.d,..:tit:t~~H~- 1 v·~ 
\j .11lõlll'i!h~.:1US- N7''j, 

- finalmente, o fenômeno, visto a longo prazo, apesar de seu 
alto custo social e humano (e até econômico), não deixa de ser um 
processo cultural de elevada importância na formação da etnia bra· 
sileiru (0

). 

VI 

Continuando a exposiçào de dados, com as quais se pretende 
visuulizur a posição de São Paulo no fenômeno lnçu, utilizamos, a se· 
guir, números correspondentes ao movimento da CETREN ('') ncs· 
tes últimos S anos c que podem significar uma tendência para o futu· 
ro. 

Ano Casos 

1972 113.015 
1973 89,217 
197·1 65 ::.:·: 
1975 67.230 
1976 55 135 

Há nessa d.:monstraçlio, uma gradativo diminuição da dcmun
da, o que vale dizer. se pcrsi5lc um fluxo migratório intenso do 
Nt,rtcfNordcstc. por ccr1o jo nào é preferencialmente ou c•r.lusi· 
vamcn1c h'rll :-ao Pnulo. 

1•1 ":c,tc ol•j~llllht l: de ~C <00'.oUiõl'oLI O fenómeno wo '"lton~ (.,,X(IS lltCI' -conomt~:lllol• 
~t,llttt,\Í~ ·••• ~~~~~ lit: tall•t ,, migrm;no do p11uli~lu purB 11 Not:c·Nord~•lr. l~v.tdo r'~ lo~ tncen· 
1111• .• • í·~ ttt.ulioL~ tMI\t.l u SI ll)~f\ •:, pu~ c•cmplo: u prc~c~~a do ,~uuch,, cm Muto Orou''· 
,t ~11t:t,;, .. rwpulu~inn.d IILiriG•L't:ntm·o~•tc. com Cl•<l cm Bru~ui.t, Em,.,,,, ... •iluuçno dC\••·• 
j,, u,,t h~·ll 0·.111 ~U)lUTiLI r••roipr.u ·<,de lllh• ínteTI!IIt.l Olllo'iun>•I)NII O qt•c 11gnlfkum u di~er• 
-:ti•":."h· · .u;~lmihu;;:t.lt~:n{lli\}IL.:.t, IlM triiLil(t:nmuçó<=IIIUit•:eni.Ll~ que duruo un.rormt,:llde u 
110• 1 ,·,.\11,,11 h• Hli~O,T\1 

("" l CETRtN - Ccntt ,•i de Tn~om o En~amtnhl\mcnto - unldado oparaclontl &. 
( ,; :1 (C:II!IHI>'II·hl,ld,l Uu ... E~tuhclccltncntn~ S!ICiui~ do Uatudo), rclRpon•A~el pelo encu• 
Lhtllhilllllll,h',: r,:t,Jrrhl Uc IUL~rnnii:M. 
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Verifica-se umdu, pelos dados dessa mesma fonte, que no ano de 
1976, os Estados que mais demundnrnm a Suo Paulo, foram os 
seguintes: 

"' it\i.l:"i (i\!riliS t t o o t o t o t o , o o o , o o o , o , , , , o , , , 1 , 0 1 

l1:tl':ttt:'l ' ••••••• ,, ••••••••••••• ,,, ••••••••• •• 
lia h ia •• '' •••••••• ' ••••• ' •• ''. ~ •••••• 'o o' •• ' 

PcrnHnthucu ..• , , •.....•.. , , •.• , , . , , ••. , • , • , 
f\!UIII (jr,ISS\1,,, :, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

6,666 casos 
6,254 cusos 
3,861fl:asos 
2. 105 'casos 
1.821 casos 

t'lllll'ir.mulllhl llS rrurilsitus ~<lS 50% daqueles que vêm puru São 
l'orul" c ll~Ht dcs~.:.i:.un licm (vh:nu'll l"or outros motivos), verificamos, 
cm M:~uidu, n corn:srmu.h:nh: rch,rno, ni!Fisc mesmo período (1976), 
cm conl'rnntu ..:mll :t1.h:mundu. 

Estados Chega Mm Voltaram 

T\limrs(icr:ds ......... 6.666 4.500 
l':mun't ..... ········· 6.254 5.312 
lia h ia ...... ······ ... 3.X61 2.069 
l11.!t'llõllllhlll.:ll ......... 2.105 1.678 
f>.IHIII (irtiSSII , , • , , , • , , 1.821 1.715 

o rctnmo pura ,,s Lh:nwis Estudns. nesse mesmo período, fnce 
um; índices ;u.:inm rcgistnu.Jos. nflo l'oi signilicutivo, 

Enl termos rcginmtis. nesse mesmo uno, o retorno se deu nas 
~cguintc~ Jll'tiJ"llrt;llcs: 

f\'onc~i'\tll'dcstc ........ , ..... , ........ , .• , • , 5.362casos 
(\:ntl'll·<>c,t~.:, ................. , .......... ,.. 2.997 casos 
su,bt< ............ , .......... , ........... , , 5,547 casos 
Sul .... , , , .. , ... , , , , .. , , .. , ..... , , , , .. , .. , , 5.678 casos 

Vil 

Dc .. ,;l pl'nhlcm;'nka ~JliC atingiu Jm;u. uindu rndemos destacar 
d11 rcl:~tl,rh' dtl J•.' .;cnh:.;trc d~.: 11>77. da St:crcturia da Promoção 
S11<i:d "dahlll':uh>p<l:t t'ESE/CETRE:-.1. nwis alguns dados que per· 
lllitidlll Hquilat:tr ll\l.:llhtr :t p:lrh.: atrihuid:t ii snn Pauln. 

,·\ ('l.i''I'RJ·:~. n~.:,,c pcriudo, procedeu UtlS scguinh:s cmhar
~IIIL'' d.: nti,!!l'llll\C"i: 

Destino por Estado 

i':tr:llt:'< '' ' ' ' ' ''' '' ' ''' ''''' '' ''' ''' ''' '''' '' ' '' ''' ''' ' 2.460 
~I"'"' ( •<rui' .... , .... , ..... , ......... , ... , , , .......... 2.314 
ll:<iua , .... , ... , , , . , .. , . , .. , , .. , , .. , , . , , , , . , , , , , , , , , . , 996 
r-.l<ihl ( 11'11, .... , ' ' 

/'l.'ll+:lllihli-.·,, , , 

I )t,lt'IIH l~o.'lki'.ll 

( H+i;'l'> 

f{ltl th; ,LIII'I.'II'II 

\1:1~'11<1" 

"'·:·~1111.' 
C t.:ar:·, 
I{ (I dtl ~li I 
l':ll.i!h.l 
I '1'11•1•• '\,wh, 
I{ (I d·· ,111'1\.' 

~illllil ( ,1\.HII!.I 

r..l.lfiiUIIil•l 

l'lillU .. 

728 
669 

5 
704 
718 
250 
125 
206 
137 
76 

132 
66 
39 
31 
JO 

Destino por Reslio 
1\ortc·l\llrdc<lc .. , .. , , , .. , , .. , .. , .. , , .. , ..... , ..... , .. 2.581 
C c til <'ll·Oc>l< , , , .. , .. , , , , , .. " , , .. , .... , , .. , , , , .. ; , ; .. , 1.437 
Sud<>l<,,,, .. ,, .. , .. , .. ,, .. , .. , .. ,, .... , ........... , .. , 3,032 
Sul , , · .. , , , , , , , , , , , , , .. , , , , .. , .. , .. , .. , , .. , , ...... , .. , 2.636 

"""' d:tdus permitem, vcrincar ,, •• no rrohlcmn de iuçu nilo hú, 
~da p:tl'lc d.-.S:'I<> l':tlllll;4<ilt:tlllucr·rre~isro:~içilo.de tÚil)U·lt~u'r·u, vida 

de "•nllr,us unid:~dcs fcdcrutivuN. como 'prctendeln alguils menos 
inl'tlrmmlo.;, u.nm \'C/ que SI! atende un direito constitÜCion.ul de. ir c 
\'irdl.'l.'ild:ll.'id:id:'ul, ,. · 

Pcn1'>m llc tultnl l'urnm i: rmcumr cstUbcléc~.r preconceitos ou 
:di111cnlar lllll rc~imwlismo se lN nenhum scnti~O ,pura Oli interesses 
nm:inn:lis. 

VIII 

Ch :t..;pi!Chl'i I'Sit.:ult;gicos u culturais dos nõmudcs ainda não 
ftll':llll :o.ufil.!icntcmcntc cstlH.hldos para urna melhor comprcensiio das 
~.·au:-.as U~:ss;r \'ll~:h;;io itinerante. Outros fatores de repulsão, além da-· 
lJlll!ll!s ,i;'r llll.!lli.'Ílln:rJus. Jcvcm cstur tumhém 1'interiorizudos" nessas 
rl.!fMIIHIJi\JmJI.!S, 

Com rd;~tr,•:'ro :tos norte-nordestinos existem as·pcctos:lendúrios. 
rom:'tnti~:''·'· n:rrr:rdus cm vt'rrins cstilos c em muitas urtcs, E:itórias 
lJU~o: 1':1/;uu d~ ~e;rrenscs nu cxí:rc!tu dc Napoleão, ou de nOrdestinos 
Jlll.\<tlllhl .. rilluix;'r" IHIS ruus de 'iquio, são aspectos desSas lendas, 
li :'i ainda a <i:lchr.< pi1gin:t ;unur:t ~c Jouhert de Carvalho (Maringú) ·. 
que:-...: popuhrritnu ..:unHl um hinll d-:ssa sug:t e deu nome a próspero 
lllllllidpio Un P;~mm'!. 

S..:m ..:ss..:s ~.:stud,ls psi~:ult'JgJCos c culturais C::\tarcmo~ sempre 
hnl'll..:.i:mdo o 1'!l'l\'io sc:m nele pcnctrar o l'iuliciente para corarrccndcr 
mdhor :r:-. mit:r"'-''ks internas. Então. licu o .luga·r·comum das 
:rm'rli:-.c:-.- n c..:nrH'uni..:'l- du quul se pretende tirar todas ali ilações 
-do ··prohlcnw". · 

Suhr..: 11 l'cnúm..:rw l:tçu, :1 lmprc:nsu ilrcrc:ce alguns elementos. 
~.:oll1idu' cm dcp,,imcnh•s lucais. que· revchun aspecto~ parudoxail'i 
di!:-.':r di\'cl'!<oi li!!:rd;r :rn;'r\is..: du prllhlcnm. 

.. ,, impr..:ns:r du Nurdcsti:, nu t~o:ntutiY~I de c~rlicar o re-
1\Úil\1.!1111 d..: lai,'U. tdnw cm o1J11Hllilr :1 cri,sc ccn~c..lrnicu que: 
:rlli!!iri;r 11 Sul l!tlllhl r..:spuns;'1vcl p~:lu rcnu.xn dos nnrdc:s .. 
1i111"" I 1. •• ... qu..: atu:rlmcnh: 5f) mil nnrdcSlinns sem cmpre .. 
!!" ':tj.!Ud:rm ..:m ,·;'rrius Estados du Sul. mas í: cm Sào Puulo 
lJU..: :JI.'I'i .. ..: :IIÍnj.!l! imli..:c:s Íl1li11Ícl:mtcs" F). 

":\ Sccrct:tria du Tr:th:tlhu c l!em-F.st:tr inrormou que 
'''d''"'' i:r,i:rran1 :r ti: l:rl.,'u J1l1f Cl111l:r prôrriu. 11li1S it muinriu dcs· 
m~:rrtiu. 1: m~:smu liUe h.:nhu sido u última viagem~ o problc
'"" "''" 1'11i <<>luci<>n:tdu: há aqueles que chesam de Mlna1, e 
que não sio poucos" ( '). 

"()u:rrH.Io tinhanu•~ linlw utí: u Ccim·,, f'Or cxcmpln, 
conhcd:rmm nwit:1 ~crrtc l/UC vivia pw\sundo por uqui. num 
\';ri,·i:nl iJrl.'l.'""illl\1.', sem nenhuma nnalidade" (~). 

"0 thll'lh:,lilht i: um itincr:uu~.:. Qu:mdn huixir ;I sccu 
p~.·h" "'"'''tlh,'"'· ~:h: ~,•,u·rc pm·a 11 Sul. 1111dc h;'1 chuva c trahulho: 
m:r' "'"' ":III•\ ~o: r11• 1\:,u·d..:,t..:. eh: sc a~~:mhu. J1ilfi.'CC scnt1r nus 
llin·rna .. u dr~.·ir·n lhltll da t~:rra ll11rd~o:,tina, tU11 lic~amJ":Ir:.tdu. 
I '1t/t:r .. ·\ 1!!11~.'111 lhHic ~o'lllll.lcnil·ll• pM :tcrcJit~lr nc:lu'!" ( '), 

• i I I I nl•u•lol•l•• .\',111/•11 • li 1111 il)/11\hl 1111 11177 - (111~· ~~~- Nu Vllil'~lll, t'lmlHI\ t: 11 lrt:lll 
ok lo'/ I" h'jhlll•ll.illlll •I''~. 
''1 ldo'lll, 11km , 
• •t 111 ,,,,,/,, ,/,• .\· /',mlu • I~ 1lc a~'''''l 1k 11177 - ['11\~. ~~~- bn lu~;u. uli1111ln 1i1111~·m 1h1 
lllo'l.lll•••ll,·, ll'\'11\ l~oll,l/llltl.l ~tlo,'Lir.,iil d11 Snl1·ml11r -1\h111111 ~ -pril'11\ llll\~11\, 
• lt I I o'!l''''''' ,/,· \,mlot• - lltlt: il)lll\hl•lll 11177 - (1;'111· ~ 11- N11 l'ni\·~m. llnlhu' t: 11 11'1'111 
• 1.' ,,., '" 1 ~'I" •rl.,~~·tu • ~"~,~~rir,.., llih\1..,, 

• ' l•k111. hl•'llt ,·,llllll•t~ll<i rCI111riU,Lit:llll.'il;ulu. 
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5lo ,,...., ~ .111 .111 U;o 4t l,iT 
fflcvbiao 111 19 at ,iulho dt 1!1~ 

.&O u.. ~:.rn -.lO"Jii;/03.o: ... 

WS:(l ':!1-lOR.\.'U :t 21j" thi'O,/oiJ 17 

vA1. cc;.mm::r..:m ':JU..OO:W.~r.<:os .:.:u:liJ , :::. :.."':z:na., f:t:1.~ 

1., t.J/ &l.'!•lol1 »!: 04/07/11, SI.":::U: D ~.;::!.~1 

VClll0,2~,P/ ::;7 .. IJCl/11 I~:FI.7!:X.:OSI ~·7~.\ ::11: SJI'.DJ:ÇA 

l.li:.U CitlnO- m t i.llii'J. »: u:::u:s, ~I s:sn:."'le ;r~ ~ l:."':l!S 

t:.çt' ... :.~ 110 :e.;;'lll1 ;n:: t~!e .:"J!.':C .,t. r=t•:ã::O :o n,17!:..a. 
~~ 7.c~~al05 ;.mi: uç: .JJ:;.'t~I· s:rn:.~ iCl·::~:r.un.;.:~r. :KJ 

li:!Nl~0-~~~~1!) 1 c:o.=-~:t:.:.J:l•!~:~ ~. ~' 
OCCIJ::B .JIZ: ~1'.\Ç!c ''i lll:llli~/,:0.: .:.:.:::I:'C",' ?.!:o~":Z."~Út:l • 1'~~~t::~ 1'.'.l.i. ."=ll.i. 

!'.lt,\\Õ.:.:S .u.~ 1:.~. u:~.IY. '!l:i ......... ;.;.s.:z:.·J~'!~J J.~ j':: 1:.m::~ 1-::rn: 
,o!'.',C.'~ o ::.:.c:tCo 

(.!.) r.::• '11\'l;~,:\ JC~ ::r.:.l. • Se?• lol w;n:c; 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portell~) - ~obre a mesa, 
projeto de lei que serAiido pelo Sr, I9·Secretârio. 

e lido o seguinte 

PROJETO OE LEI DO SENADO N9 1M, DE 1977 

Altera o § 39 do art. 111 e o § 69 do art. 119 do C6dlao 
Penal (Decreto-lei nt 2.848, de 7 de dezembro de 1940). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O parAgrafo 39 do art. 121 e o parãgrafo 69 do art. 129 
do Código Penal- Decreto-lei n9 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
-passam a vigcr com a seguinte rcdação: 

"Art. 121. , , , , .• , .... , . , ...... , .............. .. 
• § 3• Se o homicldio é culpoio: 
Pena: detenção, de I (um) a 3 (três) anos, c multa de 

CrS 1.000,00 (hum mil cruzeiros) a CrS 10,000,00 (dez mil 
cruzeiros)." 

Art. 129 ...................................... . 
§ 69 Se a lesão é culposa: 
Pena: detenção, de 2 (dois) meses a I (um) ano, c multa 

de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco 
mil cruzeiros)." 

JuadRcaçio 

O presente projeto justifica-se na necessidade que temos de coi· 
bir os chamados "delitos de circulação" os quais, cada vez com 
maior intensidade, apresentam cstatlstlcas alarmantes cm todo o 
mundo c, cm particular, nos grandes centros urbanos de nossa Plltrla. 

A Instituição da pena pccunlllria, ao lado da dctcntlva, é medida 
que se Impõe como elemento contcncdor dessa formo delituoso, De 
foto, é notório que, hoje, os delitos de trânsito ceifam, entre nós, 
mais vidas do que o câncer c a tubcculosc, juntos. 

e certo, assim, que a vontade popular, no momento, cst6 vol· 
tada para uma maior repressão uos abusos que se praticam no trânsl· 

to, sobretudo no que tange aos de que resultam mortes ou lesão 
corporal. 

Sala das Sessões, cm 19 de setembro de 1977. -Otalr Becker. 

L.EGISLA ÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 2.8</R, DE7 DE DEZEMBRO DE 1940 
C6dlao Penal 

Art.121. ............... , , , , .... , , , ........ , ..••.••.••.. 

1romlcldlo culpo10 
§ 39 Se o homicldio é culposo: 
Pena - detenção de um a três anos . 

• • • • • o •••••• o ••••• o •••••••••• o •• ' •••• ~ • o • ' •• o •••• o •••• o o •• 

Art. i29 .............. ,., : .............. , .............. , 

Ledo corporal culpoaa 
§ 69 Se a lesão é culposa: 
P~na- detenção, de dois meses a um ano. 

.. (As Comissões de Constituição e Justlca e de Flna,nças.J 

• 
O SR. PRESIDENTE" (Pctrõnio Portclla) - O projeto ·que 

acaba de ser lido será publicado c remetido às. comissões compe-
tentes. · 

O $~ PRESiDEN;rE (Pctrônio Portclla) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

'· 
Discussão, Cfll turno finico, da Redução final (oferecida 

pela Comissão de Rcdação cm seu Parecer n! 608, de l977), 
do Projeto de Lei do Senado n9 152, de 19'76, do Sr. Senador · 
Orestes' Quércla, que ncrcsc~nta parAgrafo nni,co ao art. 439 
do Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943 (Consolidação 
das Leis do Trabalho). ' 

Em discussão a redução final. (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encw-ada a discussão, a rcdaçilo final é considerada definitiva-

mente aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento ln temo. 
O projeto vai à Câmara dos Deputados. 

e a seguinte a rcdação aprovada 

Redaçio Rnal do Projeto de Lei do Senado n9 IS1, 4e 
1976, que acrescenta par,arafo llnlco ao art, 439 da Consolida· 
çio du Leis do Tnbalho ( CLT). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O art. 439 da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943, 
passa a vigorar acrescido do seguinte parAgrafo O nico: 

"Art. 439. .. ........ , .................... , ..... , 
ParAgrafo Onlco. Incorre na proibição deste artigo, a 

concessão de aviso prévio por parte do empregado menor de 
18 (dezoito) anos." 

Art, 29 Esta Lei entra cm vigor na data de sua publlcaçilo, 
revogadas as disposições cm contrArio. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônlo Portclla) -Item 1: 

Discussão, cm turno Onlco, da Redução Final (oferecida 
pcln Comissão de Rcdação cm seu Parecer n• 609, de 1977), 
do Projeto de Lei do Scnndo n• 286. de 1976, do Sr. Senador 
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Jnrbas Passarinho, que autoriza o Poder Executivo a doar o 
prédio que menciona. 

Em discussão a redução nnal, (Pausa,) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-u encerrada, 
Encerrada a discussão, a redução nnul é considerada dcnnitiva-

mentc aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno, 
O projeto vai à Ciomara dos Deputados, 

É 8 seguinte 8 redução nnal aprovada: 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 286, de 
1976, que autoriza o Poder Executivo a doar o prédio qu,e ,men
ciona, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• É o Poder Executivo autorizado a providénciar a 
doação, pelo lnstituto.Nacional de Previdência Social (INPS), à As
sociação dos Ex-Combatentes do Brasil, Secção do Parâ, do prédio 
cm que está instalada essa entidade, situado à Praça Floriano Pci· 
xoto na cidade de Belém, Estado do Parã. 

Art. 2• lista Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
Art, 3• Revogam-se; as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) -Item 3: 

Discussão,. cm turno único, da Redução Final (oferecida 
pela Comissão de Redução cm seu Parecer n• 569, de 1977), 
do Projeto de Resolução n• 28, de 1977, que suspende a cxc· 
cução, cm part~, do§ t• do art, 21 do Decreto-lei n• 203, de 
1970, do Estado de São Paulo. 

Em discussão a redução. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, irei dccla· 

rar encerrada a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Encerrada a discussão, é a rcdação final dada como aprovada, 

nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redução final aprovada: 

Redaçào final do Projeto de Resolução n• 28, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art, 
42, inciso VII, da Constituição, e cu, , Prcsi· 
dente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Suspende, em parte, por Inconstitucionalidade, a execução 
de expressão constante do§ J• do art. 21 do Decreto-lei n• 203, 
de 25 de março de 1970, do Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único, E suspensa, por inconstitucionalidade, nos ter· 
mos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida 
em 6 de agosto de 1975, nos autos do Supremo Tribunal Federal, 
profrida em 6 de agosto de 1975, nos autos do Recurso Extraor· 
dinllrio n• 80.537, do Estado de São Paulo, a execução da expressão: 
"nos recursos cxtraordinllrios ou", constante do§ t• do art, 21 do 
Decreto-lei n• 203, de 25 de março de 1970, daquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) -Item 4: 

Di.<cussilo, cm turno único, dn Redução Final (oferecjda 
pelu Comissrao de Redução em seu Parecer n• 570, de 1977), 
do Projeto de 1\esoluçüo n• 29, de 1977, que suspende a execu
ção dos urts, 251 c 252 da Lei n• 699, de 1967, modir.cuda pe· 
lu Lei n' 816, de 1970, do Munic!pio de Mesquita. 

Em discussioo a rcdio~ão nnul, (Pausa.) 
NUo huvcndo orudores, declura .. u encerrada. 
Encerrada u discussão, é u redução nnul dada como aprovada, 

nos termos do urt. J59 do 1\egimento Interno. 

A matéria vui ü promulgação. 
É u seguinte a redução nnul uprovuda: 

Redação final do Projeto de Resoluçio n• 29, de 1977. 

Fuco saber ·que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso V!l, du Constituição, c eu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

· Suspende, por Inconstitucionalidade, a execuçio dos arts. 
n•s 251 e 25Z da Lei n• 699, de 1967, modlflcada pela de n• 816, 
de 1970, do Município de Mesquita, Estado de Minas Gerais, 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos 

termos da decisão dennitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida 
em 28 de agosto de 1975, nos autos do Recurso Extraordinário n• 
81,145, do Estado de Minas Gerais, a execução dos artigos 251 c 252 
da Lei n• 699, de 24 de fevereiro de 1967, modincada pela de n• 816, 
de 13 de novembro de 1970, do Municfpio de Mesquita, naquele 
Estudo. , 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item S: 

Discussão, ""'turno único, da Redução Final (oferecida 
pela Comissão de Redução, em seu Parecer n• 568, de 1977), 
do Projeto de Resolução n• 32, de 1977, que retifica, para fins 
de direito, a Resolução n• 8, de 1977. 

Em discussão a redução. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declaro· 

a encerrada. 
Encerrada u discussão, i: a redução nnal dada como aprovada, 

nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai ü promulgação. 

É a seguinte a redução nnal aprovada: 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n• 32, de 1977. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 

42, inciso Vlll, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguin
te 

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Retlfica, para os fins de direito, a Resoluçio n• 8, de 1977. 
O Senado Federal resolve: 
Artigo único. A Resolução n• 8, de 26 de abrH de 1977, passa a 

vigorar com a seguinte redução: 

"Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, 
nos termos da decisão dennitiva do Supremo Tribunal Fe· 
derul. prol'eridu cm J de dezembro de 1975, nos autos do 
Recurso Extraordinário n• 78.466, do Estado de São Pauto, a 
execuçiio das e.xpressões: ",. e 20% (vinte por cento) ao Juiz 
de Direito da Comurca, pnrcelu que será recolhida ao Banco 
do Brasil S.A., e levuntada quando das correições a que se 
refere o urt. 40", constantes do parágrafo único do art. 34 e 
",.,c ao Jui~ de Direito du Comurcu", constantes do§ 2• do 
art. 36, umbos do Decreto-lei n• 167, de 14 de fevereiro de 
!967, do Governo Federal." 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Estll esgotada a 
matéria constante du Ordem do Diu, 

Tem a palavra o nobre Senador Evandro Carreira, orador ins· 
cri lo. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB -AM. Pronuncia o se· 
guinte discurso,)- Sr, Presidente, Srs, Senadores: 

De todas us manifestações do engenho humano, cm que csplen· 
de u imuginuçào criadora, levando o homo·faher às primeiras tcn· 
tutivns de expressão visual do universo que o circunda, a pintura é, 
sem dúvidu, o urquétipo originllrio, E quando as primeiras civiliza· 
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çõcs comccarumatcntar registrar, em pesquisas racionais, as origens 
da humanidude- c u Arqueologia já surge como ciência entre os 
bubilónios - foi procurur nos monumentos, feitos pela mão do 
homem." aquch1s mcnsugcns, endereçadas à posteridade, principal· 
mcnle na pcdru, cm que os artistas pró-históricos c prato-históricos 
huviumdado forma à essência dos fatos, sintetizando alguns traços 
culturais do seu tempo. 

Depois essa ci~nciu descobriria, n_as pinturas rupestres encontra· 
das em cavernas multimilenurcs a presença de culturas multissccular· 
mente anteriores aos primeiros documentos escritos. Essa antcriori· 
dade do homo /udicus sobre o homo Industriosos, essa precedência 
histórica do artista ao cientista, significa, também, que o homem, ao 
sentir aquele indeclinável tropismo pura as origens, não mergulha, 
apenas, no jogo onírico inconsciente, nn rcvivcscênciB 
sonumbúlicu dos urquétipos, de que falava Carl Gustav Yung, que, 
muito mais profundamente do que Freud, penetrou o inconsciente 
do homem. Ninguém, como esse genial sábio suíço, revelaria tal 
preocupação com a gênese da criação artfstica c a sua llltima obra. o 
Homem e seus Símbolos não seria suficientemente entendida sem as 
ilustrações picturuis que tanto esclarecem a sua compreensão, 

Foi ele o descobridor do inconsciente colctivo ou atâvico, que 
examina, no homem, aqueles padrões filogenéticos de comporta· 
menta, açõcs c rcuções individuais que se influenciam por valores 
ancestrais, anteriores uo psiquismo propriamente individual, tra· 
duzidos nos sonhos, nus visões c fantasias c que se expressam cm 
mitos, cm liturgias, contos de radas, sagas universais, mas, so
bretudo. cm obras de arte de todas us épocas c todas as culturas. 

Assim, o desenho, n pintura, a escultura, a dança e a música 
seriam traços muito mais importantes, porque espontâneos c pro· 
fundos, para uma síntese cultural da humanidade, 

Decerto a ciência c a tecnologia são osscncialmcnte mutâvcis, 
como instrumentos circunstanciais do desenvolvimento humano; 
mas a arte sempre foi, continuarâ sendo aquela expressão da criati· 
vidade humana capaz de produzir, nunc et hlc, hodle et semper, a 
mais estável c duradoura imagem do homem c da sua consciéncia 
ontológica, tanto mais permanentemente fi~l às suas origens, quanto 
mais capuz a sua alma de volcios de condor sobre as perspectivas do 
futuro. 

UM JUBILEU ARTISTICO 

Sabe-se, hoje, que Leonardo da Vinci foi um dos maiores gênios 
do seu tempo: interessou-se pelas ciências exalas c, com esses conhc· 
cimentos, tanto idealizou a mâquina de voar, como peças de artilha· 
ria, grande visionário du aviação e da ballstica; deixou estudos 
intcn:ssantíssimos de matcmâtica, fisica, hidrâulica c anatomia. E se, 
nas artes pláslic•ts, foi igualmente grande na pintura, na música c nu 
arquitctura, é apontado como homem típico do Renascimento, 
interessado cm todos os ramos do conhecimento humano. Idealizou 
carros de as~alto e submarinos; propôs ao Papa a drenagem dos pân· 
tanos pontinos, como estudou o desvio do curso do rio Arno, para 
tornft·lo nuvcg:ívcl ati: Florença. 

Tudo indica que fez da pintura apenas uma atividude lúdica, 
Entretanto, Sr, Presidente, se houvesse. desaparecido todo o 

uccrvo da pintura renascentista italiana c licusscm, para a história, 
sua ••ccin" c sua .. Gioconda", teria sobrevivido hã meio milênio, 
como sobrevive, o traço marcante de uma época em que aquela 
península mcditcrruncu se alcundorou aos plncaros du criatividade 
humam1. 

Somente o sorriso de Mona Lisa, no que inspirou de poetas e 
ensaístas, de críticos de arte, de reproduções c de estudos pictóricos, 
encheria unu1 vasta biblioteca, 

Se uc .toda u til te· grega houvesse restado apenas a Vênus de Milo 
ou um torso uc l'ru.<!stclcs, ainda assim o mundo helénico estaria na 
lembrança <.la posteridade; bastaria, apenas, a "Pictâ" de Miguel 
Ângelo paru significar-nos, hoje c sempre, o que foi o gênio criador 
da pútriu de Dunte, mesmo que nenhum canto nos restasse, cm itulia· 
no ou cm centenas de Unguas que o traduziram, da Divina ComEdia. 

Todas estas considerações nos assaltam, Srs. Senadores, quando 
comemoramos, este ano, o jubileu de um pintor umazônida, que se 
aponta como um dos nossos maiores artistas desta geração, a ilustrar 
famosas pinacotecas de quatro continentes. 

Truta-se de Moacir de Andrade, filho de um.andcjo pioneiro 
pernambucano, que foi encontrar, em Manaus, uma descendente de 
índios amazonenses, para unir com ela o seu destino c, nascido aque
le rebento de um lar caboclo, levâ·lo a formar-se, até os dez anos, na 
fímbria da mata, onde o garoto viria a rica plumagem das aves, a arte 
primitiva dos ameríndios, u intrincada rede dos igapós, onde as iguçu. 
bas deslizam, c ouviria o canto do uirapuru c contemplaria os 
revi:rberos do sol do equador lançando as tintas do seu pincel mágico 
na monocromia do verde, no caudal barrento dos rios ou na 
transparência liquida dos pequenos anucntcs, no milagre tclllrico das 
cores e das formas, E ouviria as lendas dos índios c as sagas dos cabo· 
cios, comungando a vida, por vezes edi:nica c muitas delas cheias de 
angústia, dos parouras e dos gentios mais primitivos, 

Brasília lhe deve, neste seu jubileu artfstico, uma homenagem: 
foi ele o primeiro pintor que aqui expôs, cm 1958,,quando a pré
nascente cidade emitia os primeiros vagidos no seu canteiro de obras, 
tendo, nu Cidade Livre, a presença multifâria c sincrética de todos os 
quadrantes do Pais. 

Em abril deste uno, dizia o Diário de Brasr1/a, numa reportagem 
intitulada "O Monstro Sagrado da Pintura Brasileira": 

"0 pintor Moacir Andrade, que vive hã mais de 
quarenta unos na selva amazônica, vai mostrar, para os seus 
irmãos do Sul e du Europa, sua recente colcção de cento e 
cinqUenta quadros, todos eles pintados naquela parte doBra
sil, retratando os hábitos, os costumes c, sobretudo, as lendas 
e as tradições dos índios e caboclos daquela gigantesca 
noresta, o famoso pintor, que é noticia permanente nos 
jornais e revistas de todo o mundo, tem quadros nos mais 
importantes museus e coleções particulares da América, 
Europa, Ãsià e Ãfrica. 

Entre as figuras do "grand monde" internacional que 
possuem suas obras, des1acam-sc: Jacquclinc Onassis, lndira 
Gãndi, Adolfo Block, Jorge Amado, Ferreira de Castro, 
Eurico Andrade Alves, Jimmy Cartcr, Yitzhak Rabim, Pclé, 
Victor Civita, Henry Kissingcr, Golda Meyr, Francis 
Coppola, Jack Clayton, Margot Fontcyn, Constantino da 
Grêcia e outras personalidades de igual importância," 

Depois de assinalar a preocupação de Moacir de Andrade com 
o equilíbrio ecológico da Amazônia - e ele sobe os seus rios, nas 
estações de caça e nu "piraccma" para pedir aos barranquciros dos 
grundes vaus que contenham seus anseios predatórios- diz o Diá
rio de Brasília: 

"Escutando, falando, conversando, colhendo sons, 
fotografando, desenhando, pintando, recolhendo manifesta· 
ções primitivas da dança intcriorana; da escultura, da 
alimentação, dos hábitos, dos problemas ecológicos, dos usos 
c dos costumes'" dos exercfcios medicinais,. das crenças 
religiosas, do sincretismo índio-afro-brasileiro, das supcrsti· 
çõcs de suU gente, ele recolhe, carinhosamente, esse material c 
desenvolve um trabalho dos mais preciosos para a salvaguar· 
da do putrimônio cultural primitivo da Amazônia e consegue 
com isso emprestar, ao seu povo, uma contribuição incstimâ· 
vcl paru o conhecimento futuro de outras gerações que, de 
outra forma, estariam irremediavelmente perdidos pura 
sempre. Entre os quudros que deverão ser expostos no Brasil 
c Europa estão: "A lenda do tambutujâ", "A lenda do 
mutintu-pcrciru", uo mistério do boto", 110 nascimento do 
Rio Solimões", "lndios" c "A Festa de Silo Francisco do 
Solimões", 

As.im, se referia, uindu esta uno, a imprensa brasiliense a 
rcspciu do maior pintor da Amazónia, cm todos os tempos, 
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UM POUCO DE BIOGRAFIA 

Na~cido em Manaus, filho do pernambucano Severino Galdino 
de Andrude c du amazonense Jovina Couto de Andrade, Moacir 
ubriu os olhos pura o mundo cm Mannus, a 17 de março de 1927, 
indo viver sua primeira infüncia em Boa Esperança, no Munic!pio de 
Manucupuru, às murgens do Solimões. 

A Noticia, de Manaus, cm reportagem divulgada a 7 de junho de 
1969, assinalava: 

"Esse contacto com o nomcm hintcrlandino c seus costu· 
mcs marcou, dc'ínancira profunda, sua tcmâtica e lhe' deu o 
estilo de suas concepções pl6sticas, Peixes, igapós, canoas, la· 
goas, furqs, casas pala fitas, hábitos c toda. uma antologia 
amazõn'ica, comparecem de maneira toda original c pessoal 
na pintura de Moacir de Andrade. Foi no interior que teve 
contactos com os artistas populares, dcpositlírios de tóda 
uma cultura de tradições ind!gcnas: fabricantes de cerâmica, 
de tipit!s, esteiras, entalhadores de remos, de popas e proas 
trabalhadas de cano~s, de peneiras, de cestas com seus cntran· 
çados e padrões peculiares. Tudo isso comparece c marca a 
arte do pintor." . 

Em 1937, Moacir Andrade matriculava-se no Grupo "Ribeiro 
Cunha" c, concluindo o curso elementar, ingressava na Escola Técni· 
ca de Manaus, depois no Ginlísio Amazonense, hoje Colégio Es
tadual do Amazonas, onde ainda exerce a câtedra de desenho. Inte
ressado pelo desenho arquitetônico, concebeu projetas de vlírias resi· 
dências, igrejas, escolas, hospitais c prédios públicos de Manaus e 
vârias cidades do interior. . 

Em 1952 fazia sua primeira exposição na Escola Técnica Fe
deral de Manaus e em 1954, integrando um ·grupo de jovens 
intelectuais, fundava o famoso "Clube ·da Madrugada", ponto de 
encontro da Inteligência amazonense, de onde surgiria, mais tarde, 
uma escola de pintura ao ar livre, para o desenvolvimento da vo
cação c do talento artístico dos filhos do povo, Entre 1952 e 1958, 
expõe, cinco vezes sucessivas, no Salão do Ideal Clube c na Bibliote
ca Pública do Estado. Ainda em 1958, apresenta mo!lras da sua arte 
cm Brasília c no Museu de Arte de São Paulo e, desde então, expon
do anualmente cm Manaus, onde é a presénça mais notâvel do Salão 
de Arte Moderna de 1960, partindo, desse ano, para exposições em 
Porto Alegre, Belém, Brasllia, Salvador, Recife, Guanabara e outras 
capitais brasileiras, 

Em 1968, viaja para os Estados Unidos, expondo nas Universi
dades de Knoxvillc, Nashville, Union City, Jackson, Memphis c na 
sala dos representantes do Tcnnessec, no Congresso Nacional de 
Washington, onde voltaria, no ano seguinte, para apresentar mostra 
na Galeria do Banco lntcramcricano de Desenvolvimento c dos 
COmpanheiros da Aliança, 

Sob o pntroclnio do Ministério das Relações Exteriores c da 
Secretaria de Educação e Cultura do Amazonas, apresenta-se, em 
1969, em Lisboa, c, nesse mesmo lino, na capital ingleso, patrocinado 
pela Universidade do Amazonas c Embaixada Brasileira em Lon· 
dres, Em 1970 cstâ cm Madri, sob os auspicias do Ministério das Re
lações Exteriores, que lhe patrocina, cm 1971, uma grande mostra 
cm Quito, voltando, cm 1972, ao Rio de Janeiro c, np ano seguinte, a 
Lisboa. · 

O Sr, Braga .Joínlor (ARENA - AM) - V. Ex• concede um 
apni~e? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois ni\o, no· 
brc Senador Braga Júnior, com muita honra. 

O Sr. Braga Júnior (ARENA - AM) - Eminente Senador 
Evandro Carreiro, V, Ex• cstâ pronunciando um discurso prestando 
homenagem a um dos nossos Ilustres conterrâneos que vem pres
tando os mais relevantes serviços ao Amazonas, levando, atrav~s da 
sua capacidade arlfstico, o nome c n Imagem do Amazonas para todo 
o território nacional, Inclusive ao exterior, conforme V, Ex• vem 

frisando cm seu discurso, homenageando, com justiço, nesta tarde, 
ilustre brasileiro nascido no Amazonas. Parabéns a V. Ex• pelo pro
nunciamento. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM)- Agradeço 
envaidecido, nobre Senador Braga Júnior, quando V, Ex• compa
rece no meu discurso para fazer coro a essa homenagem que prcs· 
tomos no ilustre pintor Moacir de Andrade. Muito agradecido. 

Em 1970 realiza um grande painel para a agência do Banco do 
Brasil cm Manaus c, cm 1971, outro espctacular painel para n Revis
ta O Cruzeiro. 

Museólogo, fundador da Pinacoteca do Estado, da Escolinha de 
Arte Infantil do ARNC, do Museu de Arte Popular da Amazónia, 
tem sido, em nosso Estado, o maior colccionador de iconografia reli· 
giosa popular e, como autodidata cm etnologia, analista entusiasta 
da arte indígena. 

Nus artes plásticas, não se dedicou, apenas, à pintura, mas apre· 
senta contribuições notáveis no campo da xilogrovura e da escultura, 
tem realizado talhas de grande sensibilidade, desenhos primorosos, 
além de ilustrador de textos literários, com os seus inimitáveis bicos· 
de-pena·. 

Dedica-se, com especial carinho, à descoberta de novos talentos, 
incentivando com entusiasmo as vocações artísticas da juventude 
amazonense, enquanto integra o Clube da Madrugada o melhor ccn· 
iro de divulgação dos valores culturais da Amazônia inteira. 

A sua predisposição para o mural, para as telas de grandes pro· 
porções, explica-se não apenas pela exubcriincia da natureza que o 
inspira, mas pela própria grandeza interior: uma figura humana que 
se cxtroverte na mesma proporção em que introjcto a magnificência 
telúrica do cenário em que vive. 

Uma exposição de Moacir de Andrade não é, somente, a mostra 
muda, em que falam, apenas, as formas c as cores. Sua comunicabili· 
dade, que deve ter herdado do pai nordestino faz com que as suas 
mostras sejam ilustradas pela explicação oral, quando ele se 
transforma em conferencista, principalmente no exterior, revelando· 
se inimitável propagandista da cultura brasileiro, principalmente em 
sua especificidade amazónica. 

AS LOUVAÇOES DOS CRITICOS 

Nesses vinte c cinco anos de peregrinações pelo Pais c pelo 
mundo- c eis, aqui, nessa vocaçilo ondeja o picara, um traço da suo 
pcrnumbucanidadc, intimamente ·ligado à curiosidade tapuia do 
índio que vive nele - Moacir de Andrade colccionou admiradores c 
amigos, na inteligência brasileira. 

Dele disse Gilberto Frcyrc, dirigente daquela alta academia de 
estudos brasileiros que é o Institui~ Joaquim Nabuco, do Recife: 

"Niio hã escritor que não se ufane de ter alguma vez, ou 
muis de uma vez, criado novas expressões para a caracteri· 
zaçiio de velhas realidades. 

Confesso estu minha vaidade para dizer que uma dessas 
criações é .. trópico anfíbio". 

Com n expressão "trópico anfíbio", procuro caracte
rizar principalmente n Amazônia brasileiro: sem dúvida, a 
mais grandiosa expressão dessa cspí:cic de trópico. Espécie de 
trópico que teve cm Euclides da Cunha o seu apologista 
máximo em llnguu litrrãria, São pâginos, as suas, sobre a 
Amazônia, que rivalizam com as que o imortalizaram como 
in\í:rprete de paisugens e gentes dos sertões. 

Pois esse o trópico - o que venho chamando anflbio c 
do quul u Amazônia brasileira ó tão vigorosa expressão -
que encontrou em Moacir Andrade quem, como pintor, lhe 
interpretasse ulguns dos significativos encantos de forma c de 
cor. Interpretação que continuu u processar-se. Pois a idcntifi· 
caçi\o do Moucir Andrade com u sua e nossn Amazônia(: das 
que vuo ulém de tempos cronológicos: necessitam de ir u 
todos os extremos duquilo que os especialistas cm classificar 
tempos chumum "duruçào." 
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A4ui interrompo u citação, Sr. Presidente, para voltar a signifi· 
car 0 que nessa arte existe de atemporal, de artlstico c até mesmo de 
mct:~-ling.uistico- desde que u pintura contém, também, um expres
sionismo semãntico - para classificar o nosso pintor de intérprete 
pkturul dos ur4uétipos universais dentro dos sim bolos mlticos ame· 
rindios. no imcnsu contexto telúrico da Amazônia. 

M•1s, cuntinuu Gilberto Freyre: 

"Nou representa umu fuse na suu arte, mas a realização 
contínua de Unlll fusc quase religiosa. e como se Moacir tives
se 1101sddo brasileiro e se tornado pintor para cumprir um 
voto: ll de intcr['lrctur a Amazônia brasileira como interpretu
~o;iiO de trópico anfíbio, Como terra. como mata, como verde, 
cumll d:u, como uzul. c também como água. Água amuzôni· 
ca. Ãgua '4Uc vive a confundir-se com a terra. 

Um pintor assim, de sua região, i: um pint_!lr como que 
llHJnogfunico. Fh:l a um imenso e exclusivo amor: 
<lmazúnh:u. Tduricumentc mnuzônico. Brasileiramentc ama· 
/ÚilÍCll, 

De mo~o que 1i proporção que a Amazônia se torna, 
~..:umo csttl-sc tornundll, muis brasileira, Moacir é parte desse 
prnccsso paru u qual vem concorrendo. Pois não é só através 
U:1 ~.:ii:nciu. da engenharia, da cconomiu, da política, que se 
twcionuli1.u lmw região ou uma área: também através da 
arte," 

Belas palavras, Sr. Presidente, Tão belas quanto vcrdadei'ras. 
Verdade que envolve uma realidade semântica, tomada no contexto 
nacional. Mas ainda se tornarâ mais amplamente verdadeira se in· 
terprctarmos 11 arte de Moacir Andrade como aquela mensagem uni· 
versai, que é a aspiração dos grande artistas. E sua universalidade re· 
side justumentc - como queriamos acentuar desde o inicio - na 
teleologia dos seus sim bolos arquetipicos, para insistir na linguagem 
iunguiuna. 

Jorge Amado, hoje o maior romancista brasileiro, ouviu, do 
nosso pintor, u seguinte declaração: 

"Eu trabalho com o telurismo, com o regional, com as 
coisas autóctones, com todo o mistério que caracteriza a 
Amuzõnh1." 

O arguto escritor baiano não se conformou com a modéstia 
dessu autolimitaçào e comentou: 

"A definição do próprio artista i: esclarecedora, mas não 
marca os limites da projcção de sua pintura. Demonstra com 
clurczu os mutcriuis interiores e a visão exterior a impulsioná· 
lo na criação. A modéstia impediu, pori:m, que ele dissesse 
que a projeçào du vida recriada em seus fabulosos quadros 
cnormes, repercute muito a\E:m das fronteiras amazónicas, 
Brasil a fora e uli:m dus Fronteiras do Brasil, no mundo vusto 
mundo." 

Mais adiante, explica-se Jorge Amado: 

"Usei o adjetivo fabuloso, pura falar dos quadros, Vale 
u pena usá-lo de referência ao artista que os pintou, ao 
homem Moacir de Andrade. Fabuloso artista, fabulosa cria· 
turu humunu, um ser único, aliá's, o artista c homem, entre o 
criador c u obra criada a identidade i: total. Porque esse 
urtistu foi concebido no ventre da Cobra Grande, fecundado 
pelo povo du Amuzônia, t: com grande ulcgria que satldo 
Moacir de Andrnde, por ocasião de seu cinqucntendrio de 
nascimento e dos seus vinte c cinco anos de pintura, nssocian· 
do-me u todas ns homenngcns que lhe são prestadas. Por 
muiores c muis numerosus, Moacir ainda merece mais. NUo 
só do Amuzonus e amuzonenses- ele deve ser festejado pelo 
Brasil inteiro e por todos os brasileiros," 

Encontro nessas pulnvrus, Senhor Presidente, mais uma justifica· 
tivn parn trnzer, ii mnis nltn tribuna do Purlumcnto, u voz da Amazô· 
niu, crendo que elu pode ser ouvidn por todo o Brusil, embora talvez 

desmerecida pelo intérprete, no entanto corroborada pela altlssima 
valia do próprio homenageado. 

Nessa rdpida antologia de citações da inteligência brasileira, a 
respeito do pintor c sua arte, não poderia faltar a palavra de um filho 
de Minas Gerais, cujas pdginas, pelo seu estilo viridente, colorido, 
dinâmico c também telúrico, encontram-se hoje, nas antologias du 
lfngua pdtria, 

Trata-se de J oão.Quimarães Rosa, que assim se referia ao nosso 
pintor, a 7 de janeiro de 1967; 

"Moacir de Andrade submc~, WJ disciplinado espaço 
de urte- galos de tapeçaria, cintilações de ~os r mogio 
de presépios - os paroxismos do seu diluviano zoorama, 
feérico epos de fauna: peixes leviatãs, dragões, hurpias, per· 
lados de fria espuma c ocelados de recordações onlricas, à luz 
de um amarelo ao mesmo tempo telúrico c transcendente, 
apanha assim cm tensa ronda a vida do grande rio e grava 
nos olhos de xerimbubos abissais a desmesurada selva, a cós· 
mica, caluda essência da Amazônia," 

O repórter Barros Ferreira, do Diário Popular de São Paulo; 
lendo esse pronunciamento do insuperável escritor mineiro, 
comentou: 

"Com seu estilo inconfundlvcl, Guimarães Rosa definiu 
a arte do pintor melhor do que dezenas de crfticos de arte." 

Não é de admirar, Senhor Presidente: os génios artisticos, 
qualquer que seja o seu instrumento de criação, têm a mesma facul· 
dade de mergulhar no mistério dos arquétipos, encontrando-se c 
identificando-se, mesmo sem palavras, naquele Nirvana essencial, 
onde se encontra a preciosa c primcva linfa do ethos artfstico: o 
inconsciente colctivo, 

Acredito que o artista sintoniza com a consciência cósmica, vati· 
cina quando elabora, possuido de uma sutil mediunidadc, fala umà 
linguagem cujos simbolos encerram verdades que nem ele mesmo 
conscientiza ou pressente, 

Vislumbro na simbologia pictórica de Moacir Andrade, nas su· 
as serpentes, nos seus dragões, nos seus peixes iridcscentcs, a mcn· 
sagcm enigmãtica da Amazônia, cada ser fantâstico é um axioma que 
o ecos-sistema impõe como dogma, desobedecê-los é sacrilégio que a 
biota responde com o suicldio em rcação de cadeia. 

IJcscubro nos seres fantásticos de Moacir Andrade a vocação 
hidrográfica da imensa cornucópia brasileira, o maior arabesco pota· 
mogrúõco do mundo, onde "A terra i: uma condescendência da 
água" e "fora da 6gua só existem monismo e alucinações" no dizer 
de um dos nossos uva tares caboclos, Ramayana de Chevalier, 

O ARTISTA NO ESPELHO 

Poucos pintores escaparam à tentação do auto-retrato, Um de 
Moacir de Andrade, datado de 1974, para a plaqueta de U1u catd· 
logo, tem o minimo de traços de nanquim c o mãximo de sintcse 
expressiva, 

E se, nesta andlise despretensiosa, de quem não é critico de arte, 
mas, apenas um lilho da Amazônia tentando esboçar o perfil de um 
irmãq do ·~trópico anffbio", temos recorrido 11 linguugem dos sim· 
bolos, ii simbologia onlrica c à citação dos mitos c dus sugas, antes de 
revelar o que Moacir de Andrade tem dito de si mesmo, queremos 
lembrar dois mitos helénicos, que igualmente inspiraram Freud c 
Jung, nos seus mergulhos na psicologia profunda. 

Primeiro, o mito de Nurci&o, contemplando u própria figura no 
espelho dns C1guus, que lembra n vocação tulússicu dos filhos de 
H/:lude: é u sua imagem que vê c nclu, o repouso de um efebo encnn· 
tudo pela beleza. 

O outro, /: o mito de Anteu, fiiho de Geu c de Posí:idon, que 
vivin nn temi marroquina e convidava todos os viandantes à luta. 
Eru invenclvel, enquanto tocasse com um dos pés nu terra-mãe, Pura 
vencê-lo, Hércules teve que erguê·lo do chão e estrangulá-lo. 



~ 

o 

o 

o 

Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) Terça·felrA 20 4763 

Talvez seja esse o primeiro mito antropo-tclúrico registrado pela 
História. significativo da grandeza do artista fiel às suas origens. 

Dificilmente Moacir de Andrade deixa de fazer a sua criaçiio
o;;cu alt<'r rg,, artlstico - espelhar-se nas águas. Como nunca se 
apartu da sua gêncsis de nlho do Solimões. 

Ouvido pelo repórter Barros Ferreira, declarou, hú pouco 
tempo: 

,:, 

r; 

ç, 
~ 

ii 
C! 

"Sempre pintei tcmns nmnzontcos. Sinto-os intensa· 
mente. Siio, para mim, imperiosos, na necessidade de fixá· 
los, interprctit·los, num registro cotidiano. Sou um eterno 
upuixonudo da Amazónia, p~a qual sempre lutarei. O. meu 
meio sempre me dominou. E 'é através dele que procuro ex· 
prcssnr o meu universo c atingir a universalidade, maneira de 
tornú·lo compreenslvcl por todos os que t~'m aparentes limi· 
taçõcs locais. Busco sempre, ansiosamente, a perfeição e tudo 
o que acabei de.fnzcr me deixa insatisfeito." 

Pintando mais de quarenta quadros por ano, somam mais de 
mil os seus trabalhos pictóricos. E a Amazónia assim se desvela no 
seu pincel fazendo esplendor cm cores a torrente dos seus mistérios, 
cm telas que pervagam o mundo e povoam as pinacotecas, com o 
corpo das iarns, ns palatitas rciTctidas na supcriTcic trquida, sereias c 
boitatás, pássaros c flores, monstros mlsticos c lendas docemente bâr· 
baras, numa luxuriante festa para os sentidos. 

Sobre a sua arte falaram, com entusiasmo, admiração c entorne· 
cimento, homens como Sartre, Ferreira de Castro, Câmara Cascudo 
"o insigne folclorista", Artur César Ferreira Reis, c António Olinto, 
o crítico literário; c Manâel Bandeira, Grnciliano Ramos c esse 
grande José: Geraldo Vieira, que a literatura brasileira acaba de per· 
der. 

Também mostraram encantamento pela sua arte figuras fcmi· 
ninas como Rachel de Queirós, nossa primeira "imortal"; Dinâ Sil· 
veira de Queiroz, Manocla Araújo, Zora Scljan c Margot Fontcyn. 

Por isso, ao homenagear, neste instante, esta glória da pintura 
brasileira, pelo seu cinqUentenário c pelo seu jubileu artrstico, 
cremos falar cm nome da pátria inteira, que tamb~m se projeta no 
mundo pclu imaginaçüo criadora de Moacir de .Andrade. 

Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Braga J unior. ' 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM. Pronuncia o scguin· 
te discurso. Sem revisuo dei orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores: 

Hoje, vamos falar sobre a importância do Projeto Rondo~ para 
a nacionalidade brasilciru, dados os relevantes c inestimáveis ser· 
viços que esse Projeto vem prestando à Nação. 

Com u reabertura das aulas, cm 1968, a mocidade estudantil, 
principalmente a juventude universitária, encontrava-se desmotivada 
no Pais, depois daquela intensa movimcntaçilo verificada, entre 1962 
c 1964, quando o Ministério du Educação e Cultura procurou meti· 
vur os universitários u uma intensa purticipaçilo politica, cm dctri· 
monto du própria formuçilo técnica c cultural. 

No intuito de preencher aquele vazio, procurou-se solucionar o 
problema, com um convite à juventude universitária para o conheci· 
menta du rculidnde nacional, que nilo se resumia na vida urbana, 
nem na problemática dos centros citadinos c das áreas mctropoli· 
tunas, mas aprescntuvu dcsntiudor modelo de subdesenvolvimento 
no interior do Pais. 

Prcocupudo com u intcgruçilo nacional, que, na sua visilo de 
estadista, compreendia u verdadeira ocupação das imensas áreas 
devolutas du hinterltindiu, u ampliação dus fronteiras económicas 
internas, c sobretudo, n muior presença do Governo c da inteligência 
nucionul. principalmente dn juventude académica, no vazio cconó· 
mico e dcmogrítfico dns nossus lindes umuzõnicas, como, também, 
nu ítrcn crlticn do Nordeste. 

Voltuvn-sc u,fulur, nu imprensa nacional, no problema da inlcr· 
nucionulizuçilo du Amazônia, enquanto ó famoso "In~tituto Hu· 
dson", dos Estudos Unidos, sustentava a necessidade da constru
ção, com uma tupugem cm Óbidos, de um lago de área igual à super· 
fícic du Itália, partt atender it crise hldrica mundial do próximo si:· 
culo. · 

Foi, cntuo, que surgiu o famoso slogan, de repercussão nacional: 
.. Integrar, para não cntrcgur", 

E, cm nome desse principio, traduzido cm eloqUente apelo à 
juventude, de formuçuo predominantemente nacionuli~n. instituiu· 
se, cm carátcr permanente, o Grupo de Trabalho "Projr!io Rondon", 
obtendo, do Presidcnre Costa c Silval'..a ediçüo do Decreto n• 62.927, 
de 28 de junho de 1968, cujo urtigo l•'llcclarnva; , " 

,.Fica instituído, cm caráter permanente, um Grupo de 
Trabalho denominado "Projeto Rondon", com •sede na 
cidade do Rio de Janeiro, dirctamcntc subordinado ao Minis· 
tério do Interior, com a finalidade de promover cstâgios de 
serviço para estudantes universitários, objctivando conduzir 
a juventude a participar do processo de integruçuo nacional." 

Nesse Grupo, havia representantes dos Ministérios do Interior, 
da Educação c Cultura, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, 
dos Transportes, da Agricultura, do Plancjamcnto c da Saúde, além 
de um indicado pelo Movimento Universitário de Desenvolvimento 
Económico c Social c outro pelo Conselho de Reitores. 

Tendo cm vista sua participação pioneira no Projeto, a Univcrsi· 
dadc do Estado da Guanabara também indicou um representante na· 
quclc Grupo, coru um Núcleo Cc:ntrnl, de seis membros, para iniciar, 
imediatamente, as atividadcs !l'pcracionais do "Projeto Rondon", 
sob u coordenação geral de um membro, rcsponsâvcl dircto perante 
o Ministro do Interior. 

Era tão simples o organograma inicial do Projeto, como cspc· 
tacular se revelou na sua arrancada para o interior do Pais, principal· 
mente cm estreita colaboraçilo com a recém-criada "Fundação 
Nacional do lndio", com a SUDECO c a SUDAM, que lhe propicia· 
vnm apoio logístico. 

Reorganizado o Ministério do Interior, pelo Decreto n• 66.882, 
de 16 de julho de 1970, o "Projeto Rondon" se inseria, ao lado da 
FUNAI, como "entidade de intcgraçüo sócio-económica no proccs· 
so de desenvolvimento'', 

A 6 de novembro daquele ano, o Decreto n• 67.505 assegurava 
autonomia administrativa c financeira no Projeto Rondon, para 
mobilizar "operações de cstúgios voluntários c correlatas de cstudan· 
tes, de nlvcl técnico. e superior; nos seguintes campos: dcscnvolvimcn· 
to e integraçüo ~acionnl; ntividadcs complementares de ensino, cm 
coordenação com o Ministério da Educnçilo c Cultura; mercado de 
trabalho c miio·dc·obru. Instituiu-se o FUNRONDON, com dota· 
çõcs orçamentárias, subvenções, auxílios, contribuições, legados, 
créditos c rendas eventuais. 

Em 1973, o Decreto n• 72.374 acrescia ao Conselho do Projeto 
Rondon um representante do Ministério das Relações Exteriores, 
que, pelo Decreto n• 75.746, de 1975, passava n constituir-se de 
quutorzc representantes, de quase todos os Ministérios. 

Finulmcntc, u Lei n• 6.130, de 15 de dezembro de 1975, autori· 
zou a instituição da "Fu0duçilo Projeto Rondon", vinculada ao 
Ministério do Interior, com personalidade juridicn de direito priva· 
do, tendo "como finalidade motivar a pnrticipaçilo voluntária da 
juventude estudantil no processo do Desenvolvimento, da Integra· 
çilo Nacionnl c du Valorização do Homem, cm cooperação com o 
Ministério du Educuçilo c Cultura", principalmente através dos 
oampl avançados das Universidades e outros programas similares, 
"compatibilizando seu funcionamento com as dirctrizcs básicas esta· 
bclccidus por aquele M inisti:rio". 

O Decreto n• 77.326, de março de 1976, nprovnva os Estatutos 
du novn fundnçno, que teve o seu art. 6• alterado, pelo Decreto 
n• 78.443, purn que também pudesse firmar acordos c convênios 
com entidades estaduais c municipais, 
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A 16.de março deste ano, o Decreto n• 79.401 reconhecia os 
.Cursos de Letras, de Estudos Sociais c de Comunicações, ministra· 
dos no "Campus Avançado" dcTell:, no Amazonas, mediante convê· 
nio entre o Projeto Rondon c a Universidade Federal de Juiz de Feira. 

A última alteração dos Estatutos da Fundação ·Projeto Rondon 
teve, entre outras finalidades, a de permitir-se a concessão de bolsas 
a estudantes de cursos profissionalizantes, bem como a univcr· 
sitãrios, para cstâgio nas unida'dcs de asscssoramcnto c executivas da 
Fundação,•ou cm programas cspcc(ficos desenvolvidos pela Institui· 
ção; 

Nós, os filhos das regiões mais carentes do Pais, muito devemos 
c continuaremos, sempre, a dever, enquanto cxist~, ao Projeto 
Rondon. 

Mas, por isso mesmo, porque a nossa formação histórica, na 
região amazónia, cstâ vinculada ao pioneirismo dos brasileiros, que 
foram ocupar, com enormes sacrillcios, a região distendida para 
além das Tordesilhas, gostaríamos de lembrar, neste instante, com 

·orgulho c desvanecimento cívico, os dois primeiros anos de cxistên· 
ela do Projeto Rondon, quando se irmanava à FUNAI, à SUDECO 
c à SUDAM c, praticamente sem recursos, mobilizava a juventude 
universitária do Sul do Pais para aquelas arrancadas, tão duras, que 
deixaram heróis, mortos no desempenho da missão voluntâria. 

Mas, a partir de 1976, o Projeto Rondon começou a dispor de 
maiores recursos. Pela Portaria de 30 de janeiro de 1976, a novcl 
Fundação via aprovado, pelo Ministério do Interior, um Plano de 
Aplicação da ordem de cinqUenta c um milhões de cruzeiros, dos 
quais dez milhões para os campl avançados, seis milhões para a 
Operação Regional c outros seis milhões destinados à manutenção c 
funcionamento das Coordenações nos Estados. 

A 6 de maio do ano passado, uma portaria ministerial aprovava 
o Regimento Interno da Fundação Projeto Rondon, dando-lhe uma 
estruturas mais dinâmica, enquanto novos convênios eram assinados 
com o Departamento de Educação Complementar do Ministério da 
Educação, inserindo-se, mais um piamente, aquela instituição vitorio· 
sa, no contexto educacional, cm proveito das populações 
interioranas. 

Jú cm março de 1976, a Presidência da República aprovava a 
dcstinaçlio de quatro milhões de cruzeiros do PIN para utilização 
pelo "Projeto Rondon", que aplicou, cm suas finalidades, no ano 
passado. quase sessenta milhões de cruzeiros de recursos federais. 

Mas a origem da idi:ia pioneira c generosa de que resultou o 
Projeto Rondon está numa visita a Amazônia, feita cm 1967, pelos 
Profc.~1orcs Wilson Chocri c Omir Fontoura, comandando 29 uni· 
versitários curiocas, que chegaram u Porto V clho, cupitul de Rondõ· 
nia, no dia li de junho daquele ano, pura trabalhar nus cidades de 
Abunà, Guajará-Mirim, Vilhena, Vila Rondõniu, Principc da Beira e 
Arqucra. Compunham a equipe dez estudantes de Medicina, que 
encaminharam uo Ministro da Educaçãt> um relatório, descrevendo 
u dolorosa situação sanitária da região, reclamando n<wos métodos 
de proOiaKia du nialúrin, da lepra, da tuberculose c outras doenças 
infecciosas. bem como um combate mais objctivo c amplo à' 
endcmias rurais, sugerindo a intcgraçilo das Faculdades de Medicina 
no País nessa nova cruzada. 

Levado, por outros componentes daquela turma, o pl'oblcma no 
Ministro do Interior, resolveu-se, então, pela criação do Projeto 
Rondon. 

Logo depois· que o Governo Federal transformou, com u 
uprovaçilo do Congresso, o Projeto cm Fundação, dizia o cmprcsú· 
rio Mário Gnrnciro, que participara da cxperii!ncin como estudante, 
uc assumir u presidência du entidnde nssim transformndn, para 
maior dinamização do seu trabalho: 

"Venho pura aprender c para servir, cidudilo pnrticipan· 
te que sou. E sob cssn expectativa acho que o Projeto Ron· 
don pode trunsformnr·sc em valioso Instrumento, gerando 
elemcntos de estudos, pesquisas, Investigações c debates, que 
possam corporificar-se, malstnrdc, cm umn cscnln de real ida· 

de nncionnl, institucionalizada, de nção permanente para 
com os univcrsitârios. 

Hoje, como empresário, imbuido de igual sentimento de 
participnçiio, tenho procurado conservar inalterada a 
conduta forjada na vida universitária. Sei quanto diflccis as 
soluções globais c imediatas, como muitos deles, com justiça, 
pleiteiam. Soluções capuzes de, a um. só tempo, atender a nos· 
sos anseios próprios c de se COI1\patibilizarcm com os meios c 
recursos, prazos c condições, colocados à disposição dos di ri· 
gentes. 

Somos uma Nação no limiar da grandeza. Mas. em 
momento algum, devemos esquecer nossos compromissos cm 
face da pobrezn, da má alimentação, da saúde precária, do 
analfabetismo, du insuficiência c da desigual distribuição du 
rcnâu que ainda aOigcm milhões de brasileiros." 

Portanto, o jovem que assumia a direção do Projeto Rondon, uo 
ser transformado cm Funduç"''• voltava-se para os ideais pioneiros 
daquela instituição, que aplaudira, qua•1do estudante. Mostrava-se 
fiel aos velhos tempos de arrojado pioneir~smo. 

Vimos que esse projeto nasceu, praticamente, cm Rondóma n·, 
recesso ocidental da Amazônia, naquela unidade cujo nome Já era 
umu homenagem à figura imortal do maior desbravador dos nossos 
espaços vazios, cm toda a vida·rcpublicana. Mas o Ministro, de cn· 
tüo, escolheu o nome pura balizar essa empreitada que iria viver, so· 
brctudo, da vocação humanitária da nossa mocidade universitária. 

Ora, o Marechal Rondon foi, sobretudo, um humanista. Seu 
papel, na dcresa do índio brasileiro, foi consagrado no exterior c, por 
isso, recebeu altos títulos de instituições mundiais dedicadas à Antro· 
pologia. O que há de melhor nu Convcnçã,, lO" aprovada pela Or· 
ganização Internacional do Trabalho, quanto aos compromi,,os 1u> 
Estudos pura com as noçõcs4ndígenas, foi inspirado pela pregação c 
pelo trabalho de Rondon, seguindp as negadas de José Bonifácio, o 
grande indigcnista do Império c patriarca da nossa Independência. 

Mas, antcS"dc dirigir o antigo Serviço de Protcção aos lndios ou 
presidir o Conselho Nacional de Protcçiio aos lndios, transformados, 
mais tarde, na FUNAI, o Marechal Rondon, de 1900 a 1906, per· 
correu milhares de quilómetros na Amazônia, para estender 1.747 
quilómetros de linhas telegráficas na nossa mais longinqua fronteira 
ocidental e setentrional. Vinte anos depois, já então cuidando do 
SPI, dirigiria, aos 62 anos de idade, uma expedição às fróntciras da 
Venezuela, Colômbia, Peru, Guiana Francesa c aluai Suriname, vcn· 
ccndo, durante quase 260 dias, mais de 17 mil quilõmetros, cm cu· 
noas, de automóvel ou a cavalo c num percurso de mais dcl.800 qui· 
lômctros por estrada de ferro. 

Seu pucifismo inspirado no humunismo Kantiano c, embora 
positivista, nindu vive hoje suu nlha freira- é que criou aquela divi· 
su, no contucto com os (ndios: '"Morrer, se preciso; mutur, nuncn!" 
- uindu hoje obedecida pelos scrtnnistas da FUNAI. 

Esse nome du nossu H istóriu, essa figura que ainda nüo cncon· 
trou pnralcio, como soldado exemplar, patriota sem jaça c 
humnnistn, tem sido c apóstolo imortal do Projeto Rondon, que, fiel 
tlllS seus ideuis de intcgruçlio nucionu\, truduz, até hoje, um invcjlavel 
desempenho, digno du vocuçào de seu patrono, 

O Sr. ltali•lo Coelho (ARENA- MT)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Com muito pra· 
zcr, 

O Sr. ltulhlo Coelho (ARENA- MT)- Quero solidarizar-me 
com V, Ex• pclus pnlnvrns clogioS<IS uo Projeto Rondon, que tem 
levado milhnrcs de univcrsitilrios pnrn, sobretudo, a região Amuzõni· 
ca c Oeste brasileiro, E estou com V. Ex•, que talvez essas cus· 
sundrus, tomudus de pessimismo, se convcrsusscm com u mocidade, 
que após passarem meses c meses III na Amuzõnin c no Oeste brasllci· 
ro, nu luta de nssistênciu social cu mi:dicn, adquirindo até a malârla, 
porque os brnsilciros dnqucln região silo sujeitos a esse mal, voltnm 
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impregnados de brnsilidndc, c c'omo tal confiantes no povo brnsilci· 
ro, na conquista do próprio solo cm bcncflcio da Nação, essas cas· 
sandrns, dizia, talvez murchassem, perdessem o entusiasmo, c muito 
pelo contrário se tomariam de algum otimismo cm favor da politica 
brasileira. · 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Eminente Sena· 
dor ltallvio Coelho, agradeço o aparte de V, Ex•, que veio enrique
cer o nosso pronunciamento hoje, nesta Casa, c também trazer subsf. 
dias inestimáveis, Realmente, as cassandrns deveriam procurar, 
antes de apregoarem o pessimismo, ouvir o que os estudantes bra· 
silciros têm dito com rclnçilo no trabalho que os Governos .da 
Revolução vêm cmprccndcn,do cm todo o Território Nacional cm 
bcneffcio do seu povo c das soluções dos seus problemas, como 
V, Ex• bem citou, até, às vezes, adquirindo doenças em áreas antes 
minadas, mas que, hoje, graças ao patriotismo dessa juventude cstu· 
dantil, principalmente universitária, vêm partilhando c contribuin· 
do, de forma positiva, para a conquista do Território Nacional pelos 
própri,os brasileiros. .. 

Sr. Presidente, .Srs, Senadores, d~vcmos sempre pensar cm 
tcrnios de Brasil c nunca cm termos de modelo politico ideológico 
que não consulte os interesses de nossa Pátria, 

O Projeto Rondon tem recebido do atunl Governo Federal 
apoio .realmente necessário, inclusive no que tange à colbcação de 
vultosos recursos financeiros, · 

E mais uma obra extraordinária da revolução, é sem dúvida 
alguma o Projeto Rondon, que vem prestando relevantes c incstimá· 
veis serviços à Nação através da mobilização espontânea da juvcntu· 
de estudantil brasileira, que está nos ajudando c tomando parte ativa 
na construçilo deste Pais c partilhando do processo histórico 
implantado cm 1964. 

Sua Excelência o Sr •. Ministro das Comunicações, Quandt de 
Oliveira, por intermédio d'a RADJOBRÃS, entregou tarefa da maior 
importância a 1.953 jovens univer!itários das áreas de Comunica· 
ções, Ciências Econômicas c Sociais, Direito, Estudos Sociais, 
Filosofia, Letras, Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, História e 
Geografia para levarem a efeito o necess(ario levantamento de avalia· 
çõcs, sobre a montagem de uma programaçilo de rádio dirigida para 
a Amazônia. 

É o Governo do Presidente Gciscl atuando cm todos os setorcs 
da Naçilo em beneflcio do seu desenvolvimento global e do seu povo; 
o destino grandioso do Brasil, tem de ser construido com o esforço c 
a purticipaçilo de todos indistintamente - Governo. povo, classe 
politica, empresários, industriais enfim, de todas as forças vivas da 
Nação. 

As cassnndras continuam apregoando o pessimismo, que nada 
constrói, contra a realidade que procuram ignorar porque não se 
conformam que em apenas uma década tenhamos atingindo o está· 
gio de progresso que alcançamos em todo o território nacional. Para 
os pessimistas respondemos com as realizações dos Governos da 
Rcvoluçilo e especialmente do Presidente Geisel. 

Devemos sempre pensar cm termos de Brasil e nunca cm termos 
de modelo polftico ideológico, que nilo consulte os interesses do n•lS· 
sa Pú1ria. 

O l'rosidente Geiscl tem reiteradamente munifcstodo sua 
prcocupuçuo com os problemas das populuções interiornnas de nos· 
"' terra, acentuando sua admiração com os resultados proffcuos 
alcançados pela açào do Projeto Rondon. De futo, já em 1976, o 
Projeto Rondon era transformado cm Funduçilo, a nm de pOS• 
sibilitur·lhe estruturu udequadu nos fins a que se propunha. 
Sintomática foi, ussim, u atuaçilo db Programu de Operações Espc· 
ciuis, utingindo cercu de 254 municípios, mediunte ativu participação 
de muis de 7 mil universit(trios. Outros dois progrumas - o de 
Cumpus Avançado c o de Interiorização c Fixação de Müo-de·Obru 
-tiveram êxito excepcional nu conjuntura do Projeto Rondon, mo· 
vimentando 3.700 universitários, O INPS, o DNOS c a SUFRAMA 
se beneficlarum do Projeto de Estágio, Remunerado, de que par· 
ticiparam 6.200 universitários. Também o POLONORDESn c u• 

regiões gcoconõmicn de Brnsflla e do Pantanal de Mato· Grosso 
contaram com a dedicada c eficiente atuação de. mais de 8.SOO 
univcrsitârios, localizados cm 720 municípios, Na fecunda· tarefa 
realizada pelo Projeto Rondon, no ano de !'966, o Governo Federal 
empregou recursos superiores a I 60 milhões de cruzeiros. Estes 
aspectos positiveis da ação governamental dcixn!Jl bem evidentes os 
intuitos de .amparo às populações mais carentt:s de nossa Pátria, 
contribuindo, ainda, para a sedimentação de uma consciência 
patriótica c humnnitAri.n cm nossa juventude estudiosa, a qual, me
lhor conhecendo o Brasil c sua gente, desempenharA um. trabalho 
mais conscicntc'c digno·dc nosso grandioso destino. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENT~ (José Lindoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Leite Chaves. . , 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ. PUBLICA· 
DO POSTERIORMENTE. 

. O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - C~ncedo a paiavra ao 
nobre Se.nador Mauro Bcncvidcs. . . . i , 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o se· 
guintc discu~so,)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

No corrente ano, a cidade de Fortaleza tem sido escolhida como 
sede de importantes 'conclaves, de âmbito nacional, fazendo convcr· 
gir para o Ceará as atenções de todo o Pais. 

Nos meses de julho, agosto c setembro, por c~cmplo, IA se reuni· 
ram, en congresso, os· cartógrafos, as secretárias executivas, os coope
rativistas, os avicultores c, mais rcccntemc:ntc\ os téCnicos de adminis
~rnçil~ ,... estes ~I ti mos numa semana de estude-s, ~a qual participou, 
tncluSivc, o cmmcatc Senador Magalhilcs Pinto, ali proferindo im· 
portante palestra. ' 

Com a participação de aproximadamente 7()0 ·médicos brasilci· 
ros e alguns estrangeiros, deverá rcnlizar·sc na capiial ccarcnse entre · 
26 c 29 do corrente, no Centro de Convenções, o 34• Congresso Brasi
leiro de Dermatologia c a I• Jornada de Dermatologia Sanitária pa
ra os quais se voltam as vistas dos meios cicntfncos da América Lati· 
nu. 

E>pecialmcntc solicitado, o profes;or.Hcnry-Pcrny, da Universi· · 
dadc de Nova Iorque, ministrará um Curso de Cirurgia Dcrmatológi· 
cu, bem nssim ao professor argentino Júlio Borda scrã atribui da tare· 
fu de igu:tl magnitude sobre tema da sua especialidade, . 

Ressalte-se que cerca de 250 trabalhos deverão ser apresentados 
durante o certame, versando sobre Medicina Interna, Dcrmatozo· 
onoses, Investigação Dermatológica,. hnnscm!ase, lcishmaniosc, a 
cargo dos participantes e de convidados especiais. 

Nu programação elaborada acha-se prevista, inclusive, a divul·· 
gaçilo de casos raros, para discussão c ilustração, com a presença de 
pacientes portadorc< de molóslias da pele. 

Cabcl'li ao professo.- Valtcr de Moura Cant!dio, ex-Reitor da 
Universi,iadc Federal do Cearú c Presidente da Sociedade Brasileira 
"" Dern::.lologLo. a cxpostçilo dos aludidos casos, coadjuvado por 
outros meslres do nossa Faculdade de Medicina. 

Em recente entrevisto! concedida à imprensa ccarcnsc:, o Dr. Ju• 
ruci Vieira de Magalhães, integrante da Comissão organizadora, ofc· 
rcccu novas informações a respeito do Congresso de Dermatologia, 
mostrando-se plenamente satisfeito com o apreciável número das 
adesões já confirmadas. 

Esperam os organizadores do certame que o Ministro dn Saúde, 
Almeida Machado, c técnicos da ãrcu sanitária do Pais comptircçun1 
ii solenidade de instalaçilo, fixada pura' as 20 horas do próximo dia 
26. ·' 

Tendo em vistuu rclcvüncht desse cometimento de natureza cien· 
tfnca, a efetuar·s~ cm meu Estudo,. é qui: me decidi por registrti·lo nu 
tribuna do Senado, fazendo votos por que alcance os nobres objctl· 
vos colimados. 

Eru o que tinha u dizer, Sr. Presidente: (Multo bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Não hã mais oradores 
iry.scritos. . ~ . . . 

Nada mais havendo que tratar, vou·· encerrar a ~cssüà, 
desig~undo para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 85, de 
1977-DF, que dispõe sobre a organização búsica da Policia Militar 
do Distrito Federal, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 354, 355, 562 c 563, de 1977, das Comis
sões: 

=._de Constltulçilo e Justiça: I• pronunciamento- pela constitu
cionalidade c juridicidade do Projeto; 2':fronunclamento - pela 
injuridicidade das Emendas de n•s I, 2, 4, 9 c I O, e pela constitu
cionalidade e juridicidade das de n•s 3, 5, 6, 7 c 8, de Plenário; c 

-do Distrito Federal: I• Pronunciamento- fnvorâvcl no Proje
to: 2• Pronunciamento - pela rejeição das Emendas de n•s I, 2, 3, 5, 
6, 7, 9 elO, c pula aprovação das de n•s 8 c 4, nos termos de subcmcn
dn que apresenta, com voto vencido dos Senhores Senadores Lázaro 
Barboza c Itamar Franco, 

-2-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 269, de 1977, do 
Senhor Senador Otair Bccker, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo sob o título "Produção de Mel no 
Brasil ainda ó muito Escassa" de autoria do Dr. Josó Carlos Juliano. 

-3-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 271, de 1977, do 
Senhor Senador Lourivul Baptista, solicitando a transcrição, nos 
Anuis do Senado Federal, da· Conferóncia proferida pelo Go· 
vcrnudor Elmo Serejo de Farias no dia 16 de agosto de 1977. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• li, 
de 1975 (n• 1.006-C/72, na Casa de origem), que declara o Pau· 
Brasil árvore nacional, determina o seu plantio c sua divulgação 
durante a Festa Anual dns Árvores, tendo 

PARECERES, sob n•s 522 a 525, de 1977, das Comissões: 
-de Agricultura, fuvorâvel: 
- de Educaçio e Cultura, favorâvcl, nos termos do Substitutivo 

que apresenta: 
- de Constitulçõo e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· 

dade do projeto, nos termos do Substitutivo da Comissão de Educa· 
çilo c Cultura: e 

-de Finanças, favorável ao projeto nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Educação c Cultura. 

-s-
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 67, de 

1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusi\o de 
seu Parecer n• 623, de 1977), que uutorizu a Prefeitura Municipal de 
Cumbé: (PR) u elevur ctn CrS 10.100.199,05 (dez milhões, cem mil, 
cento c noventa e nove cruzt:iros e cinco centuvos) o montante de suu 
divida consolidudu, tendo 

PARECER, sob n' 624, de 1977, da Comtssão: 
-de Constitulçüo c .Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

-6-

Discussi\o, cm segundo turno, do Pmjcto de Lei do Senado 
n• 234, de i97S, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que dispõe 

sobre a trunsfcri':nciu de funcionúrio público estudante universitário, 
·•·e dá oillras providê:ncins, tendo 

PÀRECERES sob n•s 871 n 873, de 1976, das Comissões: 
· - de Constltulçilo e Justiça, pclu constitucionalidade c juridi

cidude; 
-de Educação e Cultura, pelo arquivamento, com voto vencido 

do Senhor Senador Adalberto Sena: c 
-de Serviço Público Civil, favorável. 

-7-

Discussi\o, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 118, de 1976, do Senhor Senador Orestes Quí:rcin, que dá nova 
redução no artigo 768 do Decreto-lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943 
(Consolidação das Leis do Trabalho), tendo 

PARECERES, sob n•s 450 c 451, de 1977, dus Comissões: 
-de Constitulçilo e Justiça, pela constitucionalidade c juridici

dade, e no mérito, pela aprovação: e 
-de Leglslaçiio Social, contrário. 

-8-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 265, de 1976, do Senhor Senador Agcnor Maria, que climinn a 
exigência do pcrfodo de carência para concessão, pelo INPS, de 
benefícios cm virtude de incapacidade pura o trabalho ou morte do' 
segurado, tendo 

PARECERES, sob n•s465 e 466, de 1977, das Comissões: 
-de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade c juridici

dade, c no mérito, fuvorâvcl: c 
-de Leglslaçilo Social, contrário, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e35 minuros.) 

CONSULTO RIA-GERAL 
PARECER N• 70/77 

Sobre requerimento de Antônio Corrêa Pacheco, Técnico 
Legislativo, "C", aposentado, solicitando pagamento integral 
da gratlncaçilo de funçio. 

Antônio Corrêa Pacheco, funcionârio aposentado, no cargo de 
Técnico Legislativo, Classe "C", com vencimentos integrais e. a grati
ficação adicional a que fazia jus, na forma do artigo 3•, da Le1 5.903, 
de 9 de julho de 1973, requer dn Comissão Dirctora lhe seja pagu 
gratificação integral, a partir de suu aposentadoria, firmando-se, 
para tunto, nos seguintes argumentos: 

a) à época da aposentadoria, exercia a função de Secretário de 
Gabinete, Sim bolo FG-2, há mais de cinco anos; 

b) o Ato n• IS, de l•de novembro 1973, du Comissüo Dirctoru, 
cstubclccia, no urtigo 3•, que u somu dos vencimentos com u gruti
ficuçilo de função, nuo podcriu ultrapassar 95% do nivel DAS-I, 
constante da Lei n• 5.900, de 1973: 

c) como, nu atividudc, u soma do seu vencimento com o vnlor du 
gratificuçüo de função, FG-2, ultrupussuva aquele tcto, teve os seus 
proventos diminuídos, com u redução da gratificação: 

d) foi, ussim, prejudicado, no cálculo dos proventos de suu 
uposcntudoriu, por um Ato ilegal: 

c) tal Ato niio podcrin preponderar quanto~ uposcntndoriu, vc1. 
que se rcCere 11 vencimentos c o servidor, quando nu inatividndc, 
percebe proventos: 

O dcvcriu, portanto ter sido aposentado percebendo intcgrul
mcnte us vuntugcns du funçüo gratificudu, cm cujo cxcrclcio se cncon
truvu: 

g) 11 Comissüo Dirctorll, posteriormente, isto i.:, pelo Ato n• I, 
de 29 de junho de 1975, r~vogou o urtigo 3' do Ato n' 15, de 1973; 

h) o Supremo Tribunul Fcdcrnl decidiu que 

"A udministruçiio pode anulnr seus próprios ntos 
quundo eivados de vicies que os tornem ileguis, porque deles 
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não se originam direitos, ou revogá-los, por motivos de con
veniência ou oportunidade, respeitados os direitos adqui
ridos c ressalvada, cm todos os casos, a aprcciaçilo judicial." 

I) ao revogar o urtigo 3• do Ato n• IS, de 1973, a Comissão 
Dirctora deixou de fazer referência aos direitos adquiridos, mas 
assegurou ao Requerente o direito a perceber a gratificaçilo anterior 
ao Ato revogado; c 

j) os direitos adquiridos, como ensina Pontes de Miranda, "se 
irradiam para o futuro". 

li, A Subscrctnria de Pessoal, informando o processo, diz: 
a) que o Ato n• I 5/73, da Comissão Diretora, estabelecia que 

cm nenhuma hipótese a soma dos vencimentos com a gratificaçilo de 
funi;üo poderia ultrapassar95% do nlvcl DAS-I; 

b) que, cm vista disso, o Requerente, aposentado quando ainda 
em vigor aquele dispositivo, teve seus proventos estabelecidos dentro 
dos limites fixados pelo Ato n• IS; c 

c) que, revogada uquclu determinação pelo Ato n• I, de 1975, 
"ressurgiu o direito" do Requerente, 

III. Encaminhando os autos ao Senhor Dirctor-Gcral, a 
Diretoriu daquela Subsecretaria sugeriu-lhe que, antes de remetê-los 
à Comissão Dirctora, solicitasse o parecer desta Consultaria, o que 
foi feito. 

IV. A matéria cm pauta há de ser examinada cm função do 
que dispõem, a respeito, a Constituição Federal, o Regulamento 
Administrativo do Senado c os Atas indicados. 

O Ato que aposentou o Requerimento, n• 5 de 1974, firmou-se 
na Constituição (artigo 101, inciso III c 102, inciso I, al!nca a) no 
Regulamento Administrativo do Senado (artigos 403, 11, 404, I, 405, 
I c 392) e na Lei n• 5.903, de 9 de julho de 1973 (art. 3•). 

Os dispositivos da Constituição invocados silo os seguintes: 

"Art. 101. O funcionário será aposentado: 

......... ························· .................. . 
ços" 

III- voluntariamente, após trinta c cinco anos de servi· 

"Art. 102. Os proventos da aposentadoria serão: 
1- integrais, quando o funcionário: 
a) contar trinta c cinco anos de serviço, se do sexo 

masculino, ou trinta anos de serviço, se do feminino.'' 

Os do Regulamento Administrativo forem estes: 

"Art. 403. O servidor será aposentado: 

11 - voluntariamente, quando contar 35 anos, se do 
sexo masculino, ou 30 anos de serviço, se do feminino." 

"Art. 404. O servidor será aposentado com venci
mento integral: 

I - quando contar 35 anos de serviço, se do sexo 
masculino, ou 30 anos, se do feminino." 

"Art. 405. O servidor que contar 35 anos de serviço 
público, se do sexo masculino, ou 30 anos de serviço público, 
se do feminino, será aposentado: 

1 - com as vantagens do cargo cm comissão ou da 
funçilo gratificada cm cujo cxerclcio se encontra, desde que o 
mesmo ubranju. sem interrupção. os cinco anos anteriores." 

"Art. 392. (;garantida ao servidor a gratificaçilo adi
cional por tempo de serviço, calculada sobre os vencimentos 
ii ruzão de 20% uo se registrar o primciroqUinqUênio de servi
ço público efetivo, 10% cm cada um dos três qUinqUênios imc
diutos c 5% nos qUinqUênios seguintes, ntê trinta c cinco unos 
de serviços público. 
. ' " ' ' ' ' .......... ' ' ... " .... ' .. ' .......... ' ' ' ' ' ... " 

~ *'' o servidor continuurlt 11 uuferir, nu aposentadoria 
ou disponibilidnde, u grutincução' •tdicionul por tempo de 
serviço." 

Finalmente, a Lei n• 5.903, de 9 de julho de 1973: 
"Art. 3• A gratificaçiio adicional por tempo de serviço 

dos funcionários do Quadro de Pessoal do Senado Federal, 
que forem incluídos nos Grupos de que trata esta lei, c nos 
demais estruturados e criados na forma da Lei n• 5.645, de 
lO de dezembro de 1970, serú calculada na forma do disposto 
no artigo lO da Lei n• 4.345, de 26 de junho de 1964." · 

V. A Lei n• 5.903, de 1973, c o artigo 392 da Rcsoluçiio 58, de 
1972 (Regulamento Administrativo), como se verifica dos disposi· 
tivos transcritos, em nada aproveitam (nem prejudicam) no 
Requerente, pois se reportam à gratificação adicional por tempo de 
serviço, coisa que nüo está em causa. 

O problema a equacionar e decidir prende-se à gratificação de 
função, FG-2, que, como Secretário, o Requerente percebia, pois foi 
a sua adição ao vencimento do servidor que estourou o limite fixado 
no Ato n• 3, de 1973. 

Melhor: a questão a solucionar ê a fixação do quanto dessa gra
tificação, se ele deveria percebê-la integralmente ou se reduzida, e 
desde quando. 

Contando 35 anos de serviço público o Requerente poderia 
aposentar-se, como o fez, voluntarinmentc, com proventos integrais, 
pois esse direito lhe é assegurado pela Constituição (citados artigos 
101 e 102) c pelo Regulamento Administrativo do Senado, que, no 
caso, como não poderia deixar de acontecer, repetir (artigos 403 c 
404) aquelas normas da Carta Magna. 

Mais ainda: tendo exercido, por mais de cinco anos, sem 
interrupção, a função gratificada, FG-2, de Secretário de Gabinete, 
foi-lhe garantido, também, (artigo 405 - item I da Resolução 
n• 58/72), incorporar, aos proventos, o valor dessa gratificação. 

VI. Analisemos, agora, o pleiteado: alegando que o Ato n• 15 
de 1973, da Comissão Dirctora, ao determinar que a soma dos venci
mentos com a gratificação de função não poderia ultrapassar 95% do 
nível DAS· I, reduziu os seus proventos, o Requerente pretende que a 
gratificação mencionada lhe seja paga integralmente, "a partir de sua 
aposentadoria". 

Para bem situarmos a pretensão do Requerente, temos de ver 
qual legislação prevaleceria, no tocante à aposentadoria, à época cm 
que se aposentou, c isto porqui: a lei que deve prevalecer, na 
hipótese, é a lei vigente ao tempo da aposentadoria. 

Vemos, de começo, que o Ato do Presidente que aposentou o 
Requerente, é o Ato n• S. de 15 de janeiro de 1974. 

Que legislação prevalecia àquele tempo? A Constituição, a 
Resolução n• 58/72, a Lei n• 5.903, de 9 de julho de 1973, todas 
citadas, e, também, o Ato n9 IS da Comissão Diretora\ de 1Y de 
novembro de 1973, que, no artigo 3•, determinava: 

"Art. 3• Em nenhuma hipótese, a soma do vencimento 
com a gratificação de funçüo poderá ultrapassar 95% do 
valor do nível DAS-I, estabelecido pela Lei n• 5.900, de 
1973," 

Assim, o Requerente passou para a i natividade quando cm pie· 
no vigor o Ato n• 15f73, portanto, aplicitvcl, este à sua aposentado· 
ria, em combinação com os dispositivos da Constituição c do Regula· 
menta Administrativo, 

O Requerente aceitou a situação, não recorreu da decisão da Co
missão Diretoru, não argUiu, nesta Casa ou na Justiça, a ilegalidndc 
ou a inconstitucionalidade do Ato n• IS, não cabendo, agora, alegar 
a sua passivei nulidade, tanto mais que o dispositivo condenado (arti· 
go 3•) foi revogado pelo Ato n• I, de 29 de junho de 1975, 

Realmente, a contestação do Ato da Comissão Diretoru não 
pode ser levadu em conta, pois teria que ser oferecida perante a 
própria Comissão Diretora, ou, conforme o caso, nn Justiça, mas 
assim não tendo procedido o interessado, em tempo hltbil, tal argUi
çilo, ugoru, se apresenta intempestiva, em nuda lhe uproveitundo. 

Quanto à redução dos proventos do Requerente, clu não houve. 
Ao passar pura a i natividade, cm 1974, ele levou, de proventos, o que 
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percebiam nu utividnde, desde 1973, todos os Secretários de 
Gabinete, ou seju, uma importância que não poderia ultrapassar 95% 
do valor do nlvel DAS· I. 

Obedeceu-se, dessa maneira, nu hipótese, no mandamento do 
urtigo 102, § 2•, dn Constituição, segundo o qual "em caso nenhum 
os proventos du inatividnde poderão exceder n remuneração 
percebida na atividndc", 

Os direitos c vantagens que acompanham o servidor, no 
aposcntnr·se, vinculam-se niio apenas à sua pessoa, à sua "históiTa 
funcional'\ ao seu curriculum, mas, também, ao cargo em que se 
aposentou, e tanto é assim que o servidor aposentado do Senado 
ganha sempre o que ganharia se em ntividnde estivesse, tomando-se 
por ponto de referência o cargo equivalente ao que ocupava no se 
aposentar, 

I <So posto, se, em 1974, o Requerente levasse para a inntividudc, 
integralmente, o valor da função grntincnda FG-2, ficaria em 
situação superior à dos Sccrctârios de Gabinete que continuassem 
em atividade, o que feriria o artigo 102, § 2•, da Constituição. 

Nilo vale, por conseguinte, na espécie, invocar-se um direito 
adquirido, pois este só estaria configurado se, no ir para inntividade, 
o Requerente tivesse direito a incorporar integralmente, aos seus 
proventos a dita gratificação, 

VIl, Suprimido, porém, o artigo 3• do Ato da Comissão 
Diretorn n• I 5, de 1973, isto é, revogada a proibição de se pagar ao 
servidor mais do que 95% do nlvel DAS·I, com isso foram benefi· 
cindas os funcionários que, em atividadc, exercem funções grati· 
ficadas, pelo que o mesmo bcnellcio hã de estender-se ao servidor 
que se aposentou no exercício de iguais funções, eis que a legislaçi!o 
especifica e a jurisprudência da Casa favorecem essa interpretação, 

VIII, Diante do exposto, opinamos favoravelmente ao 
Requerimento de Antônio Corrên Pacheco, achando, todavia, que o 
pagamento do que pleiteia deve ser feito a partir da data cm que foi 
revogado o artigo 3• do Ato n• 15/73, ou seja, desde 29 de junho de 
1975. . 

Brasília, 16 de setembro de 1977. - PAULO NUNES 
AUGUSTO DE FIGUEIREDO -CONSULTOR-GERAL. 

ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES 

21• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 13 DE SETEMBRO DE 1977 

Ãs dez horas e trinta minutos do dia treze de setembro de mil 
novecentos e setenta c sete, na Sala Ruy Barbosa, presentes os Senha· 
res Senadores Magalhães Pinto- Presidente, leite Chaves, Gilvan 
Rocha, Saldanha Dcrzi, Nelson Carneiro, Itamar Franco, Danton 
Jobim c Otto lchmann, reúne-se a Comissão de Relações Exteriores. 

Deixam de comparecer os Senhores Senadores Alexandre Cos· 
ta, Virgílio Távora, Jcssé Freire, Arnon de Mcllo, José Sarncy, João 
Calmon e Augusto Franco, 

Ao constatar a cxistCncia de .. quorum" regimental, o Senhor 
Presidente declara abertos os trabalhos, sendo, logo após, lida e a pro· 
vada a ata da reunião anterior, 

Em seguida, torna-se secreta a reunião, a fim de ser apreciada a 
Mensagem n• 1g4, de 1977, "do Senhor Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha do Senhor 
Celso Diniz, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, 
paru exercer a funçilo de Embaixador do Brasil junto à República 
Dominicana. (Relator: Senador Gilvan Rocha), 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Cândido Hippcrtt, Assistente da Comissilo, a presente ata, que, lida 
e uprovudn, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

17• REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 13 DE SETEMBRO DE 1977 

Ãs dez c trinta horas do dia treze de setembro de mil novecentos 
c setenta c sele, sob a presidência do Sr, Senador Agcnor Maria, Prc· 
sidentc, presentes os Srs. Senadores Evclâsio Vieira, Saldanha Dcrzi, 
ltallvio Coelho, Benedito Ferreira, Adulberto Sena c Dinarte Mariz, 
reúne-se a Comissão de Agricultura, na Saiu Clóvis Bcvilúcqua. 

Deixam de compurecer, por motivo justificado, os Srs, Se· 
nadores Otair Bcckcr, Murilo Paraíso, Vusconcclos Torres e Ro· 
berto Suturnino, 

O Sr, Presidente, Senador Agcnor Maria, ao constatar a existôn· 
cia de número rcgimentul, declurn aberto os trabalhos, upós ler sido 
dispensada u lciturn dn utu dn reunião untcrior, que, cm seguido é dn
du como uprovuda, 

I niciundo os trubnlhos o Sr, Presidente concedeu pulavru ao Sr. 
Senador ltallvio Coelho que lê purecer concluindo pclu rejeição ao 
Projeto de Lei do Senado n• 189, de 1976, que "ucresccntu § S•, no 
urtigo 65, da lei n• 4,504, de 30 de novembro de 1964, que dispõe so· 
brco Estututo dn Tcrru." 

Durante a discussão da matéria o Sr. Presidente concede vista 
do projeto ao Sr, Senador Evclâsio Vieira, 

Prosseguindo, o Sr. Presidente comunica que o segundo item da 
pauta dos trabalhos se prende no problema da comercializaçüo do 
algodão do Nordeste. 

Diz o Sr. Senador Agenor Maria que esteve recentemente no 
Nordeste c que há mais de 30 dias se iniciou a comercialização do ai· 
godão, O preço m!nimo do algodão mata é de 5,32 centavos, o algo
dão sertão CrS 6,00 e o algodão scridó 34,10 e o tipo 36/38, 8,80 
centavos. O nosso maquinista (comprador do algodão dos 
agricultores) se descapitalizou porque uma grande parte da safra ad· 
quiridn no ano passado não foi vendida ainda, O agricultor -
salienta o Sr, S~nador Agenor Maria- tem duas opções: vender o 
algodão para o maquinista nacional, que vai classificã-lo 
honestamente, mas correndo o risco de não receber o dinheiro, ou 
comercializá-lo com a SANBRA, que apesar de classificar o algodão 
desonestamente, mas paga no ato da compra. 

Tendo cm vista as sérias denúncias apresentadas, o Sr, Presidcn· 
te propõe então que u Comissão vá no Nordeste conversar com o 
maquinista nacional, verificar a classificação que a SANBRA estâ 
obedecendo na compra do algodilo do agricultor, para então se to· 
mar as providências necessárias nu defesa do rur!coln nordestino, 

Durante a discussão usam da palavra os Srs, Senadores Bc·. 
nedito Ferreira, Dinarte Mariz, Saldanha Derzi,' Evelâsio Vieira e 
ltallvio Coelho. 

Após a discussão da proposta apresentada, a Comissão aprova 
u convocação do Sr, Paulo Roberto Viannn, Diretor-Exccutivo da 
Comissüo de Financiamento da Produção c a do Dr. Carlos Ivan 
Vieira, Diretor do Departamento Nacional de Serviços de Comer· 
ciulizuçüo do Mlnistério da Agricultura para falarem sobre a politica 
de preços m!nimos e como defender a matéria-prima na mão do pro· 
dutor: e como o Ministério da Agricultura procede na clussificaçüo 
da mutí:ria·primn do algodilo cm rama, defendendo imparcialmente 
u qualidade cm tipo c fibra do produto, 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, 
Claudio Carlos Rodrigues Costa, Assistente da Comissão, a presente 
A tu, que, uma vez aprovudu, serâ assinada pelo Sr, Presidente c vai 11 
publicaçiio. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

23• REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 14 DE SETEMBRO DE 1977. 

Às dez horas do diu. quatorze de setembro de mil novecentos e 
setcntu c sete, nu Sulu Clóvis llcvil(•cqua, sob u presidência do Sr, 
Senudor Dunicl Kricger, presentes os Srs. Senadores Nelson Car· 
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nciro, Leite Chaves, Accioly Filho, Helvldio Nunes, llallvio Coelho, 
Osircs Teixeira, Otto Lchmnnn, Heitor Dias c Benedito Ferreira, 
reúne-se a Comissão de Constituição c Justiça. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs, Sena· 
dores Dirceu Cardoso, Eurico Rezcndc, Gustavo Capnncmn, Orestes 
Quércin, Paulo Brossard c Wilson Gonçalves. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente dA inicio aos 
trabalhos da Comissão. Dispensada n leitura da ata da reunião 
anterior é, cm seguida, dada como aprovada, 

Passa-se à apreciação dos projetas constantes da pauta: 
I) Projeto de Lei do Senado n• 156/77- Regula os casos de dissolu· 
ção da sociedade conjugal c do cnsantcnto, seus efeitos e respectivos 
processos c dA outras providências, Relator: Senador Heitor Dias. 
Concedida vista, simultaneamente, aos Srs. Senadores Otto 
Lchmann c Benedito Ferreira. 2) Projeto de Lei do Senado n• 
135/77- A'utoriza a criação de empresa pública, sob a denomina· 
ção de Empresa de Assistência Técnica do Distrito Federal -
EMA TER-DF c dâ outras providências, Relator: Senador· Wilson 
Gonçalves, Parecer: constitucional c jurldico. O Sr. Presidente 
comunica que o Sr. Senador Wilson Gonçalves nilo pôde compare· 
ccr, deixando o seu parecer assinado. Assim sendo, submete à 
apreciação da Comissão que seja lido o parecer aludido. A proposta 
é aprovada por unanimidade. Em discussão c votação, é o parecer 
aprovado sem quaisquer restrições, 3) Mensagem n• 56/77 do Sr. 
Presidente da República, propondo ao Senado Federal para que seja 
autorizado o Departamento de Água c Esgoto do Presidente Pruden· 
te (SP) a elevar o montante de sua divida consolidada em CrS 
1.306.529,00 (Parecer prévio da CE consultando sobre n juridicidadc 
do item III da Resolução do Banco Central). Relator: Senador Otto 
Lchmann. Parecer: considera n garantia oferecida pela Prefeitura 
(ICM) à sua autarquia- DAE como divida consolidada itcrnn da· 
quela Prefeitura(§ I•, nrt. 2• Rcsol. 93/75-SF). Aprovado, 4) Projc· 
to de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n• 151/77 
do Sr. Presidente da República, propondo ao Senado Federal para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de S. João do Ivnl (PR) 
n elevar o montante de sua divida consolidada cm CrS 2.664.193,28. 
Relator: Senador ltallvio Coelho, Parecer: constitucional c jurldico. 
Aprovado, 5) Projeto de Lei do Senado n• 87/76 - Dispõe sobre 
estabelecimentos que lidam com sangue humano c seus derivados c 
dâ outras providências. Relator: Senador Hclvldio Nunes. Parecer: 
constitucional c jurldico. Favorável no mérito. Aprovado. 6) Proje
to de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n• 144/77 
do Sr. Presidente da República, propondo ao Senado Federal para 
que seja autorizada a Superintendência do Desenvolvimento do 
Litoral Paulista- SUDELPA, n elevar o montante de sua divida 
consolidada cm CrS 69.854,000,00. Relator: Senador Otto Lchmann. 
Parecer: constitucional c jurldico. 7) Projeto de Resolução da Com is· 
são de Economia à MensnBcm n• 152/77 do Sr. Presidente da Rcpú· 
blica, propondo no Senado Federal para que seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Cnmbé (PR) n elevar o montante de sua divida, 
consolidada cm CrS 10.100.199,05. Relator: Senador Leite Chaves. 
Parecer: constitucional c jurldico, Aprovado. 8) Projeto de Lei da 
Câmara n• 47 f77- DA nova redução ao "caput" do art. lO da Lei 
n• 5.889, de 8 de junho de 1973, que "cstntui normas reguladoras do 
trabalho rural c dá outras providências". Relator: Senador Osircs 
Teixeira. Parecer: constitucional c jurldico. O Sr. Senador Leite 
Chaves devolve o projeto com voto cm separado concluindo pela 
rejeição quanto ao mérito. Concedida vista ao Sr. Senador Otto 
Lchmann. 9) Projeto de Lei da Câmara n• 65/77 - Acrescenta o 
item XL ao art. 89 da Lei n• 5.1 08, de 21 de setembro de 1966 (Códi
go Nacional de Trânsito). Relator: Senador Nelson Carneiro. 
Parecer: constitucionul c jurldico. Aprovado. lO) Projeto de Rcsolu
çilo da Comissão do Distrito Federal ao OOcio "S" n• 15/76 do Sr. 
Presidente do Tribunal de Contas ~o Distrito Federal, 
encaminhando ao Senado Federal o Relatório e o parecer prévio 
daquele Tribunal, sobre n uprovnçuo das Contas do Governo do O, 
Federal, referentes no excrclclo de 1975, Relator: Senador Heitor 
Dias. Parecer: constitucionul c jurldico. Aprovado. li) Projeto de 

Lei do Senado n• 281/76- Estabelece a obrigatoriedade de garan· 
tia, a ser dada pelo fabricante, para os pneus comercializados. Rela· 
tor: Senador Leite Chaves. Parecer: constitucional c jurldico. 
Aprovado, 12) Projeto de Lei do Senado n• 99/77- Assegura à 
empregada gestante, despedida sem justa causa ou por culpa recipro
ca, o direito aos salârios relativos ao pcrlodo a que se refere o art. 
392 da CLT:Rclator: Senador Heitor Dias. Parecer: pela prcjudiciali· 
dadc. Aprovado, 13) Projeto de Lei da Câmara n• 66/77 -
Acrcscénta parágrafo único ao art. 130 do Decreto-lei n• 200, de 
25·2-67, que "dispõe sobre a Organização da Administração Fede· 
ral,. definindo o prazo para cumprimento do objcto de licitação", 
Relator: Senador Otto Lchmann. Parecer: constitucional c jurldico. 
Aprovado, 14) Projeto de Lei da Câmara n• 73/76 - Acrescenta 
dispositivos à Lei n• 4.21 5, de 27-4-63, que "dispõe sobre o Estatu
to da Ordem dos Advogados do Brasil." Relator: Senador Leite 
Chaves. Parecer: Favorâvcl no mérito, com emenda n• l·CCJ 
(Substitutiva), Aprovado, I 5) Projeto de Lei do Senado n• 78/77 -
Dá nova redação aos itens do § 3• do art. 10 da Lei n• 5.890, de 
8-6·73. Relator. Senador Heitor Dias. Parecer: pela prcjudicialidadc, 
Aprovado, 17) Projeto de Lei do Senado n• 255/76- Dispõe sobre 
a proibição de aterrar terrenos de marinha c dâ outras providências, 
Relator: Senador Leite Chaves, Parecer: pela tramitação conjunta 
com o PLC n• 30/72. Aprovado. 20) Projeto de Lei do Senado n• 
146/76 - Dispõe sobre a privatização dos serviços de transportes 
das regiões metropolitanas c dá outras providências. Relator: 
Senador Leite Chaves. Parecer: inconstitucional c injur(dico. Apro
vado. 21) Projeto de Lei do Senado n• 196/76 - Assegura a 
transferência da matrlcula de univcrsitârios funcionários públicos 
estaduais, nas condições que especifica. Relator: Senador Heitor 
Dias. Parecer: constitucional c jurldico. Favorâvcl no mérito com a 
emenda n• I·CCJ. 22) Projeto de Lei do Senado n• 285/76 -
Estabelece critérios de distribuição para o Fundo de Participação 
dos Municlpios. Relator: Senador Otto Lchmann. Parecer: incons· 
titucional. Aprovado. 23) Projeto de Lei do Senado n• 91/77 -
Estabelece placa especial para viaturas de médicos. Relator: Senador 
Leite Chaves. Parecer: injurldico. Aprovado. 26) Projeto de Lei do 
Senado n• 271/76- Autoriza o Poder Executivo conceder pensão 
especial à Sra. Sara Lemos Kubitschek de Oliveira, viúva do ex· 
Presidente da República Juscelino Kubitschck de Oliveira. Concc· 
dida vista ao Sr, Senador Nelson Carneiro. 27) Projeto de Lei do 
Senado n• 49/77 - Concede passe permanente aos acroviârios c 
aeronautas, com mais de vinte anos· de serviço nas empresas aéreas 
brasileiras. Relator: Senador Leite Chaves. Parecer: inconstitucional. 
Aprovado, votando vencido o Sr. Senador Nelson Carneiro. 
28) Projeto de Lei do Senado n• 78/76 - Complementar: Altera a 
Lei Complementar n• 25, de 2· 7-75, para permitir o pagamento 'fia 
verba de representação aos presidentes das Câmaras Municipais. 
Relator: Senador Otto Lchmann. Concedida vista ao Sr. Senador 
Nelson Carneiro. 29) Projeto dé Lei da Câmara n• 70f77- Altera 
dispositivos da Lei n• 5.108, de 21 de setembro d"c 1966 (Código 
Nacional de Trânsito), Relator: Senador Nelson Carneiro, Parecer: 
constitucional c jurldico. ContrArio no mérito, Aprovado. 
30) Projeto de Lei do Senado n• 171/77-DF: Dispõe sobre o 
Conselho de Disciplina na Pollcia Militar c no Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal c dá outras providências. Relator: Senador 
Nelson ,Carneiro. Parecer: constitucional c jurldico, com emenda n• 
I·CCJ. Aprovado. 31) Projeto de Rcsoluçilo da Comissuo de 
Economia à Mensagem n• 201/77 do Sr. Presidente da República, 
propondo ao Senado Federal para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de lguatemi (MT) a elevar o montante de sua divida 
consolidada cm · CrS 18.520,060,00, Relator: Senador !tal! vi o 
Coelho. Parecer: constitucional c jurldico. 32) Projeto de Resolução 
da Comissilo de Economia à Mcnspgem n• 208/77 do Sr. Presidente 
da República, propondo no Senado Federal para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MT) nelevar o montnnte de 
sua divida consolidada cm CrS 7 ,000,000,00. Relutar: Senador 
'ltnllvio Coelho. Parecer: constitucional e jurldico. Aprovado. 
33) Projeto de Rcsoluçilo da Comissuo de Economin 11 Mcnsugcm n• 
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195/'17 do Sr. Presidente da República, propondo no Senado Federal 
para que seja autorizada n Prefeitura Municipal de Arncnju (SE) a 
elevar o montante de sua dívida consolidada. Relator: Senador Hclví· 
dio Nunes, Purcccr: constitucionut cjuridico, Aprovaao. 34) Projeto 
de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n• 196/77 do 
Sr, Presidente da República, propondo ao Senado Federal para que 
seja autorizado n Prefeitura Municipal de Arncnju a alcvnr o montan· 
te de sua dJvidn consolidada. Relator: Senador Hclvldio Nunes. 
Parecer: constitucional c jurfdico. Aprovado. 35) Projeto de Rcsolu· 
ção da Comissão de Economia à Mensagem n• 204/77 do Sr. 
Presidente da República, propondo no Senado Federal pura que seja 
autorizado a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a elevar o 
montante de sua dJvida consolidada em CrS 2.553,035,60. Relator: 
Senador Otto Lehmann. Parecer: constitucional c jurídico. 
Aprovado. 36) Projeto de Resolução da Comissão de Economia à 
Mensagem n• 206/77 do Sr. Presidente da República, propondo ao 
Senado Federal paro que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Santos (SP) a elevar o montante de sua dJvida consolidada em 
CrS 34.564.6 I 8,40. Relator: Senador Otto Lchmann. Parecer: 
constitucional c jurJdico. Aprovado. 37) Projeto de Lei da Câmara n• 
68/77- Introduz modificações no Código Nacional do Trânsito, no 
que diz respeito à fixação de multas para o excesso de velocidade. 
Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: contrário no mérito. 
Aprovado. 38) Projeto de Lei do Senado n• I 70/77- Dispõe sobre o 
Conselho de Justificação da Polrcia Militar do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal e dâ outras providências. Relator: Senador 
Nelson Carneiro. Parecer: constitucional c jurJdico, com emenda n• 
1-CCJ. Aprovado. 

Os itens 16, 18, 19, 24 e 25 da pauta são adiados a pedido dos 
Senhores Relatores. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando cu, 
Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente ata que, lida c 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

21' REUNIÃO, REALIZADA 
EM i' DE SETEMBRO DE 1977. 

Ãs dez horas do dia primeiro de setembro do ano de mil nove
centos e setenta e sete, no SuJa "Clóvis Bevilácqua", sob a Presidên
cia do Sr. Senador João Calmon e a presença dos Srs. Senadores 
Adalberto Sena, Evellosio Vieira, Otto Lchmnnn, Ruy Santos c I ta· 
mar Franco, reúne-seu Comissão de Educação c Cultura. 

Deixam de compurecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Tarso Outra, Gustavo Copnncmn, Cnttctc Pinheiro, Jnrbas Passa
rinho, Paulo Brossard, Arnon de Mello, Hclvfdio Nunes, Heitor 
Dias e Franco Montara. 

É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, logo após 
é dada como aprovada. 

De acordo com a pauta dos trabalhos são relatados os seguintes 
Projetas: 

Pelo Sr, Senador Otto Lehmann: 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n• 13, de 1977, 

que "tomba a casa em que morou o Duque de Caxias nu rua Conde 
de Bonfim, no Rio de Janeiro, c dá outras providências". 

Em discussão e votação é o parecer aprovado por unanimidade. 
Pelo Sr. Senador Adalberto Sena: 
Pureccr favorável ao Projeto de Lei do Senado n• 269, de 1976, 

que "Incluiu disciplina de "Noções Gerais de Trúnsito" no currJculo 
pleno dos estabelecimentos de ensino de I• Grau", ficando prejudica
do o Projeto de Lei do Senado n• 45, de 1977, que "ucrcscentn dis
positivo 11 Lei de Dirctrizes c Bases para o ensino de I• c 2• Graus, de 
modo a tornar obrigatório o ensino de noções de trânsito", que tra
miln conjunlamcnlc. 

Em discussão e votação é o parecer aprovado, sem restrições, 
Continuando, o Sr. Prcsidcntc conccdc u palavra uo Sr. Senador 

Evelilsio Vieira que sugcrc ii Comissão sejam ouvidas autoridades cm 
esportes, em todas as suas modalidades, pois, afirma o Sr. Senador 

Evelúsio Vieira - o esporte congrega mais os homens. É um instru
mento de entendimento, de compreensão e de amor, all:m de trazer 
benefrcios incstimúvcis aos homens. Visa u presente sugestilo, apurar 
os problemas existentes dentro do esporte brasileiro. 

Sugere, ainda, o Senador Evelâsio Vieira que n Comissilo de 
Educaçilo c Cultura, através de seu Presidente, Senador Joilo Cal· 
mon, encaminhe Oficio à Mesa do Senado Federal, solicitando uma 
homenagem, cm Plenúrio, no nosso màis ilustre representante do fu· 
tcbol em todo o mundo, o Sr. Edson Arnntcs do Nascimento, PELÉ, 
tendo cm vista o encerramento de sua carreira. Ressalta o Sr. Sena
dor Evelásio Vieira que o Senado Federal não poderia deixar de pres
tar-lhe esta menifcstação, mesmo porque, ele, Pclé, será motivo de 
homenagem nu ONU. 

Em discussão c votaçilo, silo as sugestões aprovadas, deliberan
do n Comissão que ns reuniões sobre esportes sejam realizadas às 
quartas-feiras, para que nilo prejudiquem o ciclo de palestras pura a 
elaboração do Projeto Educação. O Sr. Presidente, Senador João 
Calmon, designa o Sr. Senador Evclásio Vieira, como Vicc-Prcsidcn· 
te da Comissão, para elaborar o roteiro dos trabalhos das referidas 
conferências. 

Em seguida, o Sr. Presidente faz um rctrospecto do que já foi 
realizado para n elaboração do Projeto Educação c relata: além do 
atual Ministro da Educação e Cultura, Sr. Ney Braga, prestaram 
perante à Comissão os seus depoimentos os Srs. Pedro Cnlmon, Brf· 
gido Tinoco, Clóvis Salgado c Jnrbas Passarinho, todos ex-Ministro 
da Educação e, como especialistas em educação falaram os Srs. Pa· 
drc José de Vasconcelos, Deputado Flexa Ribeiro c Coronel Sérgio 
V alie. 

Finalizando, o Sr. Presidente sugere à Comissão seja ouvido um 
especialista em educação de excepcionais, sugestão esta que a Com is· 
são aprova por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para cons
tar, cu, Clcidc Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comis· 
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente c vai à publicação. 

COMISSí\0 DE ECONOMIA 

13• REUNlí\0, REALIZADA 
EM 29 DE JUNHO DE 1977 

Às dez horas do dia vinte e nove de junho de mil novecentos e se
tenta e sete, no Auditório "Milton Campos", sob a presidência do 
Sr. Senador Marcos Freire, Presidente, e com u presença dos Srs. 
Senadores Arnon de Mello, Roberto Saturnino, Domfcio Gondim, 
Dirceu Cardoso, Virgílio Távora, Agenor Maria, Jarbas Passarinho, 
Leite Chaves, Benjamim Farah, Franco Montara, Cnttcte Pinheiro, 
Amurai Peixoto, Dinarte Mariz, Luiz Cnvulcantc, Orestes Quércia c 
Teotónio Vilela, c dos Srs. Deputados Gonzuga Vasconcelos, Joel 
Ferreira, Inocêncio Oliveira e Roy Brito, e, ainda, dos Srs. Depu
tados pelo Estudo de Pernambuco Roberto Freire e Antônio Airton 
Benjamim. 

É dispensada u leitura da Ata da reunião anterior que, em segui
du, é dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente comunica que a presente reunião 
se destina à reulizuçuo do 2• Painel do Simpósio ontem iniciado, so
bre a "lnOução Brasileira", e convida pura tomarem assento à Mesa, 
os Srs. lnúcio Mourão Rangel, Jouo Paulo de Almeida Magalhães, 
Carlos Geraldo Langoni, João Munoel Cardoso de Melo e Dércio 
Garcia Munhoz. 

Composto a Mesa, o Sr. Presidente concede n palavru no Sr. 
Jouo Munoel Cardoso dc Meto, que ugrudece o convite que lhe fez u 
presidência da Comissão, puru uma troca de informações sobre a in· 
nação brasileira, com eminentes economistas e dcstacudos purlamen· 
turcs, 

Em seguida, o Sr. Joi\o Munoel Cardoso de Melo declara que 
ni\o é legitimo discutir, isoludamcnte, qualquer fenômeno inOucionil· 
rio, indagando se tem raizes monet(~rias ou estruturais: se é de de
manda ou de custos: e, se é fiscal ou de crédito. Ao contrllrio, ucres-
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. centn, o ilustre conferencista,/: indispensâvcl compreender' o quadro 
\ conjuntural om sua totalidnd.c c, então, desnudar a natureza da infla-

çno. · · · 
Mais adiuntc;o Sr. João Manoel Cardoso de Mclo·nnulisa os fe

nômenos indicativos da "crise" cm economias oligopólicns - como 
a brasileira- c cita, como sintoma, por excelência, da crise, o declí
nio acentuado da taxa de acumulação de capital, que não ultrapassa 
um patamar m!nimo, garantido apenas pelo gasto público e pelo 
investimento da grande empresa. 

Durante a sua explanação, o Sr. João Manocl Cardoso de Melo 
lança a debate uma série de pontos controversos c finaliza as suas 
c~nsiderações afirmando .que, do seu ponto de vis tu, a 14pernção das 
dificuldades presentes ex1ge que a sociedade brasileira resolva o im
passe pol!tico que a penaliza, o que se darâ, certamente, com a elabo
ração de um novo contrato social, cuja solução serã encontrada com 
espantosa tranqUilidade. 

Com a palavra o orador seguinte, o Sr. Carlos Geraldo Langoni 
agradece, também, o convite que lhe foi formulado pelo Sr. Presiden
te da Comissão, para debater assunto de tamanha rclcvâncin, como é 
o da "inflação brasileira". 

A seguir, o Sr. Carlos Geraldo Lnngoni discorre sobre a inflação 
nos meados de 1960, ressaltando as dificuldades encontradas no seu 
controle, a partir de 1974. 

Para melhor compreensão do problema inflncionârio brasileiro, · 
o eminente conferencista expõe o tema. enfatizando os seguintes as
pectos: primeiro- a aceleração da inflacão, face no crescimento râ
pido da economia (que estava estagnada em 1964); segundo- a mu

.,dança qualitativa da inflação - atualmcntc inflação de crédito - · 
cm contraste com a inflação fiscal de meados de 1960; e, terceiro - o 
comportamento das expectativas: reversão no final de 1973, cm fun
ção de fatores externos, mantendo-se, porém, r!gida, até o pcrfod~ 
ntnal. 

. Ao ~nccrra(· a sua explanação, o Sr. Carlos Geraldo Langoni de
clara que considera, ainda, a melhor estratégia para se evitar u frus
tração dás expectativas sociais- geradas pela herança do crescimen
to rápido no período de 67/73 -a do gradualismo constante, isto 1:, 
uma redução le.nta da inflação, porém continua, cm vez de uma que
da mais rãpida, através de medidas drásticas que, cedo ou tarde, 
poderão provocar recuos, devido as suas repercussões recessivas. 

Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente passa u 
palavra ao Sr. Dércio Garcia Munhoz que agradece, também, o 
honroso convite que lhe fez a presidência da Comissão para partici
par do Simpósio. 

O Sr. Dércio Garcia Munhoz traça um parelelo entre n inflação 
de demanda- aquelo caracterizada por uma procura muito grande 
de bens e uma rigidez no ludo da oferta, ou, também, uma plena 
ocupação de fatores as economias industrializadas; e, n inflação de 
custos- que se caracteriza pelo niío funcionamento regular dos mer
cados, ensejando, desta forma, a fixação de preços. Citou, ainda, co
mo causador da inflação de custos, o reajuste salarial institucional. 

Outros aspectos relevantes, também abordados pelo Sr. Dércio 
Garcia Munhoz em sua exposiçilo: I) us dificuldades para diagnosti
car u inflação: 2) a invcstigução econômica através dos métodos 
dedutivo e indutivo; 3) a inflação reversível, a irrcvcrsfvel, c a de equi
Irbrio: 4) os mecttnismos para reduçilo da inflação; e, 5) a politica de 
controle salarial. 

Passando ã fase dos debutes, o Sr. Presidente faculta a palavra 
no Sr. Senador Roberto Saturnino que, uo tecer considerações sobre 
diversos aspectos focalizados pelos Srs. Confcrcncistm, formula 
indagações nos Srs. Curtos Geraldo Langoni e Dércio Garcia 
Munhoz, u quem a presidência, em seguida, passa 11 palavra, parares
pondê-las. 

Encerrados os debates, o Sr. Presidente agradece, muis umn vez, 
u presença dos Srs. Congressistas, dos estudantes e, cm especial, a da 
lmprcmm, que vem dundo grnndc coberturn uo Simpósit), c convida· 
os pum participarem da mesa-redonda entre os Srs. Conferencistas e 
pnrlumcntares que ter(l in!cio às 16:00 horas de hoje, dia 29, no Audi
tório Milton Cumpos. 

O Sr. Presidente comunica, ainda, que as notas taquicr~flcas da 
prc~cnte rcuni~o, tUa logo sejam decifradas, serão.pl.lblicudas cm onc· 

' ,,. ,. 'l ~ 

xoacstui\~u.~ : . , • . · . · 
Nada mais haven<lo u tratar, cnc.crra'sc u 'reuniãO; Javrundo cu, 

Daniel Reis de Souza, Assistcnte,da Comissão,, a pr,sente Ata, que li
da e uprovudu, scrú ussinuda pelo Sr. Presidente. 

ANEXO ii ATA DA 13• REUN!lO Dtl COMISSÃO 
DE ECONOMIA, REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 
1977, ÀS 10:00 HORAS, DESTINADA ,] REALlZAÇiiO 
DO SEGUND,O Pti!NEL DO SIMPOS!O SOBRE A 
INFLAÇt10 BRASILEIRA, COM A PARTICIPtiÇ110 
DOS SRS. INÁCIO MOUR.:IO RANGEL, JO,IO Ptl ULO 
DE tiLMEIDA MAGALHÃES, JOt10 MANOEL CAR· 
DOSO DE MELO, CtiRLOS GERALDO LANGONI E 
DERCIO GARCitf MUNHOz. QUE SE PUBLICA DEVI
DAMENTE AUTORIZADO PELO SR. PRESIDENTE 
DA COMISSÃO. .. 

PRESIDENTE: SENADOR MARCOS FREIRE 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR VASCONCELOS TORRES 

. ·Integra ~" apanhamento tnqulgréfico d~ rcunliic 

: 
PAINEL N• 2, REALIZADO NO DIA 29 DE 

. JUNHO DE 1977, ÀS 10:00 HORAS 

O SR. ?PRESIDENTE' (Marcos Fri:irc) Dando 
prosseSuimento aos nossos trab:llhos do Simpósio, ontem iniciado, 
udotaremos a orientação de ouvirmos cudu um dos pnlcstrantes, 
após o que será facultado o debate com os Srs. Congressistas. 

Convidamos os Professores Inácio Mourão Rangel c João 
!'auto de Almeida Magalhães para tomarem assento à mesa . 

Concedemos a palavra ao Professor João Manoel Cardoso de 
Melo, da UNICAMP. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE MELO - Exm• 
Sr. Presidente da Comissão de Economia do Senado Federal, Sena
dor Marcos Freire; 

Exm•s Srs. Membros da Comissão; 
Meus Senhores: 
Sejam minhas primeiras palavras para dizer da grande honra 

que é estar no Congresso Nacional, no âmbito desta Comissão, para 
uma troca de idéias sobre a inflação brasileira recente. Grande 
honra, sim, Sr. Presidente, talvez mesmo a maior de todas quantas 
pudesse ser, hoje, conferida a um Professor universitário que aderiu, 
como cidadão, ao princ!pio da soberania popular, de que Senado e 
Cftmara são, no momento, u e:<prcssUo múximn. Mas grande honra, 
também, por me ver no lado de Otávio 9ulhilcs, !nâcio Rangel, João 
Paulo de Almeida Magalhães, Curtos Lansoni e Dí:rcio Munhoz, 
que se incluem, com ct:rteza, dentre nossos mais notáveis economis .. 
tas. 

Começarei p:lo que r:, para mim, uma plenitude: nilo é legiti
mo discutir isoladamente qualquer fenômeno inflacionârio indagan
do se tem ra(zes monctúrias ou estruturais, se é de demanda ou de 
custos, se í: fiscal ou de crédito. Parece-me, uo contràrio, indispensà
vcl compreender o quadro conjuntural em sua totalidade e, entuo, 
desnudar a nmurcw da inflação, E penso que a conjuntura brasileira 
do 29 semt:stn: c!c 1974 a estn pnrte ~de crise. 

Bem sei que está lonsc de ser um ponto de vista pac!fico. Muitos 
economisUJs o negam. Mas o fuzcm a meu ver porque demasiada
mente apegados n uma versüo conve:-~cior:nl do ciclo econômico, 
segundou quul os sintomas ind:cntivo~ dn crisl! scrio.m u quedn do n{
vel de renda t.: d~.: emprcr,o. A.cr:;cl!to, no c:1t:-.n~o, qu~: cstt! vis~o 
simplistn c mr!c0nic:\ :?n.sr.a :~J!' cim:-. (;n:; fcrm~r. dr! r.lt!nifcstaçiio da 
crh;c c:n l!(:or.:::m!~::; c:!:_:.:;;:ó::~:·_t -:·~~;-.~-- :· :,:-~:~:ill'::-:::. 

Em prim.:i:'o ll:t;~::, o r.intcm:~ i1~1;- ::.•;cclG:~:::la cl~: cri~;;: c~;t(~ no 
dec!fnio accntu:•.Jo d:~ t~1~:u li:: act:r:1uln::1l.o dt: capitul, qu~, no c:non
to, nJo ultmpast:a um rmtumur mfnimo, (:tlruntido qllci' pelo susto 
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público, quer pelo investimento da grande empresa. Nem o Estudo 
pnrnlizu suas despesas de inversão, nem o grande empresa, porquan
to sabe perfeitamente que suu posição na expansão futuro do mer· 
cada depende de ampliações prévios nu cupucidndc produtiva. 

Em segundo lugar, mnis umn vez contrariando u versiio simplis· 
1:1 de que seja crise, ocorre nilo uma quebra do nivel gernl de preços, 
scniio umu acelcraçllo da inOução, A subida do nivel gerul de preços 
cm meio ii quedu ucentuudu du taxa de investimentos causo perplcxi· 
dade, pois npnrentemente contraria tudo o que ensina u boa teoria. 

Mas, é preciso ter claro que numu economia oligopólica us grnn· 
dcs empresas detêm o poder de controlar suas murgens de lucro e ren· 
gem i1 perspectiva de queda na demanda reajustando os preços, De 
outro ludo, diuntc de umu quedo da tnxu esperudn de lucro, puro no
vos investimentos produtivos nos mesmos sctores, sua massa de 
lucros é dirigida a aplicações financeiras e imobilizaçces de carâter 
especulativo, que, por seu turno, provocum uma reulimcntuçilo da 
innução. 

Diante deste quadro, a politica econômica assume um compor
tamento errlitico, oscilando entre impedir umu occlcração perigosa 
du inOução ou uma queda desastrosa nos nfveis de renda a emprego, 
~o fumoso .<lop and go, 

Como é patente, esta é uma descrição aproximada do que ocor
re no Brasil. Eu situação estâ, hoje, tão clara, que cada vez são me· 
nos numerosos os observadores da cena económica que negam a cri
se. 

Assontudo este ponto, cabe imediatamente uma pergunta: como 
explicar a crise? (; bem sabido que alguns tentam atribuir-lhe um 
carátcr indu1ido: teria sido a alta de preços do petróleo c a crise in· 
ternadonal os responsáveis pelas perturbações que nos aborrecem, li 
claro que a elevação dos preços do petróleo e a desaceleração da 
economiu mundial jogaram seu papel. (; preciso não esquecer, 
porí:m, que tivesse sido outra a trajetória percorrida entre 1958 c 
1974, bem outro teriu sido o impacto dos desajustes internacionais, 
Se tivéssemos produzido menos automóveis c mais insumos bâsicos e 
bens de capit:il, diferenciando ademais a estrutura industrial, se tivés· 
scmos desenvolvido o transporte ferroviãrio e o transporte urbano 
de nH!Ssas, os efeitos du dita crise do petróleo teriam sido muito mais 
suaves c facilmente ubsorvfveis pela economia brasileira, Justamente 
por isso que esia suposta explicação· não é aceita pela esmagadora 
n1aiorh dos que vem estudando o problema. E a mim parece patente 
;u:~ ··.. ,,,: e.,imir, no debute politico-cconômico, os últimos go-
""" 1uaisquer responsabilidades pelas nossas vicissitudes, 

apologistas não encontraram nada melhor para dizer, 
;!Ir ·: :cns da politica econômicn se perderam na explicação fâcil 
l' h•:ru..:f.'ilk:l. Estaríamos atravessando uma fase de profunda des· 
,,wdcnaçàn governamental, que se renitirin de forma desngrudâvel 
Oll !Jtancjo desordenado du política cconômicu; ou, pior ainda, esta· 
ri:nnu~ diante de um governo ciclotfmico, que pnssuriu da determina· 
ç[w dl: ~.:omhatcr u influçào u qualquer custo, ao medo dt: arcar com 
as COII!<ol!l!U~ncia~ dolorosas inevitáveis que adviriam, Estes crrticos 
tomam " nuvem por Juno, Nilo é a descoordenação governamental 
que detcrmin:t a ~.:risc, senão, no contrário, é u crise que provoca o 
aturdimento geral: nem é o medo que puraliza o governo,.s'enilo no 
contrúrio, é o disscnso politico, trazido pela crise, que lhe impede de 
tomar rumos mais determinados. 

Umu variante desta interpretação, mnis grosseira c: com intuitos 
por demais evidentes, quer explicar n crise pela imcompetêncin dos 
policy·makt•rs, como se os novos condutores da polfticu econômicu 
tivessem lido menos livros de economia que os antigos ... Aindu que 
tu I idéin niu1 mereça a menor atenção de quem encara objetivamentc 
o problema, bastu dizer que a crise se inicia no 2• trimestre de 1974 e 
a politica econômka não tomou qualquer medida restritiva quer em 
relação n elevação de preços, quer cm reluçilo ao dcsequilfbrio das 
contas externas, senão, cm 1975, quando u c:conomiu jâ c:stuvu 
francamente dcsucclerudu, 

Para mim, no contrário, silo as contradições du própria expan
são de 1968 c 1973 que levam inexornvclmente h crise. 

Convém indicar ns principais carnctcrfsticas estruturais da 
expansão, pura demonstrar de que modo o crescimento recente se 
deu sob a dominância da indústria de bens durâveis de consumo, Se· 
riu conveniente proceder a uma sumârin comparação entre as cu· 
ructerfsticns do crescimento recente e as do perfodo 56-62, para facili· 
tu r a compreensão do problema, 

Durante a fase do Plano de Metas, o crescimento industrial este· 
vc apoiado num novo bloco de inversões, que funcionou como uma 
"onda" de inovações concentrada; Isto promoveu uma profunda 
alteração nu estrutura industrial. Contrariamente, entre 68 e 74, cres· 
cemos à base da estrutura pré-existente, com cxceçuo da in~ústria 

petroqufmicu c de alguns bens do setor elétrico pesndo, 
Por outro Indo, no período JK, o setor dominante foi o de bens 

de produçiio (inclusive caminhões, utilitârios, etc,,), desempenhando 
a instnlnçilo do setor de durâveis de consumo (sobrando n nutomo· 
bilfstica) um papel subordinado, ainda' que importante, No perfodo 
recente, deu-se o inverso, O eixo da acumulação .passou a repousar 
sobre o selar de bens duráveis de consumo - basicamente auto· 
móveis e construção civil. 

,. Enganam-se, portanto, todos os que procuram semelhanças en· 
tre os dois pcrfodos a partir da comparação desavisada entre taxas de 
crescimento setoriais, Esse raciocfnio formal passa por cima jus· 
lamente do que é bâsico: em um momento estâ ocorrendo uma verdn· 
deira revolução no aparelho industrial, em outro é mantida, pra· 
ticamcntc intacta, a mesma estrutura. 

Outras diferenças marcante estâ nas exigências distintas impos· 
tas à estrutura da distribuição da renda por ambas as formas de 
acumulação, Na fase 56/62, o crescimento râpido foi compntfvel 
com o aumento da taxa dos salârios reais de base, pelo menos até 59, 
e não houve, de forma significativa uma abertura em leque das ren· 
'das do trabalho, No perfodo recente, ao contrârio a dominância de 
duráveis de consumo impôs uma pronunciada diferenciação dos salã· 
rios, cuja condição de compatibilização era dada, em última instân· 
ciu, pela contenção dos salârios de base, 

Na ctapo de crise e luta antiinflncionâria 64/67 os salârios de 
buse teriam de declinar, para melhorar as condições de iinnncinmen· 
to corrente das empresas, Na etapa subseqUente, não havia interesse 
cm permitir suu expansão, buscando-se, com isso, manter umu taxa 
médiu de salários crescendo bem abaixo da produtividade, Isso uten· 
dias simulranepmente a dois objetivos: aumentar as margens de lucro 
globais de modo a favorecer o autoiinanciamento da acumulação 
das empresas e permitir uma rcalimentução continua dos mcca· 
nismos de diferenciação cla estrutura de remunerações urbanas. 

No que se refere à articulação externa da economia, os dois 
padrões de crescimento apresentam igualmente diferenças frisantes, 
Durante o Plano de Metas, o crescimento industrial defrontou-se 
com uma capacidade para importar relativamente declinante, o que 
foi em boa medida contornado pela entrada substancial de inves· 
timentos diretos. A contribuição dos empréstimos cm moeda foi 
francamente desprezfvel, e a divida externa cresceu n taxas modestas. 
Muito outras foram as condições da cxpansiio recente neste 
particular. A capacidade para importar cresceu cerca de 150% entre 
67 e 73, impulsionada fundamentalmente pelo exporr·drlve facultado 
pelo crescimento sem precedentes do comércio mundial nos pós-guer· 
ra e apoiado por um generoso sistema de incentivos fiscais e creditf· 
cios, Por outro Indo, a sobreliquidez do mercado finnnceiro interna· 
cionul permitiu que iinnnciâssemos um crescente deflclr em conta 
corrente, com o entrada maciça de empréstimos em moeda, 

Nestas condições, o crescimento das importações pela 
acel·cração da taxu de acumulação e pela relativa utroiia dos selares 
básicos acabaria provocando problemas graves no Balanço de 
Pagamentos, Quer dizer, o crescimento das exportações, mesmo a 
taxas elevadas, seria insuficiente pura financiar o dejlclr em conta 
corrente: não seria capuz de, ao mes'T'o tempo, cobrir as importações 
c fazer frente ao desequilfbrià da conta de serviços. O recurso 
crescente no endividamento externo era lnevitâvel, nessas clrcunstftn· 
cias, A elevação dos preços do petróleo ocorrida no final do perfodo 
apenas velo a agravar uma tendência inexorâvci, 
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As transformações da agricultura brasileira, do mesmo modo, 
foram bastante ufetudas pelu necessidade de um bom desempenho do 
setor externo. Tratava-se de estimular u tQ)do custo a diversificnçuo 
das exportações agricolas, o que foi feito através de fixaçuo de preços 
minimos sistematicamente favoráveis nos urtigas com cotaçfio no 
mercado internacional, concessfio de crédito fortemente subsidiado, 
etc. A produçuo rentável dos bens exportáveis. especialmente u sojn, 
exige mccunizaçuo em larga esculu, uso de herbicidas e adubos, em 
suma, umu clcvaçuo,do investimento c do nivcl de gastos correntes, o 
que certamente acelera a destruição de formas de produção pré· 
capitalistas ou capitalistas atrusndas (colonato). (;claro que as trans· 
formações viriam de qualquer modo, desde que o pros~0guimento do 
desenvolvimento capitalista implicaria necessariamente em 
"industrializar o campo" e unificar o mercado de trabalho, c jú eram 
prcvistas·cluramente no período anterior, a partir du promulgação 
do Estatuto do Trabalhador Rural. Mus, i: indiscutivel que a violên· 
ciu c a rapidez com que se processaram, patente hoje pela existi:ncia 
de milhares de bóias-frias, se· deveu a umu orientação deliberada da 
política económica. 

Ainda é necessário assinalar o papel desempenhado pelo gasto 
público. Desde logo, tanto no período JK, quuqto nu etapa recente, 
o gasto público funcionou como um acelerador da cxpunsuo. No 
entanto, duns silo as diferenças básicas. Em primeiro lugar, no ciclo 
recente a elasticidade maior do sistema tributário não só evitou o 
recurso ao financiamento do gasto atravós de emissões, como 
também permitiu seu crescimento u taxas bem superiores às de ércs· 
cimento do produto. Em segundo lugar, a estrutura do gasto público 
i: bastante distinta em ambos os pcriodos;. No período JK, salvo n 
construção de Brasniu, o gasto esteve concentrado nu formação do 
infra-estrutura, diretnmentc exigida pelo novo bloco de inversões. 
Na expansão recente, aumenta o peso dos gastos improdutivos, 
destinados a suportar e estimular o festival nutomobil!stico, gerando 
carências quase insanáveis no que se refere a saneamento básico, 
transporte urbano de massa, etc. Por outro lado, a modernização do 
aparelho do Estado, em consonância com a estrutura burocrática da 
grande empresa, determinou um crescimento acentuado dos desnf· 
veis salariais no setor público, o que concorreu cm boa medida paro 
agravar a tendência à desigualdade distributiva. 

Tem .suscitado acerba controvérsia a questão relativa à hipotéti· 
ca ampliação do processo de estatização da economia. Colocado o 
problema desta forma, poder-se-ia supor que durante a expansão 
recente o Estado teria aumentado relativamente sua propriedade 
sobre os meios de produção. Truta-se, na verdade, no meu modo 
de ver de, de uma ilusão óticu. 

Nuo é correto afirmar que o Estudo através do empresa pública 
tenha alargado sua participnçuo na apropriação do excedente, No 
que se refere às atividades propriamente produtivas, as grandes 
empresas estatais realmente acompanharam o crescimento de toda 
economia, aumentando suu capacidade de autofinunciamento e de 
acumulação financeira, procurando, ademais, diversificar seus invcs· 
timcntos, como o faria qualquer grande empresa. Isso, porém, nüo 
significa que tenha crescido o peso do chamado sctor produtivo esta· 
tal no conjunto das grandes empresas, porquanto sua ttlXU de cres
cimento niio foi superior à de suas congéneres privadas. Além disso, 
continuou nos mesmos sctores em que jú operava anteriormente, 
com n grande excoçuo da petroqulmica, onde entrou num esquema 
de participaçuo com u empresa privada. O mesmo se pode dizer do 
sctor financeiro, onde não houve cstntizllçÜo alguma. O engano aqui 
reside nu confusuo entre u capacidade do Estado em utilizar seu 
maior poder fiscal para a constituição de fundos de poupança 
compulsória c a apropriaçuo por ele destes recursos. Em outras 
palavras, o Estado accntotl seu papel de mobilizad~r c concentrador 
de excedente, mas apenas age como um mero rcpussador de fundos 
no setor privado, 

O crescimento do periodo 1968/74, portanto, se fel. sob a clarn 
dominância do sctor de bens de consumo duráveis. Vejamos, de ma· 
ncira li mais sumária possível como se cxplicll a crise. 

Para isso, i: ncccssí1rio lcmbrur que, ror forçu du política econó· 
mica,'·' rccupcrnçan da crise de 1963·1967 se fez utravl:s do setor de 
hcns de durí1vcis dt: consumo, c dul se entendem ·:'1 rctaguurdu do upu
~clho prmhllivo, isto i:, an sctor de.: ht:ns'dt: produçà'o, · 

Isso significa que se cstubclccc umu ussincroniu entre elevação 
d~1 tu ;.ou de acumulação dl)S dois sctorcs: primeiro se eleva a taxa de 
ucumulucão do sctllr de uurilvcis de consumo, c, depois, li da indús· 
trin de bens do produção. t\ taxu de ncumulucão da indústria di:'bens 
do pr<~duçàu começa use acelerar ii partir de 1970,utingindo seu p,on
to mllls alto cm 1973. No entanto, a tuxa de expansão do setor. 4e do·' 
rilveisjil cm 1972 comcçu u dur mostras do desfalccimenio. Um dccli· 
nio mais uccntuudo deste sctor foi impedido quer pelo ritmo do acu· 
mulução da indústria de bens de produção, quer por uma politica 
econômica francamente expansionista cm suas dimensões, fiscal e mo· 

· netilriu. Em'sumu, o auge do ciclo pode ser· explicado pela combina
ção da acelcraçüo vertiginosa do crescimento da indústria de bens de 
produção e pela política econômica, que conseguiram manter a de· 
mundn de duráveis cm um patamar bastante elevado, ainda que a 
uma taxa declinante. · . 

'O declinio da taxa de acumulação do setor de duráveis começa n 
arrostar os demais setores, jh no início de 1974, num momento cm 
cjw o cupucidnde instalada da indústria de bens de produção estava 
se lllllpliundo em resposta às decisões de investir tomados durante o 
auge de 72/73. E o setor produtivo estatal era incapaz de subir sua ta· 
xu de acumulaçüo, dado os problemas de financiamento interno c ex· 
terno, de modo,a compensar o dcclinio do investimento privado. 

A recessão só não vem porque, em primeiro lugar o invcstimcn· 
to das grandes empresas nüo é parolizado, mas apenas diminui seu 
ritmo, e, em segundo lugar, porque o gosto publico se manteve cm ni· 
veis elevados, tudo isso sufragado por uma politica monetária mais 
ou menos permissiva. 

Em suma: a crise se desencadeio cm função do incompatibilida
de entre as taxas de acumulação e de crescimento da demanda cfctivn 
de bens duráveis do consumo. E isto configura uma crise de realiza· 
çlio dinâmica o que é muito distinto de que~tõcs de demanda corren
te. 

Em 1975, o crise já é por demais potente, uma vez que o investi· 
mento privado já dá mostras de desaceleração. 

Na verdade, a Politica Económica começo n enfrentar os sinto
mas da crise em 1975, quando a economia já estava mergulhada na 
"estngflação", Viu-se, assim, constrangida a oscilar entre por um la
do o combate mais drástico à inflação e aos desequilíbrios recorren· 
tes do bulonço de pagamentos, e por outro n sustentação, em níveis 
elevados, da produção corrente. No entanto, deve-se admitir que os 
medidas restricionistus foram ineficazes. 

Em reluçuo à inflnçuo, o combate ficou restrito ao controle 
monetário, reiteradamente ludibriado pela capacidade das empresas 
cm acelerar o "velocidade de circulaçuo da moeda", contando pura 
isso com a existência do Open-market. Nestas circunstiincias, qual· 
quer "aperto de liquidez" era imediatamente resolvido por uma cor· 
rida ao mercado de dinheiro de curtíssimo prazo, o que provocava 
elcvaçuo súbita das taxas de desconto dos titulas e acelerava a cspccu
luçlio. A ameaça do "inflação de demanda" se converter, "cx-abrup· 
to'\ numu "innaçüo de custos'\ levava o Governo a recuar, irrigun· 
do novamente o merendo. Tudo isto apenas confirma uma verdade 
elementar: o uso isolado de instrumentos monetários prende a Politi· 
cu Econômicu numa armadilha. 

fl de se indagar porque o Governo niio recorreu à utilização de 
outros instrumentos, com o controle diferenciado de preços ou um 
corte mais drástico no gasto público. Em primeiro lugar, o controle 
de preços em geral represento rio um policiamento das margens de lo· 
cro dus grandes empresas, isto é, a eliminação de uma arma poderoso 
de proteçüo de suu rentabilidade. Se essa medida assume curá ter scto· 
rinl, estnr·sc-ia privilegiando certos rumos de atividodc cm dctri· 
menta de outros. Por exemplo, controlar os preços da Indústria 
automobilística c liberar os da indústria de base. 

Em segundo lugar, um corte drástico no gasto público mergulha· 
riu a economia numa rcccssuo que não Interessa, evidentemente, a 
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ninguém, Ao contrário das restrições monetárias, esta, medida, sim, 
teria repercussões sérios sobre o nlvcl de ativid'adc corr'critc,: 'r ai 
cometido providenciaria, além de uma quebradeira gcncraliiadil de 
pequenas c médias empresas, o encurtamento das margens de lucro 
das grandes corporações, arrastando, ademais, o sctor financeiro, já 
às voltas com dezenas de empresas virtualmente falidas, que sobrevi· 
vem às custas de recursos governamentais. . ·~ 

Quanto no balanço de pagamentos, o Governo se rcstr,ingiu a 
medidas que visavam equilibrar a balança comercial c, mesmo estas, 
podem ser consideradas tlmidas. Nem se poderia, aliás, agir de outra 
forma. Na verdade, o valor otuul das importações está comprometi· 
do com o nlvcl de atividndes correntes c com o investimento, ainda 
cm curso, das grandes empresas públicas c privadas, Cortar o gasto 
cm importações, portanto, ou deprimiria o nlvcl de ntividadc, ou 
promoveria uma súbita desaceleração do invGstimcnto, que ainda se 
mantém num patamar mlnimo, 1:: necessário advertir que, ad~mais, o 
verdadeiro problema do balanço de pagamcnaos não está na balança 
comercial senão no volume e estrutura do endividamento externo. O 
serviço da divida Uuros c amortizaçiío do principal) exigiria um 
crescimento das exportações da ordem de 2S% no ano, objetivo que 
nem mesmo os mais otimistas seriam capazos de cxcogitar, Isto quer 
dizer que daqui para frente, o controle efetiro do dcscquillbrio cxtcr· 
no requererá, do meu ponto de vista, o reescalonamento da divida, o 
que implicaria cm considerar os intcrcSI!cs dos bancos privados 
internacionais c de empresas coligadas, . 

Deve ficar claro, porém, que os problemas da innação c do 
desequillbrio do balanço de pagamentos não são os essenciais. Estes 
estão centrados na definição dos rumos da expansão futura c na 
estruturação de mecanismos capuzes de garanti-la. 

Como já se afirmou à sncicdad~. a definição dos rumos foi 
explicitada no !I PND, com sua õnfasc na indústria de base c de bens 
de capital. No entanto, a implementação do plano foi imposslvcl. 

A maior razão de seu fracasso foi determinada pela incapaci
dade de se ajustar os interesses da grande empresa estatal, grande 
empresa nacional privada e corporação miltinacional, Não se trata 
aqui, como julgam os desavisados, de um connito desencadeado h 
partir de interesses gerais de cada segmento empresarial, como se 
cada um deles pretendesse fixar um caminho para a expansão, 
necessitando, para isso, submeter os demais. O problema na renli· 
dadc, é muito outro: em torno de cada projeto definido pelo Estudo, 
há que compor os interesses especificas das empresas de cada seg· 
mcnto. Ocorre que nenhum dos interesses ou bloco de interesses ó 
capuz de se impor, viabilizando o objetivo fixado pelo Estado, 
Nestas circunstiincius, o Estado se vê dardejado por uma onda de 
solicitoçiics contraditórias, que ó incapaz de conciliar c atender, 
Assim, nem a definição dos projetas foi feita tomando cm conta os 
interesses concretos, nem os interesses concretos podem se impor 
sem a mediação do Estado, 

Alguns pontos merecem um exume mais acurado, na tentativa 
de desfazer equívocos. Em primeiro lugar, o chamado sctor produti· 
vo estatal não possui autonomia financeira suficiente pura saltar à 
frente e liderar a expansão futura. Isso porque, desde logo, não hl1 
nenhuma articulação orgânica entre us várias empresas públicas que 
aluam como oligopólios isolados, de modo que não há a possibili· 
dude de uma gestr1o conjunta de recursos que permitisse a centruli· 
zação do capital c sua canalização pt\ra novos investimentos. Mais 
que isso, dado o comportamento das empresas, não hú u possibili· 
dude de nxuçuo de prioridades que privilegiassem certos programas 
de inversão cm detrimento de outros. 

Alguém poderia objctur que o Estudo teria condições de trunsfe· 
rir recursos fiscais pura reforçar o poder de acumulação de suas 
empresas, Mas ui também o Estudo se võ bs voltas com solicitações 
da empresa privaua que reivindica sua purte no bolo. O aturdido 
Leviutã assiste, de mãos utadus, o encurtamento súbito de seu poder 
financeiro c é surpreendido por ucusuçut:s de promover u estutiznçilo 
desen freadu, 

Por outro luuo, a urunue cmprcsu Internacional, diante du crise 
mundiul, muntém um comportamento cauteloso: não estú disposta a 

se envolver em projetas por demais ambiciosos, nem a investir sem 
que lhb sejam oferecidas varltngc,ns del1jontn, ]'Ião está comprometi· 
da com os nosso~ destinos, como potência capitalista, mas sabe 
muito bem que o avanço do capitalismo no Brasil nilo será logrado 
sem sua lurgu participação. 

Esses são os problemas essenciais. Uma vez resolvidos certa· 
mente estará definida .uma politica econõmicn de curto prazo, 
compatlvcl com os rumos da expansão futura, 

Em suma, Sr. Presidente, c para encerrar, pois, já me alonguei 
cm demasia, Do meu ponto de vista, a superação das dificuldades 
presentes exige que a sociedade brasileira resolva o impasse politico 
que a paralisa. E nilo receitas de qualquer ordem prescritas por 
tecnocratas, Quer dizer: uma vez se elabore um novo contrato social 
c a solução técnica será encontrada com espantosa tranqUilidade. 

E não tenho dúvida que a elaboração do novo contrato social 
requer mecanismos nexfvcis capazes de validar o connito c de resol· 
vô·lo legitimamente, Isto exige o pleno cxcrclcio da democracia, a 
que- por que não dizê-lo? - nspíro como cidadão, (Muito bem! 
Palmas,) o 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Frcircj - O Professor João 
Manoel Cardoso de Melo, na sua exposição, lançou alguns pontos 
que possibilitariam, já a essa altura, um debate acalorado c contra· 
verso. No entanto, conforme orientação que anunciamos 
anteriormente, ele ficará, por certo, bem mais enriquecido após 
ouvirmos os demais pnlestrantcs que, sem dúvida alguma, aflorarão 
novos aspectos para serem objcto da análise do auditório, Portanto, 
concedemos a palavra, agora, ao Professor Carlos Geraldo Lnngoni, 

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Senador Marcos 
Freire, para mim ó uma honra estar aqui no Congresso Nacional 
debatendo assuntos de tanta relevância como ê o caso especifico do 
problema da inflação brasileira. 

Acredito que a compreensão do problema innncionário brasilci· 
ro atual, cm especial as dificuldades encontradas no controle da in· 
fiação, a partir de 1974, fiquem mais evidentes se fizermos uma 
comparação das diferenças, cu diria, de natureza qualitativa que 
ocorreram na inflação brasileira, a partir de 1974, cm comparação, 
por exemplo, com a inflação de meados de 1960, 

Evidente, desde jú, que existem óbvias e importantes diferenças 
de natureza quantitativa, Mas acredito que paru compreensão dos 
problemas c, particularmente, pura definição de uma politica anti· 
inflacionária seja necessário compreender as mudanças de natureza 
qualitativa que ocorreram na inflação brasileira. 

Existem 3 aspectos que considero essenciais, Primeiro é que cm 
1974 a aceleração da innaçiío se dá enquanto a economia ainda 
estava num processo de crescimento rápido, porque, nu verdade, esse 
crescimento rápido de 1974 refletiu momento de um processo de cres· 
cimento acelerado que jú se estendia, pelo menos por 6 anos. Esse 
momento, aliús, permanece em alguns setores até o momento atual. 
Em contraste, ê bom recordar, em meados de 1960, a aceleração de 
inflação jl1 se dú num quadro vislvel de estagnação económica, 
quadro de recessão que vinha se arrastando pelo menos há dois unos, 
~ bom recordar que no pcrlodo de 63/64 e até: 66 a economia brn· 
sileirn nilo conseguiu crescer nem mesmo o suficiente para 
compensar o crescimento da população, 

O segundo aspecto importante diz respeito bs fontes de geração 
dus pressões influcionúrius, Qualquer unnlistn da inflação brasileira, 
em meados de 1960, chego ~ conclusão óbvia de que u grande fonte 
de expansão da intiuçilo, nessa époco, era o déficit exagerado do 
setor público, ou seja, o setor público estava com o nlvel de dlspôn· 
dios, e particularmente de dispêndios correntes muito acima da sua 
capacidade de gerar recursos, 

1:: bom recordar que por volto de 1963 o deficit público chegava 
a rcprcscntur ulgumu coisa du ordem de 3 u 4% do Produto Interno 
Bruto, e esse deficit cru finunciudo, fundumentulmcnte, por emissão 
de moeda, 

A partir de 1970, como conseqUi:nciu dircta do próprio sucesso 
das politicas de controle de dispêndio público c de reabilitação da 
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máquina fiscal, o Brasil é um dos poucos palscs cm desenvolvimento 
que podia se orgulhar de não apresentar deficit orçamentário. 
~lnhn~o~. na verdade, um orçamento equilibrado c até uma tcndên· 
c1a a llgc1ro superavit. Portanto, desapareceu, ao longo do tempo a 
influência dircta do deficit público, cm termos de inflação. E, a medi· 
da cm que g:ad~almcntc _ia perde~do influência, O deficit público, CO• 

~o ~ente prmc1pal de ~h~cntaçao de inflação, ia ganhando impor· 
tanc1a a expansão do crcd1to para a economia como um todo. 

Apenas para ilustrar,já por volta de 1973, a expansão do crédito 
para a economia brasileira atingia a taxas bastante elevadas da 
ordem de 40 a 50%, cm termos reais anuais. 

A outra importante mudança, cm termos de inflação, 
comparando meados de 1960 com a situação atual, é cxatámcntc o 
fato de que a inflação brasileira deixou de ser uma inflação fiscal 
para passar a ~cr, tipicamente, uma inflação de crédito, E isso tem im· 
portantes conseqUências cm termos de execução de polrtica antiinfla· 
cionária, que vou discutir a seguir. 

O terceiro aspecto, extremamente importante, diz respeito ao 
comportamento das expectativas. Como os Srs. sabem cada vez mais 
se reconhece o papel dessa componente psicológica na definição da 
intensidade c comportamento do processo inflacionário. Se as 
expectativas silo favorãvcis é muito mais fácil obter uma redução nos 
preços, a partir da aplicação dos instrumentos de controle. Se as 
expectativas silo desfavoráveis, a situação se torna bem mais di!Tcil, 
inclusive a defasagem entre a aplicação de instrumentos c a 
repercussão final sobre os preços se torna bem maior. Pois bem, já 
no final de 1973, há uma reversão nltida das expectativas inflacioná· 
rias que se tornam desfavorâvcis, antes mesmo da aceleração cfctiva 
da inflação. E ai, não hã dúvida alguma que componente externa c 
particularmente o aumento súbito c intenso do preço do petróleo, te· 
ve uma influência bastante grande, que se estendeu ao longo de 
1974/77,já que dai cm diante as expectativas se mantiveram rígidas, 
quer dizer, não houve nenhuma reversão de expectativas alimentadas 
também por fatores de ordem doméstica, entre eles a própria forma 
como estavam sendo implementados os mecanismos de corrcçilo 
monetária c, também, como reflexo das próprias dificuldades de 
implementar uma politica de controle de inflação. 

~ bom recordar que cm 1964, cxatamcntc o oposto ocorreu. 
Houve uma reversão de expectativas que se tornaram extremamente 
favorãvcis, antes mesmo da execução de qualquer polrtica antiinfla· 
cionâria cm função até mesmo das mudanças profundas de natureza 
institucional que então ocorreram, e também da prioridade incqulvo· 
ca, atribulda pelo Governo, na ocasião, à politica antiinflacionãria. 

~ importante, agora, analisar as conseqUências dessas 3 novas 
características da inflação brasileira após 74, cm termos da própria 
execução das polrticas de controle. Em primeiro lugar, o fato da 
aceleração da inflação ter ocorrido quando a economia estava num 
processo ainda de crescimento rápido, implica necessariamente que 
nós encontramos a economia brasileira, cm 1974, ainda fortemente 
mobilizada para o investimento. Isso era verdadeiro tanto por parte 
do setor público como do setor privado. A partir de 1970 se 
esgotaram as margens de capacidade ociosa que haviam sido 
geradas no pcrlodo de 1962/66, c u economia brasileira estava tipi· 
cnmcntc num processo de aumento generalizado de capacidade 
produtiva, que nilo estava restrito a alguns poucos sctorcs, tais como 
consumo durável, mas na verdade era um processo amplo de capaci· 
dadc produtiva, inclusive com uma expansão bastante acentuada nos 
setores de máquinas, equipamentos, etc. 

Evidente que isso também contrasta com a situação de 1960 que 
encontrou uma economia desmobilizada. E num certo sentido esse 
aspecto bastante importante, cm meados de 1960, o excesso de 
demanda que pressionava os preços era, basicamente, causado por 
gastos excessivos de consumo, ao passo que cm 1974 esse excesso de 
demanda cru caracterizado, fundamentalmente, por planos cxccssi· 
vos de investimento face u capacidade cfctiva da economia brasileira 
gerar recursos pura financiá-los de forma não inflacionária. 

Ora, isso tem duas conseqUências extremamente importantes. A 
primeira diz respeito uo grau elevado de endividamento das 

empresas brasileiras, já que esse processo de investimento intenso, 
não encontrando um mercado de capitais organizado, teve que ser 
feito, fundamentalmente, através do recurso a empréstimos finan· 
cciros de toda ordem. 

·Gostaria de destacar alguns dados recentes com relação ao 
comportamento do endividamento de S .mil sociedades anônimas 
brasileiras: 

A relação, por exemplo, entre os recursos de terceiros c recursos 
próprios, que era de cerca de 80% cm 1970 - cm 1970, i: bom lcm· 
brar, a economia brasileira ainda estava terminando o ciclo de uti· 
lizaçiio de capacidade ociosa, entrando, então, a partir de 1970, no 
processo de ampliação intensa de capacidade - passou de 80% para 
cerca de 112%, cm 1975. E o que ê mais importante, se nós retirarmos 
dessa amostra de 5 mil empresas as SOO maiores empresas, e portanto 
nos concentrarmos no núcleo de pequenas e médias empresas, que te· 
nham um interesse especial, verificamos que essa relação entre rc· 
cursos de terceiros c recursos próprios era da ordem de 151%, cm 
1975. Ou seja, para cada CrS 1,00, de recursos próprios, tlnhamos 
pelo menos Cr$ 1,50 de recursos de terceiros. 

Um outi'O in.dicador,já ai para mostra como um todo; a relação 
des~esas finance1rasjlucro lfquido passa de cerca de 22%, cm 1970, 
pura cerca de 36%, em 1975. tl: importante, também, destacar que ao 
mesmo tempo cm que aumentava essa componente de cndividamcn." 
to caíam as rentabilidades, e, tambí:m, a partir de 1974, começa a ca· 
ir, inclusive, a taxa de expansão do patrimônio líquido. 

Então é importante perceber que a fragilidade financeira cvi· 
dente, em particular da pequena e mí:dia empresa nacional, rcprc· 
senta um obstãculo concreto a adoção de medidas mais drásticas de 
combate a inflação, a partir de 1974, e explica, na minha opinião, 
grande parte das dificuldades encontradas na execução da polftica 
antiinflacionãria. 

Segunda conseqUência importante dessa herança de crescimento 
rãpido, diz respeito à componente social. Nilo há dúvida alguma que 
esse período de crescimento rãpido brasileiro, a partir de 1967, teve 
como conseqUência a geração de expectativas sociais favoráveis que 
foram sancionadas por um elevado grau de mobilidade social. Dis
ponho, inclusive agora, de algumas informações recentes com base 
numa pesquisa, num estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, que 
analisa, exatamcntc, os efeitos desse crescimento rãpido, do período 
de 1968/73, sobre o mercado de trabalho.!':: bom lembrar que os estu· 
dos anteriores se fixavam na década de 1960, ou seja, no período 
1960/70, c essa é a primeira pesquisa que se fixa, exatamentc, nessa 
fase de crescimento rápido. Os resultados sugerem que apesar de ter 
havido nesse pcrlodo um aumento de desigualdade de rendas relati· 
vas, se bem que mais moderado do que aquele observado ao longo 
da década de 1960, um resultado importante, c estou me referindo 
nessa amostra, basicamente aos empregados cm regime de CL T do 
sctor urbano da economia brasileira, portanto estou excluindo os 
trabalhadores rurais, mas é importante esse núcleo porque exutamen· 
te no sctor urbano du economia brasileira i: que foi constatado, nos 
trabalhos anteriores, o aumento du desigualdade de rendas relativas. 
Um resultado importante que confirma essa tendência a um grau ele· 
vado de mobilidade social i: que u proporção de trabalhadores, cm rc· 
gimc de CLT, que recebiam salários cfetivos acima do maior sulârio 
mlnimo vigente no País, passou de 70%, em 1968, para 80%, cm 1973. 
Ao mesmo tempo o salârio médio mensal nesse período cresceu a tu· 
xas elevadas, acima de 9%, em torno de 9 a I 0%. 

Um outro indicador importante diz respeito à relação salário 
médiofsalàrio mínimo. Essa reluçtto salário médiofsalúrio mínimo 
aumenlou de forma significativa em todos os 22 sctores analisados: 
mesmo em selares tradicionais em que predomina a miio·de·obru 
pouco qualificada e que não passaram por nenhuma mudunçu de 
natureza organizacional ou tecnológica, como i: o caso do sctor de 
consiruçiio civil em que essa relução aumentou em cercu de 22%: o se· 
tor têxtil em que houve um uumento de 43%: o setor de calçados c 
vestuârios em que essu relaçào aumentou cm cerca de 54%. Não hú 
dúvida ulgumu que nos setores mais dinumicos da economia esse 
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acréscimo foi ainda maior, como é o caso de veiculas, cerca de 61% 
de aumento na relação, plâsticos 63%, e instituiÇões linanceiras cerca 
de 50%. 

Ora, uma conseqUência importante, c se transforma numa restri· 
ção que tem que ser respeitada na execução da politica antiinflacioná· 
riu é cxatamente evitar que essas expectativas sociais favorãvcis, 
sancionadas por esse grau elevado de mobilidade social, associados 
ao crescimento rãpido no período 67/73, sejam frustradas a partir de 
74. Em outras palavras, se imaginarmos timto a restrição cconõmico· 
linanccira representada pela fragilidade da empresa privada nacional 
e por essa compon'cntc social, chegamos à conclusão de que, efctiva· 
mente, o Brasil não poderia adotar medidas drásticas de combate à 
in fiação, tais como foram adotadas cm palscs cm desenvolvimento. 
Ainda, para o Brasil, a melhor alternativa parece ser o gradualismo 
consistente. Voltarei a esse ponto, mais tarde. · 

Uma conseqUência importante da mudança da natureza das fon· 
tcs de alimentação de inflação, que passaram- como mencionei
de inflação !iscai para inflação de crédito, reside, cxatamcntc, no f~to 
de que a partir de I 974, uma desaceleração da inflação teria que im· 
plicar, necessariamente, n'uma redução na dispohibilidade dos volu· 
mcs de créditos, cm termos reais, para a economia como um todo e 
essa redução na disponibilidade de crédito, cm termos reais, teria, 
ncccssarinmcntc, alguma repercussão negativa cm termos do cresci· 
menta econômico. Em outras palavras, perdemos a pbssibilidadc 
que existia, especialmente, no pcrlodo de 67/73, de conciliar cresci· 
menta acelerado com redução da inflação. Naquele perloilo - é 
bom lembrar - a estratégia seguida baseoú~se; essencialmente, nu- , 
ma troca de redução gradual de délicits públicos por expansão, tam· 
bém gradual de créditos para a economia como um todo, conseguin
do, simultaneamente, dessa forma, desacelerar a inflação e manter a 
economia num ritmo de crescimento rápi,do.: 

Evidentemente, a partir do momento em que o délict do setor 
público desapareceu, não era mais posslvcl prosseguir nessu troca dé 
délicits por créditos e é, exatamcnte, esse o'problema que ~ncontra· 
mos na situação atual. . 

. Uma conclusão que se pode tirar, também, dessa análise é que 
, para se prosseguir numa politica de manutenção de um 'ritmo eleva· 
do do crescimento, especialmente por parte do setor privado, teria· 
mos que transferir um Ónus maior do ajuste do combate à inflação· à 
própria compreensão do setor público. 

· A terceira conseqUência importante djz respeito ao comporta· 
mcnto desfavorável das expectativas. Como chamei a atenção, esse 
comportamento desfavorável das expectativas amplia. sensivelmente 
a defasagem entre a aplicação dos instrumentos e seu impacto linal 
sobre os preços c, também, diliculta a manutenção, principalmente, 
na fase de transição em que estamos, tentando reduzir a. expansão do 
cródito, diliculta a manutenção de nlveis, pelo menos estâveis, de li· 
qui dez real na economia. 

Esse é o quadro geral,,, <'lrtir de 1974, dentro do qual tem que 
ser executada a politica antiintlacionâria. Por paradoxal que pareça, 
apesar do nlvel de inflação cm 74 ser menor do que em meados de 60, 
essas restrições sociais, económicas e o comportamento desfavorável 
dns expectativas tornam o combate à inflação tão ou mais complexo 
do que naquele perlodo. 

As politicas implementadas nesse perlodo ~e 74/76 refletem, ob· 
viamente, essa complexidade. Em primeiro lugar, o que se observa, e 
essa caractcrlstica 1: importante, é o descompasso ocorrido entre a 
politica fiscal e a politica monetãria. De fato, a partir de 1974, princi
palmente a partir de meados de 1974, quando a politica monetária 
começa n se transformar numa politica contracionista, observamos 
uma ae<:leração significativa no nlvel de dispêndio p6blico. Apenas 
para dar uma idéia, a participação do dispêndio p6blico, que vinha 
se mantendo em cerca de 10% do PIB, passa para um nlvel de 12% 
cm 1976. Somente em 1976 houve um acréscimo real de dispêndio 
público, du ordem de 40%, 

f; interessante destacar que essa aceleração de dispêndio públi· 
co, a partir de 1974, não toma forma de déficits convencionais, como 
ocorreu nu dócuda de 60, mas se caracteriza por um aumento 'signlfl· 

... 

cativo no nlvel de endividamento também do setor p6blico, Em ou· 
Iras palavras, o endividamento passa a ser uma característica gencra· 
lizadn da economia brasileira, presente não só no setor privado, mas 
também no próprio setor público. 

E também essa 'aceleração de dispêndios públicos, obviamente, 
tem repercussões indiretas na medida em que estimulava a própria 
mobilização dei setor privado. 

Com relação à politica monetária, a caracterlstica básica desse 
perlodo é a sua variabilidade, Tivemos uma fase inicial de contração, 
há depois um recuo, n partir do primeiro trimestre de 75, quando isso 
é importante; a taxa de inflação brasileira chegou ao nível de 24% a. 
a ... Tivemos no primeiro trimestre de 1975, uma taxa anual de Infla· 
ção relativamente baixa, apenas 24%, Entretanto; havia sinais de 
repercussões recessivas da& politicas implementàdas c houve, portan· 
to, um recuo, voltando-se a uma fase expansionista, Estamos, viven
do agora, um novo perlodo de politica monetâria restrltjva que se ini· 
ciou a partir de março de 76, em que procura-se aplicar um gradualis· 
mo bastante lento, mas, de qualquer forma, procurando um controle 
mais efetivo sob're as fontes de alimentação de inflação. 

• . Essa nova fase de controle tem duas subbases: a primeira, até 
recentemente, em que se procurava atuar, basicamente, sobre o siste· 
ma de bancos comerciais, ou seja, reduzindo os empréstiJ1lOS dos ban· 
cos comerciais. E agora, começa-se a procurar atuar diretamente so· 
bre a missão primAria de moeda, sobre as fontes primArias de infla· 
ção, porque a taxa de expansão da base monetária ainda continua 
bastante elevada. No primeiro trimestre de 77, pot exemplo, a base 
estava crescendo a taxas superiores a 60%. 

Importante, então, dentro desse quadro geral, sugerir uma estra· 
tégia adequada que procure refletir as restrições económico-sociais, 
anteriormente descritas. 

Uma conclusão imediata é que se a natureza da inflação brasilei· 
ra é, agora, clara c inequivocamente o de uma inflação de crédito, é 
imprescindlvel o controle mais efetivo, ainda que gradual, sobre as 
taxas de expansão do crédito, em geral, 
· Isso exige uma eliminação gradual dos subsídios aos emprés· 

limos, substituindo-os por incentivos diretos a capitalização, através 
de capital de risco, ou até mesmo por. uma redução da carga tributá· 
ria direia sobre as empresas, como uma forma de estimular a capi· 

, talização, através de geração de lucros mais elevados. Em outras 
palavrps, trata-se de substituir empréstimos por capital de risco, 
tanto através de mercados ije substituição primAria, como, também, 
através da. reabilitação do lucro, como fonte bâsicn de acumulação 
de capital em todas as economias de mercado. 

Um outro aspecto importante relacionado a essa caracterlstica 
básica da inflação brasileira diz respeito à própria rcalocação das 

. fontes. de poupança forçada. Esse ponto tem sido discutido com 
bastante ênfase pelo Professor Bulhões, Ele tem enfatizado o fato de 
que o Estado, hoje em dia, concentra em suas mãos, uma massa 
substancial de recursos. Essa concentração excessiva de recursos, por 
parte do Estado, diz respeito não só à captação de recursos, mas tam· 
bem à. sua aplicação. E essa aplicação tem sido feita, quase que ex· 
clusivamente, sob a forma de empréstimos linancciros. Quer dizer, 
maior.énfase ou uma ampliação na parcela desses recursos, que pos· 
sa ser aplicado através de capital de r,isco e não através de simples en· 
dividamento, parece, justamente, adequado. , 

E aqui, gostaria de fazer um parênteses. ~ muito comum con· 
fundir-se a ênfase qucse dã a realocação de poupança forçada como 
sendo uma simples transferência de recursos para um mercado secun· 
dãrio de ações. , 

Acredito que o Dr. Bulhões c todos os economistas que defen· 
dem essa estratégia, em primeiro lugar, estão pensando fun· 
damentalmente na subscrição primAria de capital e não no mercado 
secundário. E, em segundo lugar, o que está se imaginando é apenas 
uma transferência de uma parcela dos recursos e não da totalidude. 

O argumento de que se transferirmos esses recursos não teremos 
possibilidades de fazer com que essas poupanças forçadas cum· 
prlssem a sun função social, não me parece vâlido, porque, evl· 
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dcntemcntc, se as empresas brasileiras não tiverem condições de gc· 
rar lucros e dividendos, pelo menos, suficientes para cobrir a cor· 
rcçilo monetária, estaríamos considerando que, o País, como um 
todo, que a economia como um todo, é absolutamente inviável. 
Portanto, acredito que essa rcalocaçilo de poupança forçada c nilo só 
a realocaçilo, mas também a descentralização no processo de aloca
çilo dessas poupanças se constitui num aspecto crucial da viabiliza· 
çilo c da conciliaçilo, ao longo do tempo, de um crescimento râpido 
que, inclusive, aumente a presença do núcleo ~c pequenas c médias 
empresas brasileiras no processo de dcscnvolvi'mcnto, com uma redu· 
çilo gradual c consistente de innaçiio. 

E, ainda, com respeito ao problema de capitalização de cmprc· 
sas, é imprcscindlvcl o desenvolvimento de novas formas de poupan· 
ça voluntária, compatlvcis com uma economia cm desenvolvimento. 
Nilo ·podemos continuar dependendo, exclusivamente, de formas de 
poupança forçada como mecanismos de capitalização da economia 
brasileira. 

Existe, cm especial, uma forma de captação de poupança volun· 
tária que me parece extremamente adequada às caractcrlsticas de 
uma economia cm desenvolvimento, que são os fundos de pcnsilo. 
Esses fundos têm uma caracterlstica peculiar que é a transferência de 
renda da fase inicial, cm que o indivíduo está no mercado de traba
lho, para a fase posterior, em que ela cstâ deixando o mercado de Ira· 
bulho, e esse estimulo é extremamente poderoso, c exatamcntc esse 
estimulo que permite, através desses fundos de pensão, a geração de 
poupanças voluntárias, de caractcrlsticas de mais longo prazo. ~ 
importante destacar que o desenvolvimento adequado dos fundos de 
pensilo poderia, também, atender à demanda social, aquela outra 
componente social a que me referi anteriormente, já que é poss(vcl 
imaginar. que uma parcela desses recursos dos fundos de pcnsilo, 
possam ser dirigidos para a atividade de cunho mitidamcntc social, 
tais como fundos de saúde, alimentação c até mesmo habitação, de 
carátcr mais popular. 

Um outro aspecto importante, além dessa reorganização do 
mercado de capitais, que considero essencial a fim de viabilizar os 
objetivos de crescimento rápido c dcsacelcraçilo de innaçilo a prazo 
mais longo, diz respeito à própria harmonização entre politica mane· 
tá ria e fiscal. Essa harmonização só foi conseguida a partir de novcm· 
bro de 76, quando o Governo anunciou a revisão de seus planos de 
investimentos. ~ importante destacar que essa harmonização é 
fundamental, não só para aumentar a eficiência na própria politica 
de controle de innaçilo, mas até mesmo para facilitar a reversão das 
expectativas innacionárias, ou seja, o fato da sociedade perceber que 
o Governo cstâ atuando de forl11ll consistente c decidida cm termos 
de combate à innação, talvez seja a medida mais objctiva pura se con· 
seguir uma reversão mais rápida das expectativas que iria, inclusive, 
facilitar o ajuste posterior da innução, cm termos de dcsaccleraçilo. 

Finalmente, um aspecto a que me referi de passagem, mas que 
considero extremamente importante! Se considcramos·quc um dos 
objetivos relevantes da sociedade brasileira é manter nosso processo 
de desenvolvimento num sistema cconâmico descentralizado cm que 
a expansilo do núcleo privado nacional se constitui peça importante 
de equillbrio a longo prazo, é essencial que uma parcela maior do 
ânus do ajustamento da politica antiinnacionária seja absorvido 
pelo próprio se to r público. E isso, evidentemente, não vinha ocorrcn· 
do, talvez agora, a partir de novembro, é que se vê uma ênfase maior 
nesse aspecto. Porque, evidentemente, se utilizarmos cxclussivamcn· 
te politica monetária como instrumento de combate à innação, esse 
ânus recairâ, necessariamente, de uma forma desproporcional, sobre 
o setor p<ivudo,l:: imprescindfvcl que haja, portanto, um maior equi· 
librio utilizando a politica fiscal e o controle do dispêndio público CD· 

mo uma forma de permitir que esses õnus do ajustamento se distri· 
buam de forma mais equitativa, a fim de se evitar que a politica an· 
tiinnucionúria tenha repercussões de longo prazo em termos de invia· 
bilizuçiio da expansão do núcleo de pequenas c médias empresas .. 

E, finalmente, parecc·mc que, dentro desse quadro complexo 
que u economia brasileira atravessa, ou seja, necessidade de manter a 
expunsilo do núcleo privado nncionnl, a necessidade de evitar n 

frustração das expectativas sociais favoráveis que foram, cfctivamcn· 
te, geradas pela herança do crescimento râpido, no pcrlodo 67/73; a 
melhor estratégia ainda é a do gradualismo consistente. E, nesse. 
sentido, prefiro uma redução da innação lenta, mas continua, a fim 
de respeitar essas restrições, do que uma queda mais rllpida, através 
de medidas mais drásticas, mas que, mais cedo ou mais tarde, tém 
que provocar recuos, devido as suas repercussões recessivas. 

·Portanto, parece-me que o importante, cm termos de objctivo 
brasileiro, é a reversão ~a tendência innacionllria, ainda que essa que· 
da se dê de forma lenta ao longo do tempo. 

E, finalmente, vale a pena destacar que o objctivo básico que 
estamos procurando não é a utopia de uma estabilidade total de 
preços. 

O historiador da economia brasileira disse que, no Brasil, existe, 
pelo menos, trezentos anos de innaçilo. Portanto, seria utópico 
imaginar, numa economia cm desenvolvimento, cm que as aspira· 
çõcs estão sendo continuamente geradas- c isso é a caractcrfstica de 
uma economia de mercado- cm que essas aspirações podem chegar 
ao mercado de forma voluntllria c espontânea, seria, na minha 
opinião, utopia c ingenuidade, imaginar uma estabilidade total de 
preços. O importante é conseguir a estabilidade na taxa de innação a 
um nfvcl mais moderado. Se conseguirmos, cfetivamentc, que a taxa 
de innaçilo se fixe num nlvel mais estável, com a existência desses 
mecanismos amplos c sofisticados de que já dispomos, de corrcção 
monetária, considero que grande parte dos efeitos distorcivos de 
innação, quer com relação ao uso eficiente de recursos, quer com 
relação aos seus efeitos regressivos negativos, serão minimizados c 
poderemos, portanto, prosseguir com um desenvolvimento econâmi· 
co c social mais equilibrado. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - A importância dos 
pronunciamentos aqui feitos, faz com que a Comissão de Economia 
vã providenciar a publicação de todas as palestras que, desde ontem, 
estão sendo proferidas. De forma que é com satisfação que fazemos 
essa comunicação aos participantes deste Seminãrio, os quais, se ti· 
verem interesse, deveriio deixar, com o Secretário da Comissão, o 
endereço completo para, posteriormente, receberem a referida publi· 
cação. 

Ouviremos, agora, o Professor Dércio Garcia Munhoz. 

O SR. Di::RCIO GARCIA MUNHOZ - Sr. Presidente da 
Comissão de Economia do Senado, queria frisar, de inicio, a honra 
que toca a um cidadão brasileiro e, especialmente, a um anõnimo 
professor universitário, cm participar de um Simpósio, numa casa de 
representação popular c na tentativa de dar alguma contribuição ao 
debate de um tema que envolve, de forma profunda, a toda a sacie· 
da de brasileira. Envolve o presente c innuencia o futuro, como já o 
fez no passado. 

Na minha exposição, inicialmente, diria que na discussão do 
problema innacionário em que me deterei, não mencionaria hipóte· 
ses abstratas, como ainda agora lembrava o Langoni, de que pudésse· 
mos chegar a uma ausência total de innução. A maior preocupação 
aluai decorre do rato de que, a innaçilo saiu dos nlvcis aparente· 
mente suportáveis, c provocou, mais recentemente, traumas na socie
dade brasileira, nos teóricos, nos estudiosos, c nos responsáveis pela 
formulação da politica econâonica, colocando a todos nós, perplc· 
xos, diante de um problema que se supunha superado, depois de ter 
sido colocado sobre o maior controle nos anos 60. 

Inicialmente, lembraria que existe uma .experiência influcionâria 
fora das áreas cm desenvolvimento, que é a experiência dos pulses 
industrializados. Mas, essa innação nos pulses industrinlizados era 
moderada e não persistente; existem séries longas de lndiccs de 
preços, mostrando que a ln nação subia a 1%, subia a 2%, caia 1% e a 
própria expansão da produção c os aumentos de produtividade sola· 
clonavam essa questão da instabilidade dos preços. Isso teria ofereci· 
do campo para que se consolidassem conceitos aparentemente 
simples com rclaçilo a innação. 
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A inflação de demanda, quando havia uma procura muito 
grande de bens c uma rigidez no Indo da oferta,' ou uma plena 
ocupação de fatores nas economias industrializadas; c uma inflação 
de custos quando os mercados não funcionassem regularmente, c 
sofressem intervenção na fixação de preços. 

O próprio reajuste salarial institucional ~ visto como causador 
de uma inflação de custo, embora isso deva ser qualificado. 

Aparentemente os conceitos interpretativos da inflação silo nlti· 
dos, mas, a experiência indica que existem dificuldades muito 
grandes para o diagnóstico do processo inflacionário. E, se o 
diagnóstico é dincil n manipulação de instrumentos de controle tam· 
bém se torna dificil, muitas vezes contraditória, imprecisa, insegura. 
E é o que nós temos visto mais recentemente, inclusive, cm outros 
pulses. 

Mas, c os postulados teóricos? Não são válidos diante da 
conjuntura mais recente? At~ mais ou menos 1970- talvez possa· 
mos para alguns casos voltar um pouco, para outros casos chegar 
mais no tempo - havia uma relativa estabilidade nas economias 
industrializadas c, se havia essa estabilidade, não havia como se 
contestar a validade dos postulados, que levavam à compreendo 
aparente da inflação - ou era dessa causa, .ou daquela causa c 
prescrevia os remédios, inclusive. 

Para as áreas cm desenvolvimento, que se caratcrizavam por 
uma instabilidade maior nos preços, se possula explicações: ou era 
incapacidade técnica de regiões cm desenvolvimento, culturalmente 
também não desenvolvidas, ou era uma impotência politica cm que 
os poli<·y-makers, aqueles encarregados da aplicação da politica 
cconômica, conheciam o fenômeno- se não eram incapazes, conhe
ciam o fenômeno, a outra hipótese - mas havia uma impotência 
política. 

Mais recentemente, entretanto, a inflação se generalizou cm 
todos os palscs, cm todas as áreas, c os palscs industrializados não 
vêm conseguindo controlar o fenômeno, Então ~ uma nova reali
dade. Essa nova realidade, tenho a impressão, ~ que oferece a 
possibilidade para que tentemos fugir dos esquemas teóricos que nos 
colocam sob uma camisa de força, na tentativa de interpretar o 
fenômeno inOacionârio, ou na tentativa de controlar o fenómeno 
innacionârio. 

Isso pode dar cm tentativas frustradas, mas, as tentativas devem 
ser feitas, porque, seria gora o momento. E n minha discussão tenta 
cxutamentc mudar o cnfoquc de apreciação do processo inflacionll
rio dos anos mais recentes, procurando colocar a debate sob formas 
diferentes de ver um problema antigo. 

Lembraria, inicialmente, a questão do metodologia da investi· 
gação cientifica. Podemos utilizar diferentes m~todos de investi· 
gação, mas, se os métodos de investigação forem corretos, nós deve
mos chegar sempre a uma única conclusão: poder!amos, por exem
plo, no Brasil dos anos 30, ao examinar a estrutura da economia de 
São Paulo, com o prcdomlnio da economia cafccira, levantar a 
hipótese de que a representação de São Paulo fosse predominante· 
mente de pessoas ligadas ao sctor rural, ao sctor cafeeiro. Mas, nós 
podia mos ir também ao Congresso c fazer um exame da representa· 
ção dos representantes em si, das suas origens, c chegar à mesma con
clusào. 

Silo dois métodos diferentes. Um m~todo ~ o dedutivo, cm que 
ao analisur um todo chega-se a conclusão de que a representação no 
n!vcl dos Srs. Deputados c Senadores estava ligada a uma determina· 
da classe: o outro método seria verificar no exame individual. 

Qualquer dos métodos levaria, aparentemente, a uma única con
clusão. Mas, o que me deixa um pouco perplexo é que na ciência cco
nóniicn, mais recentemente principalmente, nós temos visto que n uti
lizaç~o de diferentes métodos nos leva a conclusões diferentes. En·· 
tU o, alguma coisa deve ser ajustada quanto à metodologia. 

O método que tem sido tradicionalmente utilizado na investiga
ção ecnnômicu é o método dedutivo, A partir de um fenómeno mais 
geral observudo, nós chegnmos u conclusões. Conclusões aparente· 
mente lógicus. Entilo, quando nós examinumos os meios de pagnmcn· 
to, e verificamos a sua cxpunsào e altas tuxus, nós chegamos a conclu-

são de que está se gerando uma pressão da demanda, porque, se os 
meios de pagamento são grandes as facilidades crcditlcias tamb~m, o 
são c que, portanto, nós estamos com um problema inflacionário de
corrente de uma expansão dos meios de pagamento, 

Se nós utilizarmos um m~todo indutivo, a partir do particular, 
nós não necessariamente chegaremos a esse tipo de conclusão. E cu 
então explicaria como vejo a inflação, ni\o sob o m~todo dedutivo, 
cm que o racioclnio do investigador, a forma como ele deduz, ~ que 
gera conclusão, mas, do m~todo indutivo, que procura compreender 
as coisas cm seu particular. 

Se nós imaginarmos um estabelecimento qualquer, que dependa 
de insumos importados, c que esse estabelecimento tenha sofrido 
um aumento de custos de produção porque os insumos importados 
subiram, o que é que cu observo na análise particular7 Observo que 
esse empresário tcrt\ que elevar os preços dos seus produtos imedia
tamente para permanecer com uma margem de lucro que o man· 
tenha no mercado transferindo para os preços o aumento do preço 
do bem importado. Se manteve as margens de lucro, uma ncccssida· 
de do empresário, este, no caso, transferiu a algu~m os efeitos da 
inflação importada. 

Observo que no final do mês, quando ele vai recolher. os impos
tos, percebe que a tributação ad valarem faz com que o Estado tam
bém mantenha a sua receita real - a tributação se eleva cm termos 
nominais. Então, a tributação real do Governo se mant~m. o lucro 
da empresa se mantém, c tem de se manter. E, esses dois efeitos são 
passados para frente. Se, no dia seguinte a éssa elevação de custos os 
empregados da empresa surgirem c reclamarem do empresário que, 
como os preços dos produtos subiram, o seu cquil!brio cm termos 
pessoais, em termos familiar, exige uma revisão dos salários, o 
empresário dirá pura c simplesmente que existe um acordo colctivo c 
que eles devem aguardar um período de 6, lO até 12 meses. 

Então, nós estamos vendo que um processo inflacionário embu
tido no sistema económico encontra correspondência nas rendas fi. 
xas de um grupo que tem que aguardar um determinado momento 
para o reajustamento. E o empresário não poderia fazer outra coisa 
que não passar 'o aumento de custos para frente. E, também, o Go· 
vcrno com a tributação ad valarem. E é passivei que certos prestado
res de serviços a tal empresa reivindicarão do empresário um reajus
tamento das suas rendas. A empresa depende do contador, c se não 
houver um número muito grande de escritórios prontos a substituir o 
contador da empresa, ela terá que aumentar a sua remuneração; c 
quando aumentar a remuneração do contador, ou do seu advogado, 
novamente terá que elevar os preços do produto c, aos reclamos dos 
assalariados a empresa dirá que deve se aguardar \O ou 12 meses pa
ra se fazer a revisilo do salário. 

Ora, nos estamos vendo no método indutivo que nós chegamos 
a um ponto de cquillbrio; um ponto de cquillbrio com o repasse ncces· 
sário para os preços dos aumentos de custos. Então, o que se observa 
é que passa a ser fundamental na análise da inflação examinar o cará· 
ter do aumento de custo, porque, alguém poderia me dizer que esse 
empresário aumentou os preços sem qualquer razão evidente. Então, 
acho que o que interessa na anâlisc é, quando existe uma inflação, se 
essa inflação tem caráter rcvcrs!vel ou não; se o empresário csti\ 
abusando dos preços porque n porta da loja ou da fábrica está cheia 
de consumidores, considero isso uma inflação rcvcrs!vcl - a policia 
na porta talvez resolva, ou o gerente do banco telefonando ao cmprc· 
sário talvez resolva. Um abuso que pode ser dado por uma impcrfci· 
ção de mercado, controle de merendo, c pode ser dado por outras 
causas. Mas, distingo essa inflação reverslvel da inflação não rcversl· 
vcl. Quando se di\ um aumento nos custos dos produtos importados 
o cmprcsârio se defronta com uma innaçilo de caractcrlstica irrcvcrsl· 
vcl. O empresário só tem oportunidade de passar os aumentos para 
os custos. 

E mais, mesmo quando .um selo r determine numcnto de preços 
que nilo suo explicados por nuda; c se nilo houver controle neste se· 
tor primârio, onde se deu o impulso inicial, aqueles ·que recebem o 
reflexo dos custos se dcfrontnm com uma inflação irrevcrslvel. Se as 
indústrias siderúrgicas abusarem de preços sem razilo aparente, apc· 
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nas para se apropriarem de uma parcela da renda, aqueles que se 
utilizam de aço s~crrontam com um problema de inflação irrcvcrsf· 
vcl, • 

Então, temos que, quando o custo é reversível, uma polftica 
monclârin pode· ser eficaz, uma polfticn de controle de preços pode 
ser eficaz, mos, quando o inflação í: irreversível não hã a mínimo pos~ 
sibilidndc, Apenas, uma compensação aos grnvnmcs sorridos pelo se· 
tor produtivo; se hã aumento de custos de importações, Ou ainda se 
daria alguma compensação - ainda que fiscal - ou não haveria 
solução n curto prazo; A longo prazo, sempre os numcrllos de produ· 
tividadc poderiam compensar esse acréscimo de custo, Mas, quando 
se utilizam os mecanismos monetários, ainda· assim, numa inflação 

, de carâtcy reversível - alguém que cstâ abusando do excesso de ' 
demanda, do desequilíbrio de merendo- nilo hã razão nenhuma pn· 
ra que essa polftica monetúria tenha cnrâter generalizado; não hã rn· · 
zão puro que se puna a todos os agentes cconômicos quando um 
determinado sctor abusa dos preços por impcr[ciçõcs do merendo. 

Se o custo é irreversível menos razão haveria para uma política 
punitiva, Nenhuma polfticn deve ter reflexos generalizados, Mas, 
quando dentro de uma economia os custos se elevam, c se esses 
custos são decorrentes de uma inflação importada, por exemplo, 
aumentam os preços no primeiro momento, c depois, os salârios vão 
dando uma resposta defasada, Mas, essa inflação tende a subir até 
que todos os custos sejam repassados para aqueles que não têm 
possibilidade de uma resposta imediata, para aqueles grupos de •, 
renda lixa na sociedade. 

Nós analisamos uma empresa isoladamente, mas, nós diríamos 
que se o sistema cconômico serre um impacto, como no caso do 
petróleo, cm que os custos genernlizadamcnte se elevam, a inflação 
tende a se elevar, os preços tendem a se elevar, até o momento cm 
que os custos incorporarem todo o impacto de aumento dos preços. 
Necessariamente os grupos de renda fixa vão sorrcr um desgaste 
salarial que vai corresponder ao montante de ônus que a economia 
sorreu, Se isso acontece, então existe uma inflação de cquilibrio 
aquela unidade produtiva de que ralei, e que pode ser multiplicada 
dentro da economia, aquela unidade elevou os preços de seu produto' 
até o momento de restabelecer a sua margem de lucro c o Estado 
restabelecer a suu margem de tributação, e outros componentes da 
sociedade, de grande poder de barganha, restabelecerem os níveis 
das suas rendas reais. Isso se dâ então com a perda das rendas fixas, 
mas, n um determinado nível da inflação; quando a inflação atinge a 
esse nível ela não tende a cair, porque, aí se coloca uma questão de 
tenda a economia se reequilibrou u altas taxas de inflação porque 
alguém estâ perdendo renda em [unção da queda dos salários reais. 

Esse í: um processo que leva a uma inflação de equilibrio, de 
equilfbrio perverso, mas, que não tende a cair nem n subir. Vejo 
particularmente alguns riscos, que mais nu [rente cu diria. Mas assim 
vejo n inflação brasileira hoje, Se os empresários em runção de 
especlntivn começarem a praticar sobre preços agora, nós poderemos 
ter uma explosão inflacionária, Se os nssnlnrindos reduzirem o prazo 
de corrcçilo dos seus snlúrios, nós poderemos ter umu inflação 
explosiva, 

Eu lembraria outra vcz,p estabelecimento isolado, c que se rossc 
obrigado n dar o reajuste imediato no seu empregado: 
imediatamente, ele também, o empresário, rcstnbclcccria uma nova 
elevuçilo de preços, aumentando a taxa de inflaçi\o, Nilo estou de[en· 
dendo que não se deva reajustar os snlúrios, upcnas dizendo que a 
unteclpaçiio de reajustes salariais é umu das causas que pode provo· 
cor uma explosi\o inflacionária do Brasil, assim como, um abuso de 
empresários de setorcs oligopolizndos, por exemplo, também pode 
provocar. 

Agora, como é que se poderia conter a inflnçilo? Nilo vejo 
como, com os instrumentos ortodoKos que vêm sendo utilizados o 
rnçu, porque é uma qucsti\o de renda. Ninguém quer perder renda 
definitivumcnte. Se uo primeiro impulso, aquele estabelecimento 
tivesse elevado seus preços e os salários tivessem ficado congelados, 
- uma hipótese perversa - nilo eKistiriu influçi\o no per!odo se· 

guintc, Mas, se nós lemos que as rendas vão se restabelecendo a cada , . • . 
momento, nós estamos num processo cm que ninguém quer perder"'"·· '""
rl!ndn definitivamente, que é hoje n grande indagação da economia 
braSileira. Quem é que vai perder ronda definitivamente? e por isso 
que unia série de economistas tem colocado, de maneira que cu consi· 
dera precisa, c o próprio Ministro Simonscn jú reconheceu, que n 
inflação í: um problema politico, tornn·sc um problema polftlco, pois 
a contenção vai exigir p~rdn de rendas dcnnitivns. 

Vejo que' parq• reduzi~ n inflação brasileira nós teríamos que. 
retirar os gravnmcs que sofreu o·sistcmn cconômico: !iOfr:u aumento, .. 
de custo do petróleo; so[reu aumento de cós to quando se lançou mão' '·-.. 
de certos instrumentos dc.eqntrole 'de demanda, como o imposto so· 
brc combustível,' quando se procurou contera demanda de combustf· 
vcl via preços, nós estávamos jogando um componente de custo. A 
polftica com rêlação a im~ortnçõcs também trouxe gravnmes de cus· 
to, e n libcrnçüo de t,axas de juros, cm que se permitiu que os dctcn· 
tores de poupança, o.u dos bancos - os intermediários financeiros; 
se apropriassem de uma parte da renda. • 

Então, n rétirada de l!!avnmcs é um dos caminhos pura que se 
possa estabilizar a inflação brasileira n níveis mais baixos, a níveis 
suportáveis c, digamos, tradicionais. O controle de preços, além dos ., 
gravnmes, poderia, ter um mecanismo compensatório, porque a .. 
renda do petróleo é uma renda trnns[crida para o exterior. No sctor 
financeiro se poderia •Üu•ur uma puii,ica adequada na área dos 
gravamos de importação também, mas, na questão do petróleo 
apenas uma compensação que se desse internamente. O controle de 
preços - hã empresas que acabam de receber impactos irreversíveis 
nos custos - não pode levar à solução, Pnrticulnrmcntc, acho que 
um controle rígido de preços levaria a uma solução· aparente na 
medida em que as empresas se desorganizassem, reduzissem as 
margens de lucro c as mais rrncas rosscm desaparecendo, num preces· 
soque ro1 chamado de purificador, no Brasil, em outros tempos, , •. 

A polfticn de controle snlnriallcva o dcscquilfbrio às rnmflias; o .. ·~,;:·, 
controle .de preços, afora no setor oligopolizado, leva ao dcscquilf· 
brio as empresas mais rrncas, Por que controle salarial se, afinal, não 
rornm os assalariados que se apropriaram das rendas? Então, cu 
particularmente, não posso de[ender que a perda definitiva de rendas 
se dê com alguém que não se apropriou da renda, alguém que tem 
pouco a ver com o consumo de combustível ou de certos bens impor .. 
ta dos que sorreram taxações adicionais, ' 

' 
Nisso ní.n gente vê, talvez, n importância de medidas de polftica 

fiscal, como uma tentativa de compensar grnvnincs que n economia 
brasileira so[reu, reduzindo os custos. Mns, nilo v,cjo como apenas 
uma polfticn de clevnçiio da cn~gn tributãrin possa solucionar, Pare· 
ce-me que o problema, é mais complexo, porque as pessoas de renda 
não fixa, numa economia como n brasileira, têm possibilidades de 
passar quaisquer c[ citas para a [rente, c com um aumento de um tri· 
buto direto, um grupo muito grande de pessoas passaria à rrcntc, 
imediatamente, elevando seus preços, 

Mais recentemente vejo dois tipos de nçilo govcrnnmcntnl liga· 
das no problema inflacionário. Uma í: u tentativa de evitar que os 
preços internacionais cm alta intcrnnlizcm novos impulsos de infla· 
çilo de custo, inflação não reverslvel. Também o abandono da polfti· 
cu de clcvução dos preços reais de combustíveis seria outra polftica 
~ositivn, Mas vejo tumbí:m que com n polfticn salarial se vem tcntnn· 
do rcchnr umu inflação, Isso estâ ocorrendo, com reajustes nos salá· 
rios aos nlveis de 40%, está levando n uma perda de salários reais cm 
torno de 3% no ano. E não vejo qualquer tipo de racionalidade cm 
que se controle salários, porque salários- é bom que se diga- de· 
vem ter suu imagem recuperada nu sociedade brasileira, Os snlltrios 
ni\o silo inflacionários, no menos, na medida cm que nilo haja abusos 
nos reajustes, A recomposição salarial ocorre cm um processo de rcn· 
limentuçilo, como em um processo de realimentação há elevação dos 
preços nos mercados: como num processo de rcnlimcntuçi\o, n tribu· 
taçi\o ad valarem numcntn u arrecadação nominal: como é rcnlimcn· 
taçilo u correçilo monetária. Mus os salários silo neutros, apenas pro· 
curam se recuperar das perdas do pnssudo. 
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Uma questão- quando se discute o problema da inOaçilo -
que gostaria ainda de colocar é de que alguma coisa se poderia fuzcr, 
além de uma politica de manutenção dos salârios reais, que os mcca· 
nismos de controle da inOação fossem dirigidos àqueles que não ~e 
apropriam da renda da sociedade,. E algumas estimativas que fiz con· 
cluf que essa apropriação se deu cm termos de dez bilhões de dólarc~, 
cm moeda de.1976, ou cm torno de 7,5%. do produto por causa.das , 
elevações .de p:cços na Iuci\, do, p~trQico, d~ 'pctitic.a' tribu\llria, da 
politica de.libcraçãÓ elas taxas de juros, Mas 94ando se falu na tenta· 
tiva de manutcnção.dos flUIIlriós reais noiamos alguinas dificuld~des, 
dadas as elevados tuxás de inflação "no Brasil, c dado o impacto do 
salllrip mfninío', Impacto porque í: um aumento que tem efeitos se· 
ncralizados dentro da sociedade c se dá num determinado momento. 
Então, alguma coisa que se poderia fazer, na tcntnt\_va de maior Rexi· 
bilidadc na polftil:a sa.ltuiaí, seria no sentido de que as empresas so· 
fmsem um único reajuste de salãrios por ano, c não ajusrc po" oca· 
sião da corrcção do salãrio·mfnimo, c outro quando do vencimento 
do acordo coletivo da categoria, Isso permitiria reduzir o impacto 
dos aumentos salariais, aumentQS que provocam rencxos generaliza· 
dos de reulimcntação, E possivelmente, permitiria uma mui o r Ocxibi· 
lida de na politica de elevaÇão ,de rendas salariais, porque -estamos 
diante de paradoxo; digamos .alta concentração de renda num p~ís 
cm que a renda nova con,cntru. de forma que cu diria. incontrolávc,I c 
desumana, porque não temos ne~hum tipo d<i mecànismo dc' contcn· 
cão do processo de conccntiaçüo dc.renda, E ~stnll]os discutindo ape· 
nas· como evitar que a innacão penalize ainda mais aqueles que já fo· 
rum penalizados, dentro do sistema de distribuição de renda'. 

Então, essas são as dificuldades com que nos colocamos fiojc no 
Brasil. Acho que as ações, no' Bras i\, d~vcm ser 'mais casuísti~as, c· 
não de efeitos generalizadas, A'cho que qúando examinamos os com·' 
pon·entcs do custo que estão innuenciando a inOação brasileira con· 
cfuimos que a demanda- sua expansão - n~o seria um elemento 
rdcvante. Mesmo porque a demanda está retraída: mesmo porque as .. 
economias de todos os países que registram, capacidade ociosa eleva· 
d,ss:m~ estilo com inOução. Mas concordo com uma sí:ric de pontos· 
de .. u:ros expositores, cm que a ação da pqfítíca 'monetária pode ter a 
c .• u '"· '"' t:incia mas desde que aplicad~ de forma casufstica, Entcn· 
do, til .1hcm, como outros expositores, que se coloca um problema de 
1.:.:~ 11 1 p ,,:ucu. Pura que se cmcontrem os cnminhos,.c êtuc esses ca·· 
minha> n'10 sejam os utilizados cm outrns épocas- porque cm ou· 
tr.1:, ~:poc<1.1 L·tilizamos a politica salarial restritiva c conseguimos 
e:;u1: bror a intlaçao à custa dos assalariados mais frágeis, indefesos, 
Mas, par:t que cammhos diferentes sejam usados é necessário d~ fato 
a soluçuo de um problema maior, que é o da participação, de um 
debate mais Jmplo, como o que o Senado faz no momento, sobre u·m 
tema que inOucncin 11 vida de cada um dos cidadãos, principalmente 
os de menor renda c deve innucuciar, no futuro nilo só a economia, 
mas toda u sociedade brasileira. Muito obrigado, (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Passemos agora à fase 
dos debates. Queremos, desde logo, lembrar que hoje à tarde premo· 
veremos uma mcs.t·redor.dn com os vfirios conferencistas que nos 
honraram com suas palestras, Nessa fase, responderão às perguntas 
que lhes foram feitas c, durante J !arde, eles promoverão, entre si, 
um debute sobre as idéias que form reciprocamente expostas aqui, o 
que não impedirã que os Srs. Congressistas participem dos temas que 
foram levantados. 

Com a palavra o nobre Senador Roberto Saturnino, 

O SR, ROBERTO SATURNINO- Ouvimos, Sr, Presidente, 
exposições intercssantfssimus repetindo o que jll havia ocorrido on· 
tem, o que me faz, ainda uma vez parabenizar V, Ex• c os Senadores 
du Comissão por essa iniciativa, Realmente, precisamos de debates 
como este c o âmbito da Comis>Üo da Economia me parece o mais 
apropriado, e diflcil questionar três expositores ao mesmo tempo, 
diria que da exposição do Professor Cardoso de Melo pouco teria a 
indagur, assim como du exposição do professor Rangel, ontem, a 
margem de discordância é tíio pequena, o grau de coincidência dos 
pontos de vistn é tuo grande que só tenho a fazer o que fiz ontem, cm 

relação ao professor Rangel, dizer que gostei imensamente, estou de 
pleno acordo. E, me concentrar um pouco mais na exposição do Pro· 
fcssor Langoni, reconhecendo todos os méritos da sua colocação, 
mas, me parece que sendo um pouco mais polêmica cm relação ao 
meu ponto de vista dll margem a um debate salutar c mais.apro: 
fundado, Tendo, não propriamente a rejeitar, mas a aceitar com me
nos disposição todas as oxplicaçõcs de cunho monctarilta, por,~uc a ,1 
me~ ver elas explicam pouco profundamcntc·as coisas, Dizer-se que 
á inOncãcr tcv.: uma causa, que, éstava no déficit dCYOovcrno c depois, 
hoje, paSiou a ter outra causa principal, quer dizer, é claro que o i'ro· 
fcssor reconhece que a cuusação é complexa, mas, enfim, apontando 
vetares de causação, dizer-se, como, aliAs, também salientou ontem o 
Professor Bulhõcs, de que um desses vetares principais, senão o prin· 
cip!ll seria a cxpaasão do créditQ, explica pouco. Porque temos o 
direito de pcrgootar por que se deu isso? O quo est11ria por trãs dessa 
expansão de crédito, uma politica errada ou perversa do Governo, 
ou existiriam outras causas que teriam levado a esta situação? Quer 
dizer, a explicação puramente localizada num fator como esse dá cri· 
gcm ncccssallin!lll'ntc a outras perguntas, por que ocorreu· isso? Di· 
zer·SC que ocorreu isso porque o mercado de capitais ainda está 
desorganizado, tamb.i:m dâ origem a outras perguntas, por que nilo 
existe neste país que pretende ser um; país capitalista um mercado pri· 
mário de capitais, n<lo existe c nunca existiu? Todas as tentativas que 
[oram feitas, c tentativas muito cheias de vontade, enfáticas para se 
constituir um mercad<> primllrio não deram certo. O que continua a 
haver~ o reCJmo, do lado das cmprcsás, aos seus lucros, a rcinvcrsão 
dos sc~s lucros, o resto é financiamento, a capitalização via mercado 
primário continua não c~istindo. Por que i~so1 Seria um problema de 
tradição do, Pais? Seria uma cau91lçfto sociológica, esse pafs seria uni 
pa~ de pr.cstamistas, de-especuladores, mas não um país de capitidis· 
tas, de inYestidorcs realmcf\tc, por que essa situação se apresenta des-
sa forma? Acredito, llccito c conct>rdo com a sugestão dó Professor 
Bulhões, cnc'ampada pelo professor Langoni, de orientar unia parte • 
substancial da poupança compulsÓria para a capitalizaçilo das cm· 
pre~as, ~as iss,o é também um fenómeno de' intervcnç~o do Estado 
que considero absolutamente necessária por falta de cspontancida~c 

.na geração áo·mercado primârio, Mas.por quc.não se deu isto? E por 
que nós teremos ci~· utilizar esse instrumento, ""a aç~o govcrnamcn· 
'tal para con~eguir a capitalização por essa via.? Estou dt acordo, dcs· 
de que os trabalhadores, os detentores desse fundo tenham a· sua 
remunçraçüo·gárantidn; desde que isso nãcl dcgcn~rc cm abuso-dos 
intermediários que farão essa intermediação, desde que, também, na 
propriedade dos ati vos que vilo r~sultar disso haja também uma soei· 
nliznção, O que nilo se pode aceitar é que haja uma poupança com· 
pulsória, uma canalização pcl~ via govcroamcntal c que çssa canali· 
zação · vil engordar os ati vos dos detentores privados dessas cm' 
presas. À minha indagação principal cm rclaçilo ao professor Lan· 
gani é esta, í: preciso buscar causas, quer dizer; concordo cm grande 
parte com esse tipo de explicação mas é preciso ir mais além e pro· 
curar as causas pelas quais esses mecanismos tradicionais não fun
cionam. Mas o professor Langoni se referiu também aos fundos de 
pensão, como uma das suas sugestões principais. Aproveito a opor
tunidade para perguntar como vila esses fundos? Hã rumores, ouço 
dizer que vila muito mal. Isso é umn fonte de preocupação aqui nos· 
sa também, H li um mistério pairando por cima do funcionamento 
desses fundos de pensão c que acho que é preciso que sejam csclarc· 
cidos. Em rclnção à colocucão do Professor Dércio, a meu ver muito 
lúcidas, extremamente apropriadas, diria o seguinte, me parece mui· 
to udequadu a sua colocação da inOação reversível e irreversível. É 
claro que hã uma componente, nenhum de nós é capuz de negar que 
o fenômeno du inOação é um fenómeno de causnção muito com· 
plexu, mas que um dos vetares principais nessa causação é o preço 
das importações que foi clcvndo. Agora, se cssn é uma das causas pri· 
márias mais importantes, por que uma politica de cxarccbação desse 
impacto de custos dus importações? E nilo só o petróleo, todas as 
outras importações, as matérins-primns - acompanharam o pe· 
trólco cm grunde parte - c os equipamentos no esforço das 
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economias industrializadas repassaram o déficit para nós c para ou
tros pnfscs acabaram fazendo com que o preço dos equipamentos, 
enfim, praticamente n grande massa da nossa pauta de importações 
sofresse esse impacto. Isso tinha que se refletir sobre toda a econo
mia, evidentemente. Mas a politica de exacerbar esse impacto através. 
da colocnçãq do cust~ adicional do depósito compulsório me parece 
intciram~ntc irracional no momcntó cm que se identifica' éomo uma 
das causas esse impacto prO'olh1doodc fo;li, do aumento' do 'préço d~s 
importações, E m"'parccc que a pergunta do Prof osso r D.ércio é mui- · 
to procedente, é prcci~o se perguntar c se decidir, quem vai pagar. o, 
custo desta parcela irrcvcrsfvel, digamos, do· nosso processo 
inflacionário. Scrilo os assalariados, serão os empresários, os deter!-· 
tores de poupança? t:: preciso, enfim, tomar uma decisão c seguir 
uma politica cocrentc.cm relação a essa decisão. Parece que o que 
tem havido, cm todo momento inflacionário há aqueles grupos que 
se aproveitam da situação c ganham parcelas adicionais de renda, me 
parece que se a gente fizer um estudo, enfim, da distribuição de renda 
por sctorcs ou por grupos vamos chegar a uma conclusão de que o 
grupo assalariado absolutamente não ganhou, mas perdeu. E que o 
grupo dos detentores de poupança de um modo geral, c aqueles 
ligados ao sistema bancário, ganharam fatias novas do bolo na
cional, digamos assim. Entilo, se é preciso recompor o cquilfbria 
esses necessariamente teriam que ~cr aqueles a perder para poder 
reestabelecer o cquillbrio·dc uma forma mais justa c mais equânime. 
E a mim me parece que a politica fiscal pode ter af um grande efeito, 
c af uma pequena discordância cm relação· às colocações do pro
fessor Dércio, quando ele subestima a capacidade do imposto dircto, 
quer dizer, voito a dizer o que já tinha afirmado ontem nqui, o im
posto dircto no Brasil é relativamente muito benevolente, extrema
mente benevolente. O imposto de renda de pessoa llsica cm rclaçilo 
aos ganhos de capital é extremamente benevolente. O imposto de he
rança não existe o imposto sobre propriedade de um modo geral é ex
tremamente benevolente. Então é preciso cxatamcntc retirar de 
quem teve alguma coisa a ganhar com isso c de quem tem capbcidadc 
maior de pagar este custo da inflação que está por af, c que •era que 
ser pago por alguém. Enfim, para não me alongar demais, eram estas 
as duas ordens de indagação que cu colocaria. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Com a palavra o Pro
fessor Langoni. 

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI -Senador Roberto 
Saturnino, a colocação de V. Ex• me r••mite esclarecer um pu""" 
mais a minha visão sobre o problema mllacionârio, evidentemente, 
dentro da limitação de tempo disponfvcl, queria me concentrar 
naqueles pontos que considero mais relevantes. E não hâ dúvida al
guma que quando discutimos o problema de inllnçilo, de uma 
mancir~ mais genérica, ~·~·amos ~cmprc discutindo um problema de 
·:xc,sso de solicitações. ("::c a rapt•c'dade da sociedade em gerar, cm 
atender essas •olicllnçócs, numa certa unidade de tempo. O 
problema inflacionário, no fundo, inclusive, tem ati: uma analogia 
COm H febre, quer dizer a febre reflete exatnmcntc uma situação de 
dcscquilfbrio no or~~n'cmo. A inflação no fundo é um indicador 
obJCt<Vn dr que o nrganismo social c econômico está sendo submeti· 
do n <oi;citn•.Õ•' que de nilo pode satisfazer naquela unidade de 
tempo. Ent"o .; e• idcntc •lUC podemos interpretar n inflação de uma 

, ·ira •· ui~o mais r•'\1;·1a, inclusive compreender por exemplo 
porque pnfscs de economia centralizada têm normalmente umu taxa 
do inflação mais bnixn do que economias de mercado, t:: porque 
ne•scs pnlSeS hâ P""ihilidnde de utuar mais dirctamcntc sobre us 
sp'rnçõcs. -'~' ,,..;,,, D r.uc se fnz (· comprimir aspirações de forma 

deliberada n um de adcquâ-ln a cnf.acidndc produtiva do pais, E 
qunnoln nós pns;nmo<, inclusive, de economias de plnnejamcnt~ 
central :1>R1S rit:<dns. para economias de plnn~Jnmcnto c;ntrnl .ma1s 
Jesccntralizndas, como c o caso da lugoslnvm c Hungria, ui JÚ se 
começa a observar o fenômeno inflncionârio. E, quando 
caminhamos, então, para economias do mundo ocidental, 
economias de merendo, o problema inflncionârio torna-se explicito c 
relativamente importante c, também, Isso nos njudu n compreender 

porque economias cm desenvolvimento têm uma propensão maior 
no fenômeno inflacion6rio, é porque no fundo essas aspirações silo 
criadas de forma ainda mais intensa porque há muito que satisfazer c 
a capacidade de satisfazê-ln é relativamente menor. 

Portanto, quando cu me refiro no problema. de fontes de in· 
Ilação como sendo· bâsicamcnte, no caso de meados de 60, 
C0/11pqnçntc ·fiscn;i, C agora 8 expansãO· excessiva do crédito, refiro• 
me; na verdade, de que essa é a forma através da qual essas aspira· 
ções excessivas $ão. sancionadas, ou seja, cm meados de 60 era 
através de uni dispêndio excessivo do Governo procurando realizar 
muis do que podia captar. A partir de 70 é através de uma expansão 
excessiva do crédito. 

Portanto, num certo sentido, concordo com V, Ex• de que o 
importante é interpretar o que cstâ por trás. Mns, o que está por trás,· 
nós sabemos, é um aspecto genérico, é realmente CJ<cesso de soli· 

. citação face à capacidade de satisfnzê·las. 
E, acho muito importante, numa discussão como essa, partir· 

mos de uma visão apenas geral e chegarmos n aspectos subjctivos, 
porque o importante, evidentemente, é ter uma idt:ia de como ntuar 
sob a inflação, de como minimizar os seus custos sociais c, como 
reduzir, em última instância, a taxa de inflação. 

Com relaçào à inflação brasileira, ,de novo, tenho a imprc>são 
que quando estamos falando de inflação na faixa de 5%, de 6%, qual· 
quer tipo de explicação é vã lida. Quer dizer, a versão estruturalista, a 
versão de aumento de custo, a versão de expectativas, tenho ~ 
impressão que ai há margem para qualquer explicação. 

Quando chegamos na faixa de 40, 45 ou, então, Jc 80 como cm 
meados de 1960, alguns fatores ganham uma prepondcrãnda tão 
grande que eles podem ser identificados, Então, volto a alguns dados 
que considero extremamente importantes. 

A taxa de expansão do crédito, por exemplo, cm 75, dos 
empréstimos do Banco do Brasil, ao sctor privado, d;oGaram a uma 
taxa anual da ordem de 92%. Quer dizer, com a taxa do 92%, acho 
que não há muita discussão, de que uma taxu de 92% Jc expansão do 
crédito é incompatível com a estabilidade de preços, Quer dizer, é 
muito acima daquilo r<almente que seria razoàvcl cm termos de uma 
tnxJ mais baixa de inflação. 

As razões porque essa expansão excessiva de cri:dito, nu minha 
opinilio '""' duns componentes. No período de 1970 até 1973, quan· 
do começa haver essa aceleração expansiva de crédito, u componente 
preponderante, nesse caso. era, sem dúvida alguma, o crédito exter
no. E, af, é importante notar- como eu havia mencionado -que n 
partir de 70, cxntamentc quando n economia brasileira começa a se 
mobilizar para ampliar n sua capacidade produtiva, Ela antes estava 
operando basicamente utilizando mnrsens pré-existentes de capnci· 
dadc ociosa. 

Então, o problema de financiamento dessa expansão começou a 
surgir, efetivamcnte, n partir de 70. E, não é mera coineidi:ncia que 
justamente cm 68, é que tenhamos estabelecido laços formais entre o 
merendo de capitais doméstico c o merendo de capitais internacional. 
Ou seja, jâ se antecipava que, exaurido o ciclo de utilizações de 
capacidade ociosa, iríamos ter problemas de escassez de recursos pa· 
rn investimento. 

Essa entrada liquida c rúpidn de recursos externos nüo pôde ser 
compensada adequadamente internamente e, realmente, se acumula· 
rnm pressões inflacionúrins. De novo, por tr6s disso tudo, estava o 
desejo de ampliar o nfvel de investimento a uma taxa acima du nossa 
capacidade de gerar esses recursos. 

Quer dizer, até que ponto seria possfvcl, naquela ocnsillo, ucoi· 
tnr ou projetar taxas de invcstimentos, taxas de crescimentos, mais 
buixas compatfvcis com o nosso nfvel de investimento, evidentcmen· 
te, é dillcil de nvulinr a posterior!. De novo, o que ocorreu foi isso. 

Jil a partir de 74, u componente de crédito externo líquida perde 
importdncln c começa assumir rclcvdncia u cxpunsuo do crédito 
doméstico; c, de novo, nl, nüo hà dúvida alguma quc o fatnr dcto• 
nador c mais importante do processo foram os próprios plunos de 
investimentos públicos. Em outrus puluvrus, foi u própriu decisão de 
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manter elevado o investimento público a partir de 74. Apesar das 
diliculdadcs que se desenhavam cm termos de conjuntura externa c, 
npcsnr dn constatação de que jú haviam pressões inflacionárias 
acumuladas, que basicamente detonaram o processo. 

Mencionei, no longo da minhn cxposiçi\o,.quc houve efetivnmcn· 
te um descompasso entre polftica liscal c polfticn monctúrin: c, esse 
descompasso, cm grande parte, explica as dificuldades que estamos 
vivendo atualmcntc, 

Mas, de npvo; essas dificuldades refletem, cm grande parte, o 
problema de. se cnçontrnr um consenso na sociedade acerca de se 
acci~ar uma re~uçilo no ritmo de crescimento, principalmente, face n 
uma herança de crescimento rúpido de 6 unos. Realmente, não é fúcil 
c, é, :nc.ISe sentido, que destaco a complexidade do problema 
br~silciro atual. 
' 'Em termos de mcrc~do de capitais, V. Ex• perguntou porque, 
afinal 'd'c contas, o mercado de capitais não conseguiu se organizar 
na economia brasileira. · 

Diria que esse não é um problema só do Brasil. Quase todas as 
economias cm desenvolvimento sofrem desse problema critico de 
organização do mercado de capitais. E, cm grande parte isso reflete n 
convivência crónica com a inflação. Quer dizer, num certo sentido a 
própria inflação cria dificuldades parn o desenvolvimento mais 
organizado do merendo de capitais, c particularmente pura o dcsen· 
volvimcnto mais orsanizado do mercado de capitais de risco, porque 
n inflação reduz drasticamente o horizonte de investimentos, 

Uma das lições mais importantes da experiência brasileira reccn· 
te de convivência com aceleração de inflação, é exntamente perceber 
que mesmo o mecanismo amplo de correção monetária, não conse
gue reduzir o aumento do grau de incerteza que essa aceleração de 
inflação traz à economia brasileira. Por. consegUinte, hã uma tcndên· 
cia para uma redução nos prazos de aplicação das· poupanças 
voluntárias c a sua concentração exclusiva cm aplicações que ofere
çam o menor risco passivei. 

Portanto, de novo, dilicultando o desenvolvimento do mercado 
de subscrição primãria de ações. 

Acredito, entretanto, que possamos, com algumas corrcçõcs, 
gradualmente, ampliar a parcela de poupança voluntãria que se diri
ge ao mercado de subscrição primãria. Já existem, inclusive, alguns 
mecanismos que com pequenas corrcçõcs poderiam ser acionados. 
Lembro, por exemplo, o mecanismo do !57, que atualmcntc é um 
importante fundo institucional, suporte, cxatamcntc do mercado 
sccundârio mas com uma ênfasejustumentc na viabilização de lança
mentos novos, ou seja, de dar liqUidez a essas açõcs novas, esse Fun
do I 57 poderia ser aperfeiçoado, principalmente, se permitisse a 
aplicação di reta dos individuas, inclusive, com uma contrapartida de 
recursos próprios, como aliás, já foi sugerido, recentemente, pelo 
Professor Moisés Duarte, da Fundação Getúlio Vargas. 

Essa seria uma forma, na minha opinião, extremamente adequa
da de educar o investidor brasileiro a participar do mercado de 
açõcs, de forma niio especulativa, de forma realmente consistente, 
com objctivos sociais. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Posso fazer um ligeiro 
aparte? 

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI- Pois não. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Esse problema de educar, 
de formar o hábito, silo fenómenos que demandam um prazo de 
tempo muito grande, às vezes gerações, c o nosso processo tem que 
caminhar muito mais velozmente do que isso. 

O SR. CARLOS GERALDO LANGONI - Não hã dúvida 
alguma, não temos ilusões, os problemas de reorganização do mcr· 
cado de capitais são problemas complexos. Nilo podemos imaginar 
que soluções drâstlcas, de natureza puramente legislativa possam 
substituir fatores multo mais importantes de peso económico -
como me referi. Na medida cm que:: '·'''"'Oo ci•::-::,.·a ''m qualquer 
economia desenvolvida, !til um cncurtameuw oo tll'·'· .. de aplicação, 

particularmente nu economia brasileira. Mas, de qualquer maneira, 
acho importante aproveitar os instrumentos já existentes e 
aperfeiçoá-los, Então, o !57 com aplicação dircta, individual, com 
contrapartida de recursos próprios, acho, aliãs, esse um principio 
que podia ser generalizado para incentivos fiscais- os incentivos lis· 
cais deveriam exigir sempre uma contrapartida de recursos próprios 
para aumentar a sua elicióncia- seria um mecanismo importuntc, 
Por outro Indo, o aspcctp de rcalocação dos fundos forçados de 
poupança, como aliás, V. Ex• concorda, é umn.pcça importante. Se 
hoje em dia o Estudo controla cerca de 60% desses recursos a longo 
prazo da economia brasileira, evidentemente é imprcscindfvel, se nós 
imaginarmos uma ampliação das fontes de capital de risco, que uma 
parcela desses recursos seja aplicada sob a forma de capital de risco, 
c inclusive, concordo plenamente de que essa aplicação deve ser feita 
absolutamente criteriosa, respeitando, inclusive, os objetivos sociais 
a que esses fundos se prestam. 

Com relação aos fundos de pensão- estou imaginnndo.aqui e, 
V. Ex• sabe melhor do que cu que o projeto de fundos de pensão cstã 
agora em discussão no Congresso e, portanto, é uma oportunidade 
inclusive dos Srs. Parlamentares contribuírem parn o apcrfciçoamcn· 
to des~e mecanismo - eles podem desempenhar uin papel impor· 
tantíssimo de conciliação de interesses eçonõmicos com interesses so
ciais na economia brasileira, como aliás, já vêm desempenhando cm 
outras economias desenvolvidas. E, o que é mais importante, fazeres
sa conciliação de forma dcsccntralizadn, ou seja, através da 
incorporação, inclusive, do sctor·privado, também, nessa tarefa so· 
cial. E evidente que o mecanismo de fundo de pensão existente sofre 
de uma série de distorções, justamente, porque não havia, atê agora, 
uma regulamentação precisa de como esses fundos deveriam atuar. 
Por isso mesmo, há uma concentração excessiva das aplicações dcs· 
ses fundos cm imobilizações, cm investimentos imobiliários, c 'ijl• 
evidentemente têm menor interesse social do que, 'Por exemplo, a 
capitalização da empresa privada nacional. E í: da maior importân
cia, já que esse projeto de fundos de pensão está em discussão no 
Congresso, que se di: ênfase, cxatamente na constituição dos novos 
fundos de pensão sobre as novas regras do jogo, para que eles 
dediquem uma parcela maior desse recursos para a cupitalizaçüo da 
empresa privada nacional, ou seja, subscrição de empresas novas. 
Acho que o instrumento i: extremamente poderoso. Talvez nós pos
samos repetir com q fundo d~ pensão o fenômeno que ocorreu com a 
caderneta de poupança no que diz respeito à expunsilo, u,integração 
de poupanças voluntárias de prazo ma.is longo, 

Portanto, sou otimista, acho realmente que esse mecanismo 
poderú contribuir para, não só equilibrar o mercado de capitais mas, 
também, ajudar ao envolvimento do setor privado cm funções so
ciais mais amplas. 

Tenho a impressão de que foram essas as observações básicas. 

O SR, PRESIDENTE (Marcos Freire) - Com a palavra o 
Professor Dércio Garcia Munhoz, para responder a argUição do 
Senador Roberto Saturnino, 

O SR, DJ:RCIO GARCIA MUNHOZ- O Senador Roberto 
Saturnino colocou duns questões, a primeira delas, como se explica· 
riu quando os custos das importações se elevam, que os efeitos infla· 
cionários decorrentes sejam agravados por uma politica de novas 
imposições, como aconteceu com u elevação das tarifas e o depósito 
compulsório, 

De fato niio é fácil entender a racionalidade dessa polftica, Isso 
foi feito parece-me que dentro do pressuposto de que huvia uma e!us· 
ticidadc na dcmnndu. Os preços subindo a demanda cairia. Mns, ai 
tfnhnmos algumas outras variáveis aluando. Os dcsequilfbrios in· 
tcrnncionais forçando exportações com destino uo Brasil; empresas, 
segundo se subc - embora nil'o possa provar porque não tenho 
cl"mentos, possufdos porém pelo governo- empresas que dcsativa
rnm linhns de produção - c isso, ouvi de certas ãreus do próprio 
Governo- dcsntivnrnm linha• de produção aumentando as exporta· 
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çõeN para o BraNil, num processo de transferência de descquil!brios 
internacionais. 

Então, esses dcscquil!brios de preços decorrentes de medidas go· 
vcrnnmcntais, tiveram um efeito grave, internamente, no sentido de 
que aumentaram os custos, de forma irrcvcrslvcl, porque as cmprc· 
sas deveriam ir passando os seus efeitos para frente. E numa série de 
itens o controle das importações passou a ser mais cfctivo apenas 
quando o Governo resolveu estabelecer controles indirctos sobre as 
empresas, inclusive empresas estrangeiras, na forma de levantamento 
de balanços de pagamentos de cada empresa observando assim o ~~
cedente de importações. 

Então, também, não acho justincativa, c, na questão dos com· 
bustlvcis, onde também se deu isso, de fato houve alguma contenção 
do consumo, mas a um preço muito alto c, reforçando apenas uma 
tendência de queda do consumo médio no Brasil, observada desde o · 
inicio da década de 60. Na qucstão·da politica nscal, levantada pelo 
Senador, teria havido algum equivoco, talvez, na forma como me ex· 
prcssci, porque acho que a politica de tributação direta é que deveria 
dar rendas ao Estado para o desenvolvimento do transporte urbano, 
por exemplo, c, não, a politica nscai com imposição indircta c não o 
imposto único de combustlveis c iubrincantcs. Este imposto, grupos 
de maior poder de barganha, repassam para a frente. 

A dnica restrição que tenho ao problema de tributação sem uma 
reforma fiscal mais ampla, é que a tributação dircta, quando tem ai!· 
quotas limitadas, faculta a que todos os efeitos sejam passados para 
frente. Então, a reforma nscal deveria avançar na progressividade pa· 
ra rendas não salariais, como também deveria preservar aquilo que o 
Professor Bulhõcs lembrou ontem com muita oportunidade, prcscr· 
var incentivos, ou, mais corretamcntc não penalização discriminat6· 
ria à aplicação de poupanças no capital próprio das empresas. 

Tenho a impressão de que, complementando, teria desfeito a 
pouca clareza cm alguns tópicos por mim antes abordados. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Solicitaria a compre· 
cnsão do auditório para o seguinte fato: o Professor Langoni tem um 
compromisso, agora, c precisaria se ausentar. Hã vârios Congrcssis· 
tas inscritos, de forma que cu solicitaria que nós pudéssemos conti· 
nuar a argUição a partir das 16.00 horas, quando todos os confcren· 
cistas estarão presentes c, então, continuarlamos chamando a lista 
dos que se inscreveram c se estabeleceria um amplo debate. 

De rormu que queremos agradecer a presença, uma vez mais, de 
todos, cm especial dos Srs. Congressistas c dos estudantes, fazendo 
também uma referência toda particular à imprensa que cstâ dando 
grande cobertura no nosso Seminário, Esperamos u presença de to· 
dos a partir das 16:00 horns. Mui to obrigado. 

(Levanta-se a reunião â.r horas.) 

COMISSÃO DE ECONOMIA 
19• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 

EM 13 OE SETEMBRO DE 1977 

As dezessctc horas do dia treze de setembro de mil novecentos c 
setenta c sete, na Saia de Reuniões, ao ludo do Plenário, sob a prcsi· 
dêncin do Senador Marcos Freire, Presidente, c com a presença dos 
Srs. Senadores Franco Montara, Milton Cnbrul, Arnon de Mcllo, 
Orestes Qui:rcia c Dinarte Mariz, reune-se, extraordinariamente, a 
Comissüo de Economia. 

Deixam de comparecer, por motivo justincado, os Srs. Sena· 
dores José Guiomnrd, Luiz Cavalcante, Murilo Paraíso, Vasconcelos 
Torres, Otuir Bccker c Roberto Suturnino. 

~ dispensada a ·leitura da Ata da reunião. anterior que;.·e.ni.: 
seguida, é dada como aprovada. · · ·· · · · 

Suo lidos, discutidos c aprovados os seg'u;~·re.,:purccoics' · 
constantes da pauta dos trabalhos: 

Pelo Senador Arnon de Mello: 

Parecer favorâvcl, concluindo por apresentar um Projeto de 
Resolução à Mensagem n• 195, de 1977, do Sr. Presidente da 
República, propondo ao Senado Federal, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar cm CrS 20.000:000,00 
(vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua divida cpnsolidada, 
lendo voto com restrições do Sr. Senador Franco Montoto; e 

Parecer favorável, concluindo por oferecer um Projeto de 
Resolução· à Mensagem n• 196, de 1977, do Sr. Presidente dá 
República, propondo ao Senado Federal, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Aracuju (SE) a elevar cm CrS 9.500.000,00 
(nove milhões c qUinhentos mil cruzeiros) o montante de sua divida. 
consolidada, tendo, também, voto com restrições do Sr. Senador · 
Franco Montara. 

Pelo Senador Milton Cabral: 

Parecer favorâvel à Mensagem n• 201, de 1977, do Sr. Presidente 
da Rcpdblica, propondo ao Senado Federal, pura que seja uu· 
torizada a Prefeitura Municipal de lguatemi (MT) a elevar em 
CrS 18.520.060,00 (dezoito milhões, qUinhentos e vinte mil c 
sessenta cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, na forma 
do Projeto de Resolução que apresenta, tendo voto com restrições do 
Sr. Senador Franco Montara: c 

Parecer favorável, concluindo, também, por oferecer um 
Projeto de Resolução à Mensagem n• 208, de 1977, do Sr. Presidente 
da República, propondo ao Senado Federal para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MT) a elevar cm 
CrS 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada, tendo voto com. ·restrições. do Sr .. Senador 
Franco Montara. 

Pelo Senador Dlnarte Mar ri i· · · 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de . 
Resolução à Mensagem n• 204, de 1977, do Sr. Presidente da 
República, propondo uo Senado Federal, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Natul(RN) a elevar em CrS 2.553.035,60 
(dois milhões qUinhentos c cinquenta e três mil, trinta e cinco 
cruzeiros c sessenta centavos) o montante de sua divida consolidada, 
votando com restrições o Sr. Senador Franco Montara. 

Pelo Senador Franco Montoro: 

Parecer [avorável, nos termos do Projeto de Resolução que 
oferece à Mensagem n• 206, de 1977, do Sr. Presidente du Repdbli· 
ca, propondo ao Senado Federal, pura que seja autorizada a Prcfei· 
turu Municipal de Santos (SP) a elevar em Cr$ 34.564.618,40 (trinta 
c quatro milhões, quinhentos c sessenta e quatro mil, seiscentos e 
dezoito cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua divida 
consolidada. 

Em virtude da ausência do Relutar, Senador Roberto 
Saturnino, a presidência determina o adiamento da uprccinçi\o do 
seu parecer sobre o Projeto de Lei dn Cãmnru n• 42, de 1977, que 
"dispõe sobre a transferência do controle do cupitul de firmas 
nacionais pura pcssoasjurldicus estrangeiras". 

Nada mais havendo a tratar, cnccrrn-se n reunião, lnvrando eu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comi~1llo, a presente Ata, que 
lida c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 
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local, Sala "Clóvis Bovilácqua" - Anexa 11 - Ramal 623 

2. Jorbas Passarinho 
3. Dinarte Mariz 
4. Teatônia Vilela 
S. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandro Carreira 

2. José Sarney 
3. Otair Becker 

MOB 
1. Evelósio Vieira 
2. Gilvan Rocha 

Assistente1 Lôda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões1 Terças·feiras, às 10100 horas 
Loc:ah Sola ''Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Daniel Krioger 
1•.Yico·Presidonte, Accioly Filho 
29-Vice·Prosidentel Leite Chaves 

Titulares 

1. Accialy Filha 
2. Gustavo Capanema 
3, Daniel Krieger 
4. Eurico Rezando 
S. Heitor Dias 
6, Holvldia Nunes 
7, Wi11on Gonçalves 
8. ltallvio Caolha 
9, Otto Lehmann 

10. Oslros Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. Leito Chaves 
3, Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard 
S. Orestes Querela 

Suplentes 
ARENA 

1. MaHas le6a 
2. lonolr Vargas 
3. Arnan do Molla 
4. Vasconc:elos Torres 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Ferreira 

MDB 
1. Franco Montara 
2. Lcizaro Barboza 
3. Cunho lima 

Assistente1 Maria Helena Bueno Brandão- Ramal 305 
Rounlõe11 Quartas·feiras, às 10100 horas 
Locah Sala "Clóvis Sevllácqua"- Anexo 11 - Ramal623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prdsldente, Wilson Gonçalves 

Vl.ce·Presidente, Itamar Franco 

Titulares Suplentos 

ARENA 

1. Heitor Dias 1. Augusto Frcmco 

2. Murilo Paraíso 2. Jos6 Sarney 
3. Cattete Pinheiro 3. Braga Junior 

4. Osires Teixeira 4. Altev1r Leal 

5, Saldanha Derzi S. Luiz CaYCJicanto 

6. Wilson Gonçalves 

7. VirgíliaTóvora 

a. Alexandre Costa 

MDB 

1. Itamar Franco 1. Evandro Carreira 

2. Lázaro Barboza 2. Nelson Carneiro 

3. Adalberto Sono 

Anistenter Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramol306 

Reuniõesz Quintas·feiros, às 1 Q,OO horas 

Loca h Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 71.6 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Marcos Freire 

Vice-Presidente, Vasconcelos T erres 

Titulares 

1. Mi11on Cabral 

2. Arnon do Mello 

3. Josô Guio ma rd 

4. Luiz Cavalcanht 

5, Murilo Paraíso 

6, Vasconcelos Torres 

7, Dinarte Mariz 

a. Otoir Bockor 

l'. Franco Montara 

2. Marcos Frolre 

3, Roberto Saturnino 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Cattoto Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. Jos6 Sarney 

4. Dom leio Gondim 

S. Jarbas Passarinho 

1. Agenor Maria 

2. Orestes Qu6rcla 

Anlstentoz Daniol Rch de Souza - Ramal 675 

Rouniõesz Quartas·falras, bs l0z30 horas 

•localz Sola 11 Rui Darboso"- Anexo 11- Ramo!~ 621 o 716 

'. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente• Joc!lo Calmon 

Vice·Presldente1 Eveldsio Vieira 

Titulares Suplontos 

ARENA 

1. Tono Dutra 1. Holvldlo Nunos 

2. GustO(\'O Capanema 2. Ruy Santos 

3, JaCo Calmon 3. Arnon,do Mollo 

4. Otto Lehmonn 4. Heitor Dias 

S. Jarbos Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

MDB 

1. Evelásia Vieira 1. Franco Montare 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sono 

Auistentez Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal598 

Reuniões: Quintas·feiras, às 10,00 hQras 

Locoh Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Proddente, Paulo Brouord 

Viclt'-Presidcnt111 Domicio Gondim 

Titulares 

1. Toot6nio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wiloon Gonçolvos 

4, Domicio Gondim 

5. Holvldlo Nunoo 

6, Lenoir Vergas 

7. Mattos leão 

a. Ruy Sontos 

9. Braga Junior 

1 O. Torso Outra 

11. VirgllloTávoro 

12. Mogolh6os Pinto 

1. Paula Brossard 

2. Evelóslo VIeira 

3. Gllvon Rocha 

4, Roberto Soturnlno 

S. Cunho Limo 

ARENA 

MDB 

Assi~tenfet Côndido Hl?~t•r1t- Ramcl67ci 

Rouniõcst Qulntos·folros, às 9,00 horas 

Suplentes 

1. Cottete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3, Lourlval Baptista 

4. Daniel Krlegcr 

5, Josó Guiomard 

6. Joo6 Samoy 

7. Saldanha Dorzl 

1. Donton Joblm 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Corrolro 

Loca h Sala "Clóvis llovildcqua"- Ano>to 11- l~cma1623 



47116 Tcrçu-felru 20 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Scçiio 11) Setembro de 1977 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9membros) 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3, Lenair Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Presidentes Jené Freire 
Vico-Presidentes Orestes Qu6rcia 

Suplentes 
ARENA 

1 , Braga Junior 
2. Virgllio Tóvoro 
3. Osires Teixeira 

4. Jarbas Pauarinko 4. Domlcio Gondlm 
5. Lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MDB 
1. Franco Montara 1. Lázaro Barboza 
2. Orestes Quércia 2. Cunha Lima 
3. Nelson Carneiro 

Assistentes Daniel Reis de Souza- Ramal675 
Reuniõess Ouintas·feiras, às llsOO horas 
loca h Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexa U - Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 

Titulares 

1. Milton Cobrol 
2. Domício Gondim 
3. Arnon do Mello 
4, Luiz Cavalcante 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentes Jarbas Passarinho 
Vice·Prasidentos Luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. Jos6 Guiomard 
2. Murilo Paraiso 
3. Virgllio Tóvora 

5, Jarbas Passarin~a 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franca 2. · Franco Montoro 

A~r,istcntc: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Roma\306 

Rt~uniões: Quartas-feiras, às 10:00 ~oras 

Local: Sala 11Rui Borboza"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1. Holvidio Nunes 
2. Otto lohmann 
3. Saldanha Derzl 

1, Oanton Jobim 
2. Adalburto Sana 

COMPOSIÇÃO 

Presidenta: Adalberto Sana 
Vica·Presidante, Halvldlo Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Vlrglllo Tóvaro 
2, Arnon de Mello 
3. Jarbas Passarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

A~~istonta: Maria Carmen Castro Souza -Ramal 134 
Rounióosz Quintas· feiras, às 12100 noras 
Local: Sala "Clóvis Buvilácqua" - Anexa 1\- Rama\623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

19-Vice·Prasidenta: Saldanna Darzl 

29-Vico·Prasidante: Nelson Carneiro 

Titularas 

1. Magolnéles Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Tóvora 

4. Jessé Freira 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. José Sornoy 

8. João Ca\mon 

9. Augusto Franco 

1 O. Oito lohmann 

1. Donton. Jobim 

2. Gilvon Rocha 

3. Itamar Froncll 

4. Leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente: Cândido Hipperll- Romal676 

Reuniões: Tarças·fairos, às 10:30 noras 

Suplentes 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo· Branco 

3. Helvldio Nunes 

4. Domlcio Gondim 

5. Jarbas Pauarinho 

6. Luiz Cavalcanle 

I. Marcos Fr~lre 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnlno 

Local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Altovir leal 

2. Ruy Santos 

3, Cattata Pinheiro 

COMPOSIÇÃO 

Prasidenh'll Ruy Santos 

Vice·Prosldonte: Altovir Leal 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Derzi 

2. ltallvio Coei ho 

3. Osiras Teixeira 

4, Fausto Castelo·Branco 

S. Lourival Baptista 

MDB 

1. Adalberto Sono 1. Benjamim Farah 

2. Gilvon Rocha 2. Cunho lima 

Assistonto: lôda Ferreira da Rocha- Rama\312 

Reuniões: Quintas·fairos, às 11:00 horas 

Local: Sola "Rui Barboso11
- AnaKO 11- Ramal• 621 a 716 
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CPMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7mombros) 

COMPOSJÇÀO 
Prosidonlo, Milton Cabral 

Vice·Prosidente, Augusto Franco 

Titulares Suplonlos 
ARENA 

1. José Quiomard 1. Alexandre Cosia 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junlar 
3. Virgllio Távora 3. Di norte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. Adalborta Sena 1. Agonor Maria 
2. Benjamim Farah 2. Dirceu Cardoso 

Assistente, lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Quartas·feiras, às 9,00 horas 
Local, Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

'' 

COMISSÀO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7mombras) 

Titulares 

1. Lena ir Vergas 
2. Accialy Filha 
3, AuguSTo Franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Cerzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÀO 
Presidentez Benjamim Farah 

Vice·Prosidente' lenoir Vergas 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1, Aloxandro Casta 
2. Gustavo Caponoma 
3, Maltas loOa 

1, Dontan Jabim 
2. Lózaro Barboza 

Assistentez Sónia Andrade PeiXoto- Ramal307 
Reuniões: Quintas·feiras, as 9,00 horas 
local; Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente; lourival Baptista 
Vice·PreSidentet Ale~eandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4, lOurival Baptista 
5, Mattos loão 

1. Evandro Carreiro 
2. Evelósio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1, Otta lohmann 
2. Toat&nia Vilola 
3, Wilson Gonçalves 

1, lózara Barbaza 
2. Raborta Saturnlna 

Assistente, Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniões: Terças-feiras, as 10:00 horas 
laca!.· Sala "Rui Barbosa" - Anoxa 11- Ramais 621 o 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comissões Temporários 

Chefet Ruth de Souza Castro 
local; Ane~eo 11- Térreo 
Telofan0, 25-8505- Ramal303 
1) Com1ssões Tumporórias para Projetas do Congresso Nacional 
2) Combsões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentário (art, 90 da Regir.itiOtO. 

Comum), 

Assistentes de ComlssOes: Horoldo Pereira Fernandes- Ramal 6741 
Aliou de Oliveira- Ramal 674, Cloido Maria B. F. Cruz- Ramal 598; 
Mauro lapos do Sá- Ramal310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1977 

HORAS TERÇA S A L AS ASSISTENTE HORAS QUINTA S A L AS ASSIS:ENTE 
~· 

C,T, RUY BARBOSA RONAL!Xl 09:00 C,F, CLOVIS BEVILA~WA CIJIDI!Xl 
Ruma.u - 621 u 716 Rallllll - 623 lO tOO 

C,A,R. CLdVIS BEVIIJCQUA L!:DA 09:30 c.s.P.c. RUY BARBOSA SONIA 
Rurnu.1 - 62) Ramni.B .. 621 a 716 

C.A, CLOVIS BEV!IJCQUA CLAUDIO C,E,C, CLOVIS BEVI!.ICQUA CLEIDE 
Rumnl .. 62) COS'rA lO:OO Rnm•l - 623 l0130 

C,R,E, RUY BARBOSA CMDI!Xl C,D,P. RUY BARBOSA RONAL!Xl 
Ral®.l.ll .. 621 u 716 Ra.rr u~o .. 621 o 716 

HOP.,;S -~ARTA S A L AS ASSISTENTE C,L,S. CLOVIS DEVI!.ICQUA DAIIIBL 
Ramo.1 - 623 

11:00 
09:00 c.s.N. RUY BARBOSA L!:DA RUY BARBOSA c.s. LEDA ftumuia .. 621 o 716 RDmn1o • 621 a 71 

c.c.J CLOVIS BEVIIJCQUA MARIA 12;00 c. a. CLdVIS BEVIUCQUA MARIA 

10;00 
Rumu.1 .. 62) HELENA Rll.mol- 623 CAR!f.llM 

C.I~,E. RUY UAf!JIOSA RONAL!Xl 
Rttllllll.ll - 621 e 716 

lOtJO C,E, RUY BADBOSA DANIEL 
R11ma.ia .. 621 o 716 

.. 



ANO XXXII-'- N9 108 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO·DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

QUARTA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 1977 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 
ruço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 

Pctrõnio Portclla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 64, DE 1977 

Suspende, em parte, por inconstitucionalidade, a execução de expressão constante do 
§ 19 do art. 21 do Decreto-lei n9 203, de 25 de março de 1970, do Estado de São Paulo. 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do· Supremo 
Tribunul Federal, proferida em 6 de agosto de 1975, nos autos do Recurso Extraordinârio n9 80.537, doEs
tudo de São Puulo, a execução da expressão: "nos recursos extraordinârios ou ... ", constante do§ 19 do art. 
21 do Decreto-lei n9 203, de 25 de março de 1970, daquele Estado. 

Scnudo Federal, 19 de setembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

Fuço suber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 
Pctrõnio ·rortella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 65, DE 1977 

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução dos arts. 251 e 252 da Lei n9 699, de 
1967, modificada pela de n9 816, de 1970, do Município de Mesquita, Estado de Minas 
Gerais. 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunul Fcdcnll, proferida em 28 de agosto de 1975, nos autos do Recurso Extruordinârio n9 81.145, doEs
tudo de M imts Gentis, a execução dos artigos 251 e 252 da Lei n9 699, de 24 de fevereiro de 1967, modificada 
pclu t!c 111'MI6, de 13 de novembro de 1970, do Município de Mesquita, naquele Estado. 

Scm1do Fcdcrul, 19 de setembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 
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l:açn sab~r qu~ o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 44, inciso VIII, da Constituição, e eu, 
l'~trú11in l'ortdla. Prcsiden.te, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 66, DE 1977 

Retifica, para os fins de direito, a Resolução n9 8, de 1977. 

A rtign único. A Resolução n9 8, de 26 de abril de 1977, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Artigt> único. t: suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão defini
tiva do Su prt!lllll Tribunal Federal, proferida em 3 de dezembro de 1975, nos autos do R e
~urso ExtraordinCtrio n9 7'8.466, do Estado de São Paulo, a execução das expressões: " .... e 
20"., (vinte pm cento) ao Juiz de Direito da Comarca, parcela que serã recolhida ao Banco 
do Brasil S.t\ .. ~levantada quando das correções a que se refere o art. 40", constantes do 
p;trCtgral'o único do art. 34 e" ... e ao Juiz de Direito da Comarca", constantes do§ 29 do 
art. .16, ambos do Decreto-lei n9 167, de 14 de fevereiro de 1967, do Governo Federal." 

S~tHidt> Federal. 19 de setembro de 19TI.- Senador Petrônio Porte/la, Presidente. 

!-'aço suher qu~ o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
l'~trônio J>nrt~lla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N967, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, a elevar em 
CrS 2.553.035,60 (dois milhões, quinhentos e cinqUenta e três mil, trinta e cinco cruzeiros e 
sessenta centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Art. I,,. l~ a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, autorizada, nos tepmos 
do art. 2•! da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em CrS 2.553.035,60 
(dois millllics. yuinhentos e cinqUenta e três mil, trinta e cinco cruzeiros e sessenta centavos) o montante de 
su;t dívit.la consnlidada, a fim de que possa contratar empréstimo, junto à Caixa Econômica Federal, por 
conta t.lo Funt.lo d~ Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado ao financiamento dos serviços de 
constntçfl,t d~ unu1 unidade escolar naquela Capital. 

i\rt. 2•! Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
S~11adn Fet.lcrul, 20 de setembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

htço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
l'ct rúnio l'ortdla. Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 68, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Paraná, a elevar em 
CrS 10.100.199,05 (dez milhões, cem mil, cento e noventa e nove cruzeiros e cinco centavos) 
o montante de' sua dívida consolidada. 

11 rt. I'! L?. u Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Paranâ, nos termos do parágrafo único do art. 
21• du R~sulllçiio n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar empréstimo, 
jLtnto Utl Bunco uo Estudo do Paraná S.A .. na qualidade di: agente finan·ceiro do Banco Nacional da Habi· 
t;u;ftn ( BNH ), nn vulor de CrS 10.100.199,05 (dez milhões, cem mil, cento e noventa e nove cruzeiros e cinco 
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--······----------, 
ccnl<~vos). destin<~do ao financiamento dos serviços de urbanização e infra-estrutura no Centro Habita
ciun:tl Listei I<> Branco, naquela cidade. 

i\ rt. 2•.> Esta R~solução entra em vigor na data de· sua publicação. 
Scn<~du Fcucral. 20 de setembro d~ 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

F:u;o saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
l'ctrllni<> Portei la, Presidente, promulgo,a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 69, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São João do Ivaí, Estado do Paraná, a elevar em 
CrS 2.664.193,28 (dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, cento e noventa e três 
cruzeiros e vinte e oito centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

i\rt. I'~ ta Prefeituru Municipal de São João do lvaí, Estado do Paranâ, autorizada, nos termos do 
urt. 2•.> ua Resolução n~ 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$ 2.664.193.28 (dois 
milhôcs, sl!iscentos e sessenta e quatro mil, cento e noventa e três cruzeiros e vinte e oito centavos) o mon
l<~nlc uc sua uívida consolidada, a fim de contratar empréstimo, junto ao Banco do Estado do Paranâ S.A., 
1w llll<~lidauc de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado ao financiamento 
de prujct<>s c ativiuad~s na área de infra-esttutura urbana, naquela cidade: 

i\ rt. 2•! Estu Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Fcdcntl, 20 de setembro de 1977. -Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 148• SESSÃO, EM 20 DE SETEMBRO DE 

1977 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da República 

De agradecimemo de comunicacões,· 

- N• 213/77 (n• 346/77, na origem), referente à aprovação 
das matérias constantes das Mensagens n•s 289, 268, 270, 006, 
272 e 269, de 1977, da Presidência da República. 

I .2.2 - Comunicações da Presidência 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 424, de 
1975, que dispõe sobre a reserva de vagas pura atendimento dos 
empregados reeducados ou readaptados profissionalmente, 
dando nova redução ao art. 55 da Lei n• 3.807, de 26 de agoslo de 
1960, por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da 
Comissão a que foi distribuído, 

-Convocação de sessão cxlrnordinária do Senado Federal 
11 realizar-se hoje, ils 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia 
que designa. 

1.2.3- Oflclo 

-Da Lidorunçn da ARENA na Ci1mara dos Deputados, de 
subsiiluição de membros cm Comissüo Misln do Congresso 
Nucionul. 

1.2.4- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 185f77, de autoria do Sr. 
Senador Nolson Carneiro, que ucrcscenla parl1grafo ao artigo 29 

da Lei n' 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

1.2.5- Requerimento 

- N• 330/77. de autoria do Sr. Senador Vasconcelos 
Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do discurso do Exm• Sr. Comandante do 57• Batalhão de ln
fanlaria Motorizado, Coronel de Infantaria lsnard. Marshall, 
proferido durante a solenidade cívico-mililar realizada no 
Parque Histórico Duque de Caxias. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Transcurso do ani· 
versá rio natalício do ex-Presidente Castello Branco, 

SENADOR G!LVAN ROCHA, como Líder - Lança
menlo, pelo Movimento Democrático Brasileiro, cm âmbito 
nacional, de campanha cm prol da convocação de uma assem
bléia nacional constituinte, 

1.2. 7 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 186/77, de autoria do Sr. 
Senador José Sarney c por S. Ex• justificado da tribuna, que ai· 
tcra arligos do Código Civil c do Código de Processo Civil, c dã 
outrus providências. 

1.2.8- Prosseguimento dos discursos do Expediente 

SENADOR TEOTONIO VILELA - Esclarecimento do 
S. Ex•, a propósito de declarações do Sr. Moura Cnvnlcanti, Go· 
vernador de Pernambuco, publicadas no .tornai do Commerclo, 
de Recife, a respeito de fatos ocorridos na capital daquele Esta· 
do, advindes de medida que impossibililou 11 parlicipaçilo de 
Senadores, em dobalcs sobre temas jurldicos, na Faculdade de 
Direito do Recife. 
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1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei do Senado n• 85/77-DF, que dispõe sobre 
a organização básica da Policia Militar do Distrito Federal, e dá 
outras providências. Aprovado, com emenda, após usarem da pa
lavra no encaminhamento de sua votação os Srs, Senadores· 
Itamar Franco e Os ires Teixeira. À Comissão de Redaçiio. 

-Requerimento n• 269/71, do Sr. Senador Otair Beckcr; 
solicitando a transcriçilo, nos Anais do Senado Federal, do 
artigo sob o título "Produção de mel no Brasil ainda é muito es
cassa" de autoria do Dr. José Carlos Juliano. Aprovado. 

-Requerimento n• 271/77, do Sr. Senador Lourival Bap
tista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
conferência proferida pelo Governador Elmo Serejo Farias no 
dia 16 de agosto de 1977. Aprovado. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 11/75 (n' 1.006-C/72, na 
Casa de origem), que declara o Pau Brasil árvore n~cional, deter· 
mina o seu plantio c sua divulgação durante a Festa Anual das 
Ãrvores. Aprovado, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Educação e Cultura, À Comissão de Redução, 

- Projeto de Resolução n• 67/17. que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Cambé (PR) a elevar em Cr$ lO, 100.199,05 (dez mi· 
lhões, cem mil, cento e noventa e nove cruzeiros e cinco centavos) 
o montante de sua divida consolidada, Aprovado. À Comissão de 
Redução. 

-Projeto de Lei do Senado n• 234/75, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a transferência de funcionário 
público estudante universitário, e dá outras providências. Apro
vado, cm segundo turno, após usar da palavra em sua discussão o 
Sr. Senador Nelson Carneiro. À Comissão de Rcdação. 

-Projeto de Lei do Senado n• 118/76, do Sr. Senador 
Orestes Quêrcia, que dá nova rcdação ao art, 768, do Decreto-lei 
n• 5.452, de I • de maio de 1943 (Consolidação das Leis do 
Trabalho). Rejeitado. Ao Arquivo, 

- Projeto de Lei do Senado n• 265/76, do Sr. Senador 
Agcnor Maria, que elimina a exigência do per!odo de carência 
para concessão, pelo INPS, de benefícios em virtude de incapaci
dade para o trabalho ou morte do segurado, Dl~euuio adiada 
para a. sessão do dia 20 de outubro próximo vindouro, nos 
termos do Requerimento n• 331/77. 

1.4- MATt:RIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Rcdaçilo final do Projeto de Resolução n• 67/77. cons· 
tanto do quinto item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento n• 332/77, Ã promulgação, 

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR FRANCO MONTORO, como L!dcr- Teses 
que deverão ser debatidas pura fixação dus bases de um novo mo
delo politico, face o lançamento, pelo Movimento Democrático 
Brasileiro, du campanha nacional pela convocação de uma 
Assembléia Nacional Constituinte, 

SENADOR JOSE SARNEY, como Lfder- Nilo acolhi· 
menta, pelas razões que expõe, dus teses focalizadas pelo orador 
que o precedeu na tribuna. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA -Apelo ao Senhor 
Presidente du República, no sentido de que mande apurar as de· 
núncias constantes do depoimento prestado a revista Isto t, pelo 
jornalista H/:lio Fernandes. 

SENA DOR /TA LfV/0 COELHO- Transcurso da data na· 
tal!cia do Brigadeiro Eduardo Oomcs, 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Sugestão ao Sr. Mi· 
nistro da Saúde, no sentido da vacinação em massa cm todo o 
território nacional, como medida preventiva contra a cólera. 

SENADOR VASCONCELOS TORRES- Necrológio do 
Sr. Alberto Soares Sampaio. 

SENADOR BRAGA JVNIOR- Apresentando dados com· 
probatórios de preocupação do Governo Federal, no que diz res· 
peito à justa corrcção dos nfvcis salariais das diversas categorias 
profissionais, 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Solenidades c!víco· 
religiosas realizadas na cidade de Juazeiro do Norte- CE, cm 
comemoração ao sesquiccntcnário de sua fundação, 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

l-ATA DA 149• SESSXO, EM ZO DE SETEMBRO DE 
1977 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

Z.Z.l - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 187/71. de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que introduz alterações no art, 164 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, para estabelecer garantias 
aos representantes classistus nas Comissões Internas de Prcven· 
çiio de Acidentes do Trabalho (CIP AS). 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n• 66/77, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Natal (RN) a elevar em CrS 2.553.035,60 (dois mi· 
lhões, quinhentos e cinqUenta e três mil, trinta e cinco cruzeiros c 
sessenta centavos) o montante de sua dívida consolidada. Apro
vado, Ã Comissão de Redução. 

-Projeto de Resolução n• 68/77, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Silo João do I vai (PR) a elevarem CrS 2.664.193,28 
(dois milhões, seiscentos c sessenta c quatro mil, cento c noventa 
c três cruzeiros c vinte e oito centavos) o montante de sua divida 
consolidada, Aprovado. Ã Comissão de Redução. 

2.4- MATfiRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

-Redução final do Projeto de Resolução n• 66/77, cons
tante do primeiro item da Ordem do Diu. Aprovada, nos termos 
do Requerimento n• 333/77. À promulgação. 

-Redução final do Projeto de Resolução n• 68/77, cons· 
tantc do segundo item da Ordem do Diu. Aprovada, nos termos 
do Requerimento n• 334/77, À promulgação. 

2,5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Necessidade do rc· 
conhecimento, pelo Depurtumento Administrativo do Serviço 
Público - DASP, dos direitos assegurados nu Lei n• I .050, a 
todos os servidores aposentados por invalidez. 

2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXJ. 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE· 
RIO R 

- Do Sr. S~.:11adnr Leite l'havl!s, prnl'cridu nu scssUn de 
i<J.•J.77, 
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4 -INSTITUTO DE PREVIDF:NCIA DOS CONGRES· 
SISTAS 

- Balancete Patrimonial cm 3 I de agosto de 1977. 
-Demonstração da conta "Receita c Despesa" do mês de 

agosto de 1977. 
-Demonstração da conta "Receita c Despesa" - Balan· 

ceie acumulado de 1•·1· 77 a 3 I .g. 77. 
-Ata de reuniilo do Conselho Deliberativo, 

5-COMISSÃOMISTADEORÇAMENTO 

-Normas da Comissão a serem observadas na tramitação 
dos Projetes que estima a Receita'cilixa a Despesa da Uniiio para .. ,, \ 

o cxcrclcio de 1978; e de Orçamento Plurianual de Investimentos 
da Uniiio para o lriênio I 978/1980. 

- Portaria n• 5, de I 977, 

6-ATASDECOMISSOES 

7- MESA OIRETORA 

8..., LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 

ATA DA 148' SESSÃO, EM 20 DE SETEMBRO DE 1977 
3\l Sessão Legislativa Ordinária, da 8\l Legislatura 

PRESIDI!:NCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E JOSI!: LINDOSO 

.:/,\' /~ 1/0/I,IS 1: .IIi ,1//.VUTOS, ,.tCHAM·SE PRESENTES 
0.\' ,\'/IS . .\'I:,\',·/ I 10 lU:'.\': 

Adalborlll So11:1 - Braga Júnior - Evandro Carreira - José 
I 111dusu- Rom1tu Franco- Alexandre Costa- Henrique de La 
({~- Jusó Sarnoy- Helvidio Nunes - Petrônio Portella-
1-l:iur•> Bcucvidcs- Wifs,>n Gonçalves- Agennr Maria -Cunha 
Lima- l.uit Cavalcante- Teotlinio Vilela- Augusto Franco
(;ilv:lll Ruclw-l.<lurival Bartista- Heitnr Dias- Luiz Viana
Ru) Santos- Vast.:LUlCI!Ius Torres- Bcnj:.unim Famh - Danton 
,lohim- Ncls1111 Cmnciru- Itamar Fruncu- Frunco Montara
Ch·~:~t\.''i ()u~rdH - Olhl Lchmann - Benedito Ferreira - Osircs 
Td\cil';l - ltalivin Cuclho - Evclôsiu Vieirn - Otuir Becker
n:uncl f\.ricgcr. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de pre~ença 
:~1.'11~:1 n l.'nmpurccimcnto de 35 Srs, Sc:nudon:s. Havendo número rc~ 
!;!inu.:lll:ll, dccluro abcrt:1 u sessão. 

o Sr. 1 ''·Sccr~t{~rio procederá u leitura do Expediente. 
r: li~u o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicações: 
N'' 21.1/77 (n'' .146/77. na origem), de 19 do corrente, referente à 

arruvaçiiu das matéri:ts ClliiStantes das Mensagens n•s 289, 268, 270, 
llllh, 272 e 26~. de 1977, da Prcsidi:nciu da República. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portellu)- O Expediente lido 
v:1i i1 puhli~.:w;tu>, 

·i\ i'residónda cumunica que, nos termos do art. 278 do Regi· 
mcnlll Interno, ~eterminuu o urquivumento do Projeto de Lei· do 
Scnadll n• 242, de 1975, do Sr. Senudor Franco Montare, que dispõe 
suhrc u reserva de vu~as para utcndimento dos empregados reeduca· 
~usou reu~aptados rmlissiunalmente, dando nova reduçilo ao urt. 
55 du Lei "'' ,1,807, ~e 26 de ugosto de I 960, por ler recebido parecer 
cuntr:'Jriu, 4tmnto ao mêrito, du comissão u que foi distribufdo, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - A Presidência 
Cllll\'t.ll.':l scss:itl ~:.~traordi1H'1rin u rculilur·st: hoje, às. 18 horas c 30 
lliÍIIllh~>. olc<tinada i1 :llll'eciac:1u dos l'rojctos de Resoluçilo 41'S 66 c 
hH, de I 1177, 

O SR. PRESIDENTE ( l'etrônio Portclht) - Sobre uat>esu. 
ol'kh1 ~1111.: scJ·ú lilh1 pdtl Sr. l\1·SccrctC!rio, 

liUn u Sl!~uintc 

OFICIO N• 159/77 
Brasília, 20 de setembro de 1977. 

ScnhtJr PrcsiUcnh.:: 
Tcnh11 a lwura de indicar a Vossa Excelência os Senhores De· 

rutadus Antúllill (iomes e Darcilio Ayres, para integrar a Comissão 
Mista incu111bida de cstmlll e parecer sobre o Projeto de Lei n• 13, de 
IIJ77 (C:N ), f.JUC "di"ptic Stlhrc u orgunizaçtio politica c administrativa 
dus Municípios dtiS Tcrritôril>S, c dá outrus providências", em 
suhstituicil<l '"" Scuhurcs Dcrutados Adriano Valente e Angelina 
RllS:I. 

Aproveito p:m1 n:nuv:1r os protestos de cstiinn e c!Cvndo apreço, 
-José Bonlrácio, Líder J:1 t\ RENA. 

O SR. PRESIDENTE ( Petrônio Portella) - Serão feitas as 
suhstitui~,:tn:s StlliciloiJas. 

Suhrc :llllcsa, prujoto de ld que será lido pelo Sr. !•·Secretário. 
í: lido 11 s~guintC 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 185, DE 1977 

Acrescenta parisraro ao art. l• da Lei n• 5.194, de l4 de 
dezembro de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I • Rcnumcrudo seu atual parâgrafo único como § I •, o 
art. 2• da Lei n• 5.194, de 24 de dezembro de 1966, passa a vigorar 
acrescido de§ 2•, com a seguinte rcdaçilo: 

..Art, 29 •• , •••••••••••.••••••••••••.••••••••••• 
§I• .......................................... . 
§ 2• A rcmuncraçilo mlnima dos profissionais de que Ira· 

ta esta lei, •por serviços prestados com rcluçilo de emprego, a 
pessoas llsicas ou jurídicas de direito privado, é lixada cm 
quantia correspondente a 10 (dez) vezes o valor do salârio 
mlnimo da respectiva Região." 

Art. 2• Esta lei cntrarâ cm vigor na data da sua publicaçilo. 
Art. 3• Rcvogum·sc as disposições cm contrârio. 

J ustiDcaçlo 

Sem o concurso do engenheiro, jamais tcrlamos atingido o cs· 
tâgio técnico, social c económico cm que se encontra a nossa civi· 
lizaçilo. 

Desde que o homem abandonou as cavernas c deixou de ser nô· 
mude; 11· figura do engenheiro coloca cm tudo a sua particlpaçilo. 
Embora primitivamente cmplricos, os conhecimentos dos cngcnhci· 
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ros foram se aprimorando até atingirem as técnicas empregadas na 
cdificaçiio de munumcntos impressionantes, como os que ainda po· 
demos ver nos margens do Nilo, por exemplo. 

Nos dias a tua is, então, nada mais se faz sem o concurso do cngc· 
nhciro. A falta de espaço, nas grandes cidades, resultou nos arranha· 
céus: as riquezas se escoam através de estradas confortllvcis c segu
ras; as habitações abrigam o homem; os campos produzem mais c 
melhor; o homem vôa, fala c vê à distância. E, cm tudo isso, o toque 
do engenheiro ... 

Inexplicável, portanto, a omissão da Lei n• 5.194, de 24 de 
dezembro de 1966, que "Regula o cxcrcicio das profissões de Engc· 
nhciro, Arquitcto c Engenheiro Agrônomo"; não prevê remuneração 
mínima para o exercício de profissões tão valiosas para que se mante
nha, ou até se amplie, o nosso ritmo de desenvolvimento. 

Tal falha, pretendemos remediar através deste projeto de lei, 
que estamos entregando ao judicioso exame dos nossos eminentes 
pares. 

Sala das Sessões, 20 setembro de 1977.- Nelson Carneiro, 

LEG!SLAÇifO CITADA 

LEI N• 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966 

Regula o exercício das profissões de Engonheiro, Arqui
teto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências. 

" •• o •• ' o •• ' • o o ••••• o o • ' •••••••••••••• ' •••••••••••• ' o •••••• 

Art. 2• O exercício, no País, da profissão de Engenheiro, 
Arquiteto ou Engenheiro Agrônomo, observadas as condições de 
capacidade c1ddmais cxigõncias legais, é assegurado: 

n) aos que possuam, devidamente registrado, diploma de facul· 
dade ou escola superior de engenharia, arquitetura ou agronomia, 
oficiais ou reconhecidas, existentes no Pais: 

b) aos que possuam, devidamente revalidado e registrado no 
Pais, diploma de faculdade ou escola estrangeira de ensino superior 
de engenharia, arquitetura ou agronomia, bem como os que tenham 
esse exercício amparado por convênios internacionais de inter
câmbio; 

c) aos estrangeiros contratados que, a critério dos Conselhos 
Federal e Regionais de Engenharia, Arquitctura c Agronomia, consi
derados u escassez de profissionais de determinada especialidade c o 
interesse nacional, tenham seus titulas registrados temporariamente. 

Parágrafo único.. O exercício das atividades de Engenheiro, 
Arquiteto e Engenheiro Agrônomo é garantido, obedecidos os 
limites das respectivas licenças e excluídas as exJie!ljdas, a titulo pre
c6rio, até a publicação desta Lei, aos que, nesta àata, estejam regis
trados nos Conselhos Regionais. 

( ils Comissões de ConstilU/ção e Justiça, de Legislação 
Social e de Finança.<. J 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) - O projeto serll pu
blicudo e enviado às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que serlllido pelo Sr. !•-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 330, DE 1977 

Senhor Presidente, 

Requeiro, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do discurso do Excelentíssimo Senhor Comandante 
do 57Y Blltalhilo de lnfantarin Motorizado, Coronel de lnfuntllriu 
ISNARD MARSHALL, proferido durante a solenidade clvico
militnr renlizuda no Pnrque Histórico Duque de Caxins, em 23 de 
ngosto do corrente uno, com li presença do Presidente do Congresso 
Nucionlll, Senlldor Pctrônio Portellll. 

Sulll das Sessões, em 20 de setembro de 1977.- Vasconcelos 
Torres. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - O requerimento 
lido será encaminhado ao exame da Comissão Diretoru. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Transcorre, hoje, mais um aniversário do saudoso Presidente 
Humberto de Alencar Castello Branco que, se vivo fosse, estaria 
completando 77 anos de idade. Nilo poderia deixar de proferir 
algumas palavras a respeito de data que me é tilo grata, pelos 
vínculos de apreço c amizade que me uniram ao primeiro Presidente 
da Revolução de ô4. 

Será, sempre, com emoção que recordaremos o Presidente 
Castclio Branco. É o que se dll com todos aqueles que tiveram o 
privilégio de conhece-lo, Castello Branco foi exemplar chefe militar. 
Possuía, em alto grau, as virtudes militares e amou profundamente a 
profissão que abraçara cm sua juventude, a ela se dedicando com 
zelo e absoluta probidade. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com imen
so prazer, eminente Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Associo-me à manifesta· 
ção de V. Ex• quanto à passagem do aniversário do eminente 
Presidente Humberto de Alencar Castello Branco. Realmente, pou
cas figuras do seu vulto passaram pela Chefia da Nação. Culto, pa· 
triota, dedicado ao cumprimento do dever, foi o que se pode chamar 
de um verdadeiro estadista da República. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Agradeço 
a V. Ex•, nobre Senador Ruy Santos, o aparte que muito enriquece 
este meu pronunciamento, c os conceitos emitidos a respeito do 
saudoso Presidente Castello Branco, 

Prossigo, Sr. Presidente. 
Mas foi, também, um politico e sua ascensão à Chefia do 

primeiro Governo revolucionârio não pode ser vista como obra do 
acuso. O Exército, as Forças Armadas e o Brasil foram sua preocupa
ção constante. Desse amor imenso resultou ter-se preparado, desde 
jovem, para a missão que o destino lhe reservara, de assumir a 
Presidõncia da República em instante tão decisivo para o futuro do 
Brasil. Foi Presidente e Chefe da Revolução, numa sintese das mais 
felizes para o Brasil. De seu grande amor ao Brasil e ao Exército, 
decorria o zelo que sempre mostrou ter pela autoridade que veio a 
exercer. Nunca de forma personalizada, pois poucos menosprezaram 
como ele o personalismo, mal que combateu enquanto viveu c quis 
extirpar do Brasil, razão de tantos ensinamentos que nos deixou, até 
mesmo através de frases como "de insubstituíveis o cemitério está 
repleto" ou "de boas intenções o inferno está cheio". 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com 
muitn honru. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Senador Lourival 
Baptistu, desde que nssumi o mandato de Senador pelo Estado do 
Mllranhilo, todos os unos, nesta data, assumi comigo mesmo um 
dever de consciência de relembrar a figurn do Presidente Castello 
Branco: cu o nz nos unos anteriores e o faria hoje, nesta sessão, mas, 
jl1 que V, Ex• o está fazendo, desejo que liS minhas pnlllvras sejam 
incorporadas às pnluvrns de V, Ex• que, também como eu, 
admirudor,umigo e seguidor do Presidente Cllstello Branco, também 
como cu, devedor de uma amizade que nem li morte, nem o tempo 
dmn morte pode llpngllr. Relllmente, V, Ex• cumpre um grundc 
dever de putriotll, principlllmente nestes momentos difíceis que a 
Nação atravessa, de relembrar a figura desse homem que, Sllindo dlls 
Forçlls Armadlls, constitui pllrll ela uma glória que ele tcnhll sido um 
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estadista tão cheio de virtudes, c, tão alto, que deu a este Pnfs, ao seu 
tempo, uma dimensão que o gunrdnrâ para a História de nossa Pá· 
trio. Com estas palavras, estou dispensado de fazer também o mesmo 
elogio que faz V, Ex•, considerando que as palavras de V. Ex• 
transcendem suas próprias palavras, para significar uma homenagem 
do Senado c, portanto, da Nação inteira. Muito obrigado a V, Ex• 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador 
Lourival Baptista, V. Ex• me concede um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - CE) - Com 
prazer, nobre Senador Evnndro Carreira, mas, antes, gostaria de 
responder no aparte do nobre Senador JoséSarncy. 

OSr.EvandroCarrelra(MDB-AM)-Poisnão. , . 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Sou 
muito grato a ,V. Ex• pelo seu aparte, nobre Senador José Sarncy. 
V. Ex•, na verdade, aqui sempre tem falado, assim como cu, c mui· 
tas vezes demos apartes um ao outro. E nós, que tivemos a honra de 
ser amigos do saudoso e inesquecivcl Presidente Castcllo Bianco, 
hoje, niio fazemos mais do que relembrar a sua memória, cultuando 
aquele grande estadista. 

Ouço, com muito prazer, o nobre Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador 
Lourival Baptista, como ·representante do Estado do Amazonas 
nesta alta Casa do Congresso, não posso deixar de prestar 
solidariedade, de entoar loas c hosanas juntamente com V, Ex•, por 
ocasião do transcurso desse natallcio, pois o Amazonas tudo deve a 
esse grande estadista. Inegavelmente, o Estado do Amazonas possui 
hoje um centro de desenvolvimento, que é a Zona Franca de 
Manaus, e decorreu da compreensão de amazõnida do ilustre 
General Humberto Alencar Castcllo Branco. Sem ele, Manaus seria 
hoje um porto de lenha, porque de lá para cá nada mais se fez no 
Amazonas. O Amazonas tudo deve, principalmente Mannus, a 
Humberto de Alencar Castcllo Branco. Nilo posso deixar de rcconhc· 
cê-lo, niio posso deixar de tributar a esse ilustre estadista o 
reconhecimento dos manauaras c, lpso facto, o reconhecimento de 
todos os amazonenses, 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Agradeço 
a V. Ex•, nobre Senador Evandro Carreira, a exaltação que faz a cs· 
se insigne homem público, que foi o Presidente Humberto de Alcn· 
car Castcllo Branco. 

O Sr. Braga Júnior (ARENA - AM) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Ouço, com 
prazer, V. Ex•, nobre Senador Braga Júnior. 

O Sr. Braga J~nlor (ARENA- AM) - Eminente Senador 
Lourivul Baptista, V, Ex•, hoje, recorda o transcurso de mais um 
aniversário do saudoso, inesquecível c eminente Presidente Hum· 
berto de Alencar Castcllo Branco. Realmente, como representante, 
também, do Estado do Amazonas na Câmara Alta do Pais, hipo· 
tocamos a nossa solidariedade cm nosso nome c no do Governo do 
Amazonas e do Partido, que temos a honra de pertencer, a Aliança 
Renovadora Nacional, u nossa mais irrcstrita solidariedade à justa 
homenagem que V, Ex• cstâ prestando, dizendo que o ilustre 
homem público, quando no cxerc!cio das funções de General do 
Exército brasileiro, cumpriu, àquela altura, a sua missão na Amazô· 
niu, no Comando Militar da Amazônia, onde ganhou e viveu as cxpc· 
riêncius necessárias para que, mais tarde, à frente da Presidência da 
República, vir prcstnr os serviços que prestou à Amazônia c- por 
que não dizermos que foi Humberto de Alencar Castcllo Branco que, 
como Presidente da República, redescobriu a Amazônia para o 
Brusil c pura os nmuzõnidas. E, além desses relevantes serviços que 
S. Ex• prestou ao Amazonas c à Amazónia, também como Prcsi· 
dente du República, nu fase mais dlficil do processo rcvolucionârio 
impluntado cm 1964, houve-se S. Ex• li altura dos destinos de nossa 
Pdtriu pol'que como Gcnerul·dc-Exército c Presidente da República 

ele se preocupou com a unidade das forças vivas da Nnçilo e com a 
unidade de todo o povo brasileiro, fazendo um governo de Norte a 
Sul para que, realmente, o desenvolvimento nacional cobrisse todo o 
território pátrio. Receba, pois, a nossa solidariedade c os nossos 
parabéns pela justa homenagem que V, Ex• presta a um dos vultos 
desta Nação que, cm vida, prestou serviços que ficarão inscritos nas 
páginas do Brasil, o nome de Humberto de Alencar Castcllo Branco, 
como exemplo para as futuras gerações. Muito obrigado. 

O SR, LOURIVAL BAPTISTA (ARENA-SE)- Sou muito 
grato a V, Ex•, nobre Senado Braga Júnior, por esse depoimento 
que dã c que muito ilustra meu pronunciamento. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE) - Com 
muito prazer, nobre Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias (À RENA- BA) - O nome do Marechal 
Castcllo Branco estâ escrito na História do Brasil pelo seu trabalho, 
pela sua visão c pelo seu exemplo. A sua obra ficou como marco de 
um homem que sabia ver o presente mas, também, sabia ver o futu· 
ro. E é isso que lhe dá a grande marca de estadista. Sem fazer plágio, 
c sem conhecer a procedência da frase na sua origem, posso também 
dizer que Castcllo Branco saiu da vida para entrar na História. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito grn· 
to, nobre Senador Heitor Dias, pelas considerações que fez c pelo de· 
poimento que deu a respeito do saudoso Presidente Castcllo Branco. 

O Sr. Lulz VIana (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVALBAPTISTA (ARENA- SE) -Ouço com 
muito prazer o Senador Luiz Viana, 

O Sr. Lulz VIana (ARENA- BA)- V. Ex•, que àquele tempo 
da Presidência do eminente Marechal Humberto de Alencar Castcllo 
Branco, com ele conviveu, colaborando com o seu Governo nas ati· 
vidadcs parlamentares que cntiio exercia, bem há de avaliar a 
emoção com que vejo hoje, nesta Casa, niio somente a justa homcnn· 
gcm, da qual teve V. Ex• u iniciativa, mas a unanimidade do apoio e 
dos aplausos que marcam essa iniciativa. Isso é o testemunho de que, 
realmente, a figura do eminente Presidente, dia a dia, se torna maior 
c mais se entranha no coração c no reconhecimento de todos os brasi· 
loiros, sem distinção de classes, regiões c mesmo de cores politicas. f; 
que todos reconhecem que os altos objetivos do Presidente Castcllo 
Branco só fazem enobrecer a sua figura c enaltecer o seu governo. 
V. Ex• presta, portanto, uma justa homenagem, lembrando, hoje, o 
aniversário do eminente estadista, certamente dos maiores que terão 
existido cm todos os tempos no Brasil. 

O SR. LOURIVALBAPTISTA (ARENA- SE) -Sou muito 
grato também a V, Ex•, nobre Senador Luiz Viana, pelo seu aparte. 
V, Ex• com a autoridade que tem, ex-auxiliar do eminente c saudoso 
Presidente Castcllo Branco, como seu Chefe da Casa Civil, foi um 
dos seus cfctivos colaboradores, que prestou grandes serviços àquele 
insigne homem público. 

Agradeço a V, Ex•, nobre Senador Luiz Viana, o seu aparte, 
que muito honra a minha fula, nu tarde de hoje. 

O Sr. Arnon de Mello (ARENA- AL)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Ouço, com 
o maior prazer, o nobre Senador Arnon de Mello. 

O Sr. Arnon de Mello (ARENA - AL) - Nobre Senador 
Lourival Baptista, estou chegando agora ao plenário, e ouço com 
muito prazer o discurso de V. Ex•, prestando jus tu homenagem ao 
Marechal Humberto de Alencar Custello Branco, que presidiu o 
Brasil nos primeiros anos da Revolução de 1964. Solidarizando-me 
com V, Ex• pelo seu nobre gesto, permito-me narrar neste ensejo 
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dois episódios que envolvem o M arechnl Cnstcllo Branco. Quando 
ele ainda era tenente, serviu cm Belo Horizonte, onde tinha um 
grande amigo, o estudante de Direito Francisco Negrão de Lima, 
que lhe emprestava livros de Rui Barbosa, cujas idéias liberais en
cantavam o futuro Chefe da Nação. O outro episódio a que aqui refi· 
ro passou-se comigo mesmo. O Marechal deixara hâ dois dias a Presi
dência da Rcpablica, quando fui visitâ-lo cm seu apartamento de 
Ipanema, no Rio, c agradecer-lhe, como jâ agradecera, pelos 
esclarecimentos que antes lhe dera, a concordância com a candida
tura do Sr. Lamcnha Filho, para governador de Alagoas a fim de 
pacificar o meu Estado. Em dado momento da nossa conversa, cu 
lhe disse: V. Ex• deve estar muito fatigado pelos esforços des
pendidos nos três anos de Governo, sempre muito atormentados. -
"Eu, não - respondeu-me de pronto. Admira-me que se diga que a 
Presidência da Rcpablica canse, pois cu nilo estou cansado. Pelo 
contrArio, poderia exercer o Poder Executivo por mais tempo, c não 
me sentiria cansado. Minha saúde nilo se alterou, nem se alteraria, es
tou certo." Quando se ouve c se vê que os homens públicos se can
sam demais no cxcrcfcio da Presidência c se ouve isso do Marechal 
Castcllo Branco, chegamos à conclusão de que a vocação de S. Ex• 
era realmente política. Tratava-se de um militar, mas em verdade de 

, um político, porque, durante a sua Presidência, com o seu velho 
liberalismo, ele jamais se fatigou nem se exacerbou com os aconteci· 
mcntos que todos nós conhecemos. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE)- Sou muito 
grato a V, Ex•, eminente Senador Arnon de Mcllo, pelos dois depoi
mentos que dll c que também enriquecem o meu discurso. 

Sr. Presidente, não tenho dúvida em dizer que todos que 
conheceram a figura admirável de Castcllo Branco dela se recorda· 
rão sempre com emoção. 

E, hoje, acredito que dele nos recordamos com certa melancolia. 
A Revolução realizou obra gigantesca, que transformou, 
produndamente, o Brasil. Porém, mais uma ·vez, vemos problemas c 
dificuldades se amontoarem à nossa volta, num desafio à inteligên
cia, sensibilidade e espirita pablico de todos nós, a fim de que prossi· 
gamos cm rumos certos, na marcha inexorâvcl da conquista de nosso 
futuro. Mas, Sr. Presidente, o dia de hoje nos faz lastimar, mais uma 
vez, a perda desse grande homem, desse estadista que foi Humberto 
de Alencar Castello Branco. 

Nilo tenho a prcicnsão de fazer um estudo de personalidade tão 
fascinante, tão rica e tão bem retratada pelo ilustre Senador Luiz 
Viana: filho do Nordeste, nascido no Cearâ c que dividia seu amor à 
terra Natal com Minas Gerais, onde viveu alguns anos, fez amizades 
que manteve por toda a vida c, sobretudo, encontrou a mulher que 
amaria com toda a força da pureza de seus sentimentos c que o 
antecendo na morte, jamais seria por ele esquecida. 

Aqui estou, apenas para uma palavra de saudade, na lembrança 
de um grande amigo, de um dos brasileiros maiores que nossa Histó
ria exaltnrâ sempre mais. 

Acredito, Sr. Presidente, que o momento é propicio, também, 
para que voltemos nossos olhos para o passado ainda tão recente c, 
sobretudo, recordemos figuras do porte do Presidente Castcllo 
Branco, jâ desaparecidas, mas que nos deixaram palavras c exemplos 
que muito nos poderão inspirar para a solução de problemas que, 
mais uma vez, se acumulam, desafiando soluções que só os estadistas 
sabem dar, por seu gé:nio c, especialmente, seu amor desprcendido ao 
Brasil, no futuro deste Pais c deste povo abençoado' por Deus e que 
hilo de ter o futuro de grandeza e paz a que fazem jus, e u que té:m 
direito pela obra de seus vultos maiores .. Palavras c exemplos de 
homens como o General Humberto de Alencar Castcllo Branco 
serão, sempre, inspiração para todos nós, brasileiros, a fim de que 
possamos, juntos, sem divisões que sempre serão fomentadas pelas 
forças deletérias, encontrar as melhores soluções para nossos 
problemas. 

Ã palavra de saududc c admiraçilo, devemos, a meu ver,juntar o 
esforço de busca de inspiração que nos permita crescer sempre, tor· 
nando o Brasil um Pais grundc c feliz, na paz c prosperidade de toda 
u Naçi\ol (Muito bem! Pnlmns.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla) -Concedo a palavra 
no nobre Senador Gilvan_Rocha, que falarâ como L!dcr. 

O.SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE. Como Lfdcr, pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hoje, simultaneamente em todas as tribunas que o povo colo
cou nas mãos do Movimento Democrâtico Brasileiro cm casas 
legislativas do Pais, começa a campanha pela convocação de uma 
Assembléia Nacional Constituinte. 

Esta campanha, que nasce sob os, melhores augúrios daqueles 
que continuam a acreditar que todo o poder deve emanar do povo, 
aponta o caminho natural para a resolução do grande impasse ins
titucional brasileiro que se agravou nos sucessivos .retrocessos no 
modelo politico que se impôs no Brasil cm 1964. 

Poucas vezes na nossa História, houve sentimento tão unânime 
de que é chegada a hora da elaboração de uma nova Carta Cons
titucional para o Pais. 

Vozes extrapartidârins da maior qualificação e representativas 
dos mais diversos setores sociais, exprimiram, inúmeras vezes, a enor
me fadiga que domina a Nação c que é o resultado de um crescente 
sentimento de frustração ao se verificar que o longo eclipse que cobre 
o Brasil não conseguiu justificar-se na resolução dos grandes proble
mas do nosso povo. 

O movimento militar que cm 1964 pretendeu inaugurar uma 
nova era no Pais c que nasceu debaixo da simpatia popular, chega, 
treze anos depois, sem definição ideológica c sem os resultados que 
seriam de esperar pelo preço imposto do afastamento popular na es
colha dos seus governantes. 

O cansaço da Nação, diagnosticâvel claramente pelos que não 
possuem a miopia do partidarismo radical, teria que ser o resultado 
natural c conseqUente do desgaste de um Governo que se definiu pela 
indefinição e pela força, e que cometeu a imprevidência de desconhe
cer o sentido evolutivo da história. 

Ao pretender parar no tempo, o sistema esqueceu que o homem 
nunca foi um ponto estâtico na evolução. Sua posição de animal de 
privilégios sempre lhe conferiu a extraordinllria capacidade de 
ajustamento às circunstâncias, através da experiência. 

Alternando o ensaio com o erro, o homem foi incorporando na 
sua memória os seus cquivocos e os seus êxitos. 

A história da Humanidade c de uma nação é o registro destas 
suas vitórias c derrotas. 

~ um arquivo a ser consultado, nunca dcpositârio de aconte
cimentos que podem ser revividos. 

Indiferente a esta verdade inquestionâvel, treze anos depois, o 
Governo insiste cm visualizar, no Brasil de hoje, os acontecimentos 
de ontem. 

Sob o argumento da necessidade de se impedir um impossivei' 
retorno no tempo, continua-se a justificar a cxccção, a prosseguir no 
nrbitrio, e a se adiar a normalidade. 

Os recúos que, no curso de mais de uma década atrasaram o 
Pais da sua vocação democrática c as sucessivas desculpas c ar
gumentos que sempre serviram de justificativa para a cternizaçilo do 
provisório, calrnm por terra. 

Somos hoje um Pais cada dia mais convencido da excelência do 
sistema dcmocrâtico, selecionndor natural de Idéias, gerador de no· 
vas lideranças, patrocinador de alternativas c, por si só, regulador de 
excessos. 

A protcção da democracia, conceito com que todos concorda
mos, não pode servir de motivo para destrui-la. 

A scgui'ança garante, não esmaga. 
A eterna desculpa de ser a democra~ia uma plantinha fr6gil a 

merecer cuidados especiais nilo justifica que uso imoderado de 
defensivos a façam fenecer, 

Sob a desculpa de defender o Pais, a ninguém é licito patrocinar 
concha vos para escolha de dirigentes por critérios secretos. 

Não scrâ ética, por outro Indo, a alegação da segurança pura 
que se promova um aberto protccionismo partidârlo que modifica re
gras preestabelecidas para tornar clcgivel um grupo, e renegar aberta
mente outro grupo de brasileiros. 
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Como todo valor ligado uo homem, u scgumnçu nuo pode ter 
umu concciluação cstútícu, 

O homem, us circunsliincius c as ucontccimcmos variam 
evo\utivnmcnte, 

Se o brasileiro de hoje é bastante diferente do que era há treze 
unos, us circunstâncias mais velozmente se modificaram. 

O justincúvel de ontem passa a ser o indcscupf1vcl de hoje, 
O mundo novo cm que vivemos cuidou de rcvisur estes velhos 

conceitos c:dccadcntcs filosor.us, c parte para novos caminhos da 
valorizuçuo humanística, 

Hoje é a idé:iu·força dos direitos humanos que empolga a Terra. 
Os regimes que perseguiram o atendimento de alguns valores c 

postcrgurum u liberdade c o livre arbítrio, estão sendo quc1tionudos 
um a um. 

O temor de eleições, comum tanto no maior partido do Ocidcn· 
te quanto no maior partido do Oriente, é bem uma demonstração de 
que, quando se cultiva o arbítrio, os extremos às vezes se encontram, 

Os dissidentes soviéticos que usam suas idéias pura combater o 
regime d~cxccção, muito se assemelham aos que, cm outros lugares 
do mundo, preferem o pacir.smo de suas mensagens pura converter 
os poderosos, 

Desconhecendo a falência do comunismo, ideologia cm franca 
decadência onde não pôde se introduzir pela força, cultivando quase 
morbidamente os erros de 1964, insistindo nu velha desculpa da 
segurança a justincar tudo c apoiado cm teorias económicas contesta· 
das, o sistema assiste ao que conseguiu realizar, ser quase anulado 
pelo débito que contraiu ao povo brasileiro, cm liberdade e 
democracia. 

O acúmu!o de erros institucionais chegou à insatisfação que lo· 
dos percebemos c aproximar-se da perigosa dicotomia que coloca, de 
um lado o Estado parado no tempo c, do outro, a Nação avançando 
no roteiro de sua vocação democrática. 

Nesta obstinada ligação aos tempos idos e sem retornos, mas 
tendo que conviver com o presente e obrigado a vislumbrar o futuro, 
·o Estado acabou por gerar esta formidável indefinição que é o a tua! 
sistema de Governo. 

Aqui ser é não ser, 
Temos leis, mas acima deles, a antilci,. 
O nosso parlamento funciona, embora conscntidamente, mas 

nossos mandatos ti:m a duração que o Governo decidir. 
Temos eleições diretas. mais iremos conviver com colegas 

escolhidos em cochichos. 
O "pacote" de abril que subverteu totalmente o bipartidarismo 

c que propiciou o insólito leilão de influências a que o País assiste 
estup.efato, da luta pela escolha dos nossos dirigentes, significou o 
dermdelro golpe na esperança da anunciada distensão lenta c gra· 
dual, · 

Frustrada, amargurada mas não descrente, a Oposição não rc· 
correu ii insanidade da constentaçilo. 

Dentro da lei e, mais uma vez, sendo o estuârio das legitimas 
insatisfações do povo brasileiro, o MDB começa a propor, hoje, uo 
sistema, cm vez da soluçilo menor do conchavo c da imposição, u 
grande solução da consulta popular. 

A convocnçilo de uma Assembléia Nacional Constituinte não í: 
uma so!uçilo para o M DB, mas uma salda para o Estado, 

Não signir.cará um julgamento, mas um reencontro, 
Representará o avnl do pensamento nacional, c nilo us idéias de 

um homem solitário, 
O !Vlovimcnlo Democrático Brusileiro nilo acredita numa As· 

semb!éiu Constituinte como um fim, mas como o meio mais adequa· 
do pura se chegar ao equacionamento dos nossos problemas. 

Afastado das decisões do seu Pais, o povo aguarda através da 
constituinte a oportunidade de ser o juiz do seu próprio destino, 

Alijado da escolha dos seus dirigentes, insatisfeito com a rcalida· 
de hrusilcira de hoje que dcscaructerizou o seu Pais, o povo brasileiro 
espera ser convooado pura que possa dizer que e~istem outros cami· 
nhos diferentes du força e da oprcssilo pura que se possa conseguir o 
~rngrcsso c 11 puz. 

O Governo jú demonstrou que não é no impedimento da livre 
escolha pelo voto secreto que se consegue chegar à justiça social, à 
parlicipaçiio da riqueza nacional e à resolução dos nossos inquictan· 
les problemas de desnutrição, de saúde c de renda. 

Estes problemas continuam a nos dcsur.ar. 
O axioma .governamental de que só um regime forte para trazer 

o progresso, caiu por terra por suas próprias evidências, 
Queremos colocar o Brasil, na nova ordem mundial que 

reconhece que e~istem direitos humanos naturais, superiores e atúvi· 
cos, que prescindem da legislação de governantes pois suo herança 
da nossa própria natureza. 

Queremos o progresso com ordem, mas com a liberdade 
imprescindível para que se possa criticar sem se atemorizar, divergir 
sem criar suspeitas, optar sem o risco de ser considerado inimigo; 
cscolhor sabendo que poderemos ser escolhidos, votar acreditando 
qu~ poderemos ser votados. 

A manutenção das indcr.niçõcs sobre o nosso futuro é uma 
alternativa perigosa paru a Nação. 

Reclamamos o direito de participar das r.~ações das nossas 
prioridades, 

O que é principal para os tecnocratas do Governo que sor. 
rateiramentc se vangloriam de não serem políticos, pode ser 
supí:rnuo para os que não convivem no refrigério das mordomias. 

Serenamente prosseguiremos nesta campanha hoje iniciada, 
cerlos de que não somos os donos da verdade política, pois esta só ô 
legitima com o aval do povo. 

Sabemos das dificuldades que nos esperam, 
Aqui ó ali os inefáveis âulicos do poder nos apontarão como 

perigosos delinqUentes, como delito fosse a pregação de um vercdito 
popular para o julgamento das nossas alternativas. 

Estamos cientes que seremos chamados por alguns a colaborar 
na feitura de um modelo que intentará, com sul is mudanças de adjcli· 
vos,.Porpcluar o transitório e legitimar o arbítrio. 

A estes responderemos com a nossa crença, de que só na 
democracia isenta de subterfúgios, conseguiremos a paz social. 

Se, porém, no curso da nossa pregação nos acenarem com 
alternativas concretas de aperfeiçoamento democrático, não seremos 
insanos em desconhecê-las, 

Mesmo concordando com avanços democráticos, a idéia da 
convocação de uma Assembléia Constituinte, porém não poderá ser 
negociada, 

Ela veio cm nome da paz e representa a unanimidade de um 
partido legalmente constituído. 

Não pode ser considerada legal e belicosa pois é r.! h a legitima de 
uma decisão partidária, soberana, e prega a grande reconciliação 
nacional. 

Sr, Presidente: 
Turvos e densos são as vezes os caminhos da liberdade, 
O povo brasileiro, que conseguiu forjar esta grande Nação no 

ailrulsmo, nu paz, na ordem c na concórdia, certamente cdir.carâ a 
nossa nova ordenação constitucional na fraternidade que sempre nos 
cnrrctcrizou~ 

Estamos certos, no Movimento Democrático Brasileiro, que a 
nossn idéia patriótica conluminurá nossos dirigentes, 

Divergindo nas nossas soluções, mas unidos pelo amor maior à 
Pátria, iremos todos às praças do povo, sem vencedores nem venci· 
dos, depois de indispensável anistia que sempre foi o traço maior da 
nossa generosidade, submeter as nossas opções ao supremo juiz da 
nacionalidade, que é o povo brnsileiro, em nome de quem construire· 
mos a grande Naçilo dos nossos li! h os, (Muito bem! Palmas,) 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Sr, Presidente, peço a 
palavra upenas para uma decluraçuo da Liderança, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portcllu) - Com u palavra o 
Sr. Senador José Sarncy. 

O SR. JOSI!: SARNEY (ARENA- MA. Como Llder,)- Sr, 
Presidente, a Liderança ucuba de receber uma comunicação do 
eminente Lloer da Minoria, Sr. Senador Franco Monloro, de que 
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Art. 363, Os filhos não reconhecidos de pessoas que não 
caibam no urt. 183, n•s I a Vi, têm uçuo contra os puis, aos 
seus herdeiros, pura demundur o reconhecimento da uiiaçào. 

Art. 364. A investigação da maternidade só se não per· 
mite quando tenha por fim atribuir prole udulterinu à mulher 
cusudn ou incestuosa à mulher solteira (art. 358), 

Art. 380. Durante a menuridadc dos filhos, compete o 
pútrio poder aos pais, exercendo-o o genitor com a coiu
boração da geniloru, Na falta ou impedimento de um deles, 
passarú o outro a exercê-lo com exclusividade. 

Parúgrafo único. Divergindo os genilores quanto ao 
exercício do pátrio poder, prevalecerá a decisão do pai, ressal
vado à mãe o direito de recorrer ao juiz para solução de diver
gêncitt. 

Art. 381. A separação judicial e a dissolução do casa
mento não alteram as relações entre pais e filhos senão quan
to ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua compa
nhia os segundos (nrt. 320). 

Art. 383, O filho não reconhecido pelo pai uca sob o 
poder materno. Se, porém, a mUc não Cor conhecida, ou 
capaz de exercer o pátrio poder, dar-se-á tutor ao menor. 

Art. 393, Os pais que contraem novas núpcias não per
dem, quanto aos filhos do leito anterior, os direitos ao pátrio 
poder, exercendo-os sem qualquer interferência do novo côn· 
juge e nos termos estabelecidos no processo de dissolução do 
casamento anterior, 

Art. 409, Em falta de tutor nomeado pelos pais, incum
be a tuteia aos parentes consangUíneos do menor, por esta 
ordem: 

i -Aos avós. 
11- Aos irmãos, preferindo os bilaterais aos unilaterais, 

o mais velho ao mais moço, sem distinção de sexo. 
III - Aos tios, preferindo o mais velho no mais moço, 

sem distinção de sexo, 
..\1'1. l.hll~. Para todos os efeitos, inclusive os da 

sucessão, não hú diferença entre Uihos, como tal reconhe
cidos por ato voluntário ou declarado por ato judicial. 

Par(ografo único. Os filhos adotivos equiparam-se aos fi. 
lhos consangUíneos, para efeito de sucessão, quando com 
estes concorrerem dirt:tumente. 

Art, 1.610. Quando o descendente reconhecido tiver 
direito à sucessão do ascendente, à sua sucessão terão direito 
os demais ascendentes, 

Art, 1.61 i. Em falta de descendentes c ascendentes, serú 
deferida a sucessão ao cônjuge sobrevivente, se ao tempo da 
morte do outro não estavam separados judicialmente." 

Ar!. 4• Os artigos 100, I, 155, II, o Capitulo III do Titulo II do 
Livro IV e urtigas i. i 20 u 1.124 do Código de Processo Civil, pussum 
a ter u seguinte redução: 

"Art. 100. 
l - da residência da mulher, pura a ação de separação 

judiciai, de anulação c dissolução· do casamento, salvo se 
residir no exterior: 

Art, i 55. 
li- que dizem respeitou casamento, õiiução, sopuraçuo 

de corpos, sepurnção judicial, dissolução de cusumento, 
alimentos e guarda de Ui h os 

CAPITULO II! 

Da separaçio Judicial 

Art. 1.120. A separação judiciul por mútuo 
consentimento serlo requeridu too juiz por petiçilo u.<sinuda 
por ambos os cônjuges, 

§ I• Se os cônjuges ni\o puderem ou não souberem as· 
sinur, é licito que outrem ussine u petiçilo u rogo deles. 

§ 2• As ussinuturus, quando não lunçadus nu prcsenç:o 
do juiz, serão reconhecidas por tubcliüo. 

Art. i .121. A petição, instruida com certidão de 
casamonto e de nuscimcnto dos filhos, com o contrato 
antenupcial se houver~ conterá. 

I -a descrição dos bens do casai e a respectiva partilha; 
II - o ucordo relativo o guarda dos nihos menores e 

incnpazcs, inclusive visita!;: 
III - o valor da contribuição para criar e educar os 

filhos; 
!V - a pensão alimenticiu de um cônjuge a outro, 

quando este não possuir bens suucientes purn se manter, 
Art. i .122. Apresentada a petição no juiz, este 

verinc:orá se ela preenche os requisitos exigidos nos dois (2) 
urtigas antecedentes; em seguida, ouvirá os cônjuges sobre os 
motivos da separação judiciai, esclarecendo-lhes as conse
qUências da manifestação de vontade. 

§ I• Convencendo-se o juiz de que ambos, livremente e 
sem hesitações, desejam a separação judiciai, mandará 
reduzir a termos as deciaruções e, depois de ouvir o Ministé
rio Público n'o prazo de cinco (5} dias, a homologará; em caso 
contrário, marcar-lhes-á dia e hora, com quinze (IS) a trinta 
(30) dias de intervalo, pura que voltem, a nm de ratificar o 
pedido de separação judicial. 

§ 2• Se qualquer dos cônjuges não comparecer à audiên
cia dosignada ou não ratificar o pedido, o juiz mandará 
autuar a petição e documentos c arquivar o processo. 

§ 3• Se os cônjuges nüo acordarem sobre a partilha dos 
bens, far-se-á esta, depois de homologada a separação na 
forma estabelecida neste Livro, Titulo I, Capitulo IX. 

Ar!. I. i 23. É licito às partes, a qualquer tempo, no 
curso d•a separação contcnciosa requererem n conversão em 
sepamção por mútuo consentimento; caso em que será 
observado o disposto no urt. 1.121 e primeira parte do* t• 
do artigo antecedente, 

§ i • Se a separação judicial fundar-se cm ato difamante 
utribuído por um cônjuge ao outro, o juiz observará o 
disposto no urt. 318 do Código Civil, 

§ 2' Homologada a separação judiciai, uverbar·se-6 a 
sentença no registro civil e, havendo bens imóvpis, na 
circunscrição onde se achem registrudos. 

Art. 1.124. A dissolução do casamento serú requerida 
ao juiz que decretou a separação judicial, apensados os autos. 

§ I• Se os autos du separação judiciai tiverem sido 
cxtruviudos. ou incinerados na forma do art. 318 do Código 
Civil, o pedido de dissolução será instruido somente com a 
certidão du sentença que decretou a sepnração, 

* 2• A competência pura a dissolução do casamento será 
sempre a do Juizo que decretou u separação judicial, salvo 
nos casos do art. 100, 1, deste Código, 

§ 3• A dissolução do casamento decretada por outro 
juiz, mcdiuntc u prova du scpuração judicial, serâ, por ccrti· 
dioo, comunicuda uo Juizo em que esta se deu, parn arquivo 
nos respectivos autos ou assento no registro de sentenças." 

Dus Disposições Trunsltôrius 

Ar!. s• Poderão roquerer a dissolução do casamento os 
cônjuges sepurudos de fulo hú muis de cinco unos, desde que a 
sepuruçilo tenhu tido inicio untes do dia 28 de junho de 1977. 

~ I• Pum u dissoluçilo por mútuo consentimento observar-se-u 
o disposto nos arts. 1.121 c seguintes do Código de Processo Civil, 
provundo·se o tempo de scpurução de fato documentnlmcnte, por 
testcmunhoos ou por outros meios udmilidos cm direito. 

~ 2• O tempo de cinco unos de sepuruçilo deve ser continuo, 
como tu I nilll se considerundo u somu de pcriodos intermitentes. 

~ 3• Se o Juiz nilo se convencer de que o tempo de sepurução 
huju utingido cinco unos ininterruptas indeferirú o pedido. 

Ar!. 6• Nos cusos·previstos no urtigo anterior, u dissolução do 
cusumento poderio ser requeridu por um só dos cônjuges, citundo-se 
llllUlro para que respllndu cm quio11.e (I 5) dias. 
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Art. 7• Constituem motivos que obstam n dissoluçiio nos 
casos de separação de fato nqui rcgulndos: 

I - O descumprimento du obrigaçiio de prestar alimentos ao 
outro cônjuge e de contribuir para o sustento c educação dos nJhos 
menores: 

11- O impedimento, se voluntária e injustamente criado pelo 
cônjuge requerente, de visitar os filhos comuns e ficalizar-lhcs a 
educação. 

Art. 8• Provado o descumprimento da obrigação de alimen
tar, o cônjuge obrigado será condenado a indenizar o outro pelo 
tempo que deixou de alimentá-lo c aos filhos, devendo a indenizaçiio 
ser fixada pelo Juiz levando em conta as necessidades dos alimentan· 
dos e os recursos do nlimentantc. 

Parágrafo único. A dissolução só será concedida, neste caso, 
após o pagamento da indenizaçiio c será indeferida se n indenização 
não for satisfeita em sessenta (60) dias após o trânsito em julgado de 
sua fixação. 

Art. 9• Provado o impedimento de visitas, observar-se-ú o 
disposto no§ 2• do art. 323 do Código Civil. 

Art. 10. Nos casos de separação de fato, a sentença que conce
der a dissolução em processo contencioso fixará a pensão devida 
por um cônjuge ao outro, o valor da contribuição para criar e educar 
os filhos, c o regime de visitas, se não houver acordo entre as partes, 
observando-se o disposto no art. 320 do Código Civil. 

Art. 11. Se, igualmente, não houver acordo quanto ~ partilha 
dos bens, procedcr-se·á na forma do§ 3• do art. 1.122 do Código de 
Processo Civil. 

Art. 12. Quando ·O casamento se seguir a uma comunhão de 
vida entre os nubentes existente antes de 28 de junho de 1977, e da 
qual tenha resulta.do filho, o regime matrimonial de bens será 

·estabelecido livremente, não se lhe aplicando o disposto no art. 258, 
parágrafo único, n• 11, do Código Civil. 

Art. 13. Fica revogado o urt. 2• da Lei n• 883, de 2 de 
outu~ro de 1949, passando seu art. 4• a ter u seguinte redução: 

"Art. 4• Para efeito de prestação de alimentos, o filho, 
havido fora do casamento e ainda que na constância deste, 
poderá acionar seu genitor em segredo de justiça, ressalvado 
ao interessado o direito à certidão de todos os termos do 
respectivo processo," 

Art. 14. A presente lei entra em vigor na data de sua publica· 
ção, revogadas as disposições cm contrário. 

JustiOcaçilo 

A separação judicial e a dissolução do casamento, agora 
introduzidas no Direito Constitucional Brasileiro, reclamam, a nos· 
so ver, regulamentação legal, atenta às repercussões que a inovação 
provoca no Direito de Famflia c nu Jegislnçüo civil pertinente. 

Reclamam, tumbi:m, a mâximn utcnçüo do legislador à 
modernidade dos fatos sociais que provocaram aquelas alterações 
constitucionais, e aos connitos que deram origem a tais fatos. 

Por isso, a lei deverá encaminhar soluções para as conseqUên· 
cias da dissolução c, pura o futuro, prevenir fatos que u impuseram, 
nu defesa dn própria instituição do casamento. 

Pareceu-nos mais aconselhável, tecnicamente, introduzir essas 
alterações de fundo no próprio Código Civil, cm vez de amputar sua 
estrutura, através de revogações maciças de artigos. O mesmo crité· 
rio é adotado com rcluçiio ao direito processual correspondente, que 
o projeto soluciona através de pequenas alterações do Código de 
Processo Civil. 

A primeira alteruçuo propostn é a novu redução do§ 6• da Lei de 
Introdução no Código Civil, de forma diferente duqucln proposta pc· 
lo ilustre Senador Nelson Carneiro. O divórcio reulizudo no estran· 
geiro, se um ou ambos os cônjuges forem brnsilciros, deverá ser 
reconhecido no Brusil imediutnmente, pura os efeitos de guurdu dos 
nlhos e putrimoniuls, produzindo os demuis efeitos somente depois 
de três unos da dutu du sentençn. 

Atendendo, igualmente, às ncccssãrias alterações sobre os 
assentos em registras públicos, o projeto começa por introduzir no· 
vos impedimentos previstos no urtigo 183 do Código Civil, não per
mitindo o casamento de pessoas que não façam prova de estar cm dia 
com as ollrigações alimentares relativas ao cônjuge e filhos de 
casamentos anteriores. 

Deu-se bastante ênfase a esse impedimento, tendo cm vista que 
o Estado deve impedir a constituição de nova famnia por aquele que 
já demonstrou não ser capaz de arcar c cumprir com esses graves 
encargos. 

Amplia-se o conceito do n• Vlll do anigo 183, proibindo-se o 
casamento de pessoa condenada por homicídio, ou tentativa. contra 
seu cônjuge. 

Duas preocupações fundamentais orientar.m > ~ c!O$o 
ta proposta legislativa: os filhos c a mulher. Qwon:.o ao• fil!lu1. eli::ti
nn-sc a adjctivação de "ilegítimo" e "natural"; iFtll::>dOool>• oe> ~,..,.. 

lamento da lei, inclusive para efeitos suces>6rioli. A ,oili:ni:!ll;:i>o O:J.. 
ses adjetivos, introduzidos no nosso Direito com ''i•'Ul• '" d~ 
das situações jurfdicas dos filhos cm relação ao• ;>ci~ .qUI:n:lo <::l:IO!>

dos ou não casados, não ofereceu nenhuma dific:uldad:<d:,or.:io::'i tic
nic~ para definir as mesmas situações. 

Com o tempo, aquela adjctivação, adotada ;>elo dir:iito o!>jcti
vo, transformou-se cm qualidade pejorativa na linguagem ;:>o;>ular. 

Pelo projeto, tÔdo filho é filho. Utiliza-se a expressão "legfti· 
mo" apenas para 9 filho consangUfnco e a fim de difcrenciá·lo do fi. 
lho adotivo, que, por sua vez e para efeito de sucessão, é a ele 
comparado quando concorrer dirctamcntc. 

Não descuidou o projeto de começar pela alteração do conceito 
do artigo 229 do Código Civil, dando ao casamento o efeito de criar 
a família legítima c de impor aos pais deveres comuns para com os 
filhos comuns, sem prejuízo dos deveres de cada um para com os 
filhos de outras uniões anteriores. 

O projeto adota o regime de comunhão parcial proposta pelo 
projeto do ilustre Senador Nelson Carneiro, quando não houver 
convenção entre os nubcntes, ou quando esta for nula, mas impõe o 
regime de separação total quando não concluída a partilha de bens 
de casamentos anteriores, 

Do artigo 315 ao 329, o projeto regula inteiramente n dissolução 
da sociedade conjugal pela separação judicial c a dissolução do casa
mento, não mutilando a redução do Código e permitindo a seqUência 
cm ordem dos artigos que continuam em vigência. 

A separação judicial por mútuo consentimento é tratada com 
simplicidade. A inovação está, apenas, nu exigência de ser judicial a 
partilha de bens na separação de pessoas com mais de sessenta anos 
de idade, com o propósito de evitarem-se separações simuladas de 
casais no fim da vida que, sob pressão emocional, poderiam atribuir 
à menção de um dos cônjuges menor valor, a fim de fraudar a suces
são de filhos havidos cm outros casamentos. 

O projeto elimina as expressões "mulher culpada" e "cônjuge 
inocente", tratamento que deve ser banido da legislação brasileira. 

Como fundamento para a separação judicial, o projeto exige 
apenas motivo que torne insuportável a vida cm comum ou a prova 
de que esta terminou de fato há mais de dois anos sem possibilidade 
de ser refeita. 

Nilo acolhe a obrigatoriedade de imputação de ato desonroso, 
imoral ou ilicito. A lei não deve exigir que o fundamento seja 
exclusivamente infamantc. O divórcio-sanção já estâ superado, por
que ê contra a instituiçüo da famflia, que se runda cm preceitos mo
ruis tutelndos pelo Estudo. 

Se u separação judicial se fundasse, necessariamente, em utos 
desonrosos, nus uções que dêem o pedido como procedente haveria 
sempre um cônjuge marcudo com o estigma de ter praticado ato de
sonroso, o que o desubilitnriu a constituir nova fumflia sob o ponto 
de vistu maruJe o dcsubilitnrin perunte seus filhos. 

Ciuro est(l que u lei fulu cm motivo que torne insuportável a vida 
em comum e, entre tantos motivos que levam u esse resultado, 
poderil huver, tumbém, o ato desonroso. Nesta hipótese, quando 
imputudo por um dos cônjuges, o projeto prevê u inclncruçüo dos 
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autos após o trdnsito em julgado da sentcnçn c decorrido o prazo da 
uçiio rcscisóriu. Dos uutos serão extraldas certidões para os efeitos ci· 
vis, sem mcncionur-sc o fundamento do decisão. Com a incineração 
dos uutos, apaga-se u nódoa que pesou sobre a fumllia desfeita, cm 
respeito ao futuro dos ti\ h os e cm respeito, também, à estabilidade so· 
ciul, Se u ução for transformada em separação por mútuo consenti· 
mente, serão desentranhadas us peças contenciosas. 

Parece-nos que essa solução é a melhor, tendo em vista que a 
moderna jurisprudência do País está, com grande esforço, alurgando 
o conceito de injúria grave para conceder desquites judiciais, sem 
que, na expressão uinjúrin grave", se contenham, única e necessaria
mente, atos desonrosos. 

A prática forense demonstra por outro lado, que a maioria dos 
dcsnjustes matrimoniais nem sempre se funda em atas infamantcs. 

Os desnjustcs definitivos têm sido provocados, freqUentemente, 
por atritos de mentalidade, conflitos psicológicos irremediáveis e 
incompatibilidade emocional entre os cônjuges, Nestes casos não 
seria justo que a lei impusesse a eles a obrigação de um imputar ao 
outro ato desonroso, mesmo inexistente, 

Cingindo-se o legislador a mencionar motivo que torne 
insuportável a vida em comum, evitarâ que as separações judiciais 
contenciosa; se transformem num grande elenco de retaliações 
morais, espetãculo que não interessa à ordem pública. A avalinção 
do motivo ficarâ entregue à prudente, sâbia, criteriosa e experiente 
opinião dos Juízes. 

Ao tratar da proteção da pessoa dos filhos, o projeto elimina a 
solução de entrega ao cônjuge inocente, o que implica na declaração 
de um cônjuge culpado. Elimina, igualmente, aquele monstruoso 
conceito do artigo 321, que impõe aos pais a obrigação de concorrer 
para a criação e educação dos filhos se forem culpados, quando a 
obrigação alimentar nada tem a ver com existência ou inexistência de 
culpa. 

As disposições atuais do artigo 326 do Código Civil são des
necessúrius, em face do que dispõe o artigo 327. 

Assim, o projeto, quando trata da guarda dos filhos em separa· 
ção contencioso, incumbe ao Juiz regulá-la sob o princípio do livre 
convencimento c da melhor maneira cm cada hipótese, mencionan· 
do, apenas, o cônjuge que tenha condições de exercê-la e banindo do 
direito positivo us expressões: .. culpado" ou ~~inocente". 

O projeta cuida, em seguida, da dissolução do casamento na 
forma constitucional, prevendo a hipótese de dissolução contenciosa 
pelos motivos que a obstam e que o projeto enumera. Entre eles está 
o atraso no pagamento de pensões devidas pelo requerente, o impedi
mento de visitas aos filhos comuns e 11 não realização ou conclusão 
da partilha de bens da sociedade conjugal dissolvida. 

O projeto dã soluções a cada uma dessas hipóteses. 

Além disso, estabelece que o casamento da pessoa divorciada 
não a dispensa das obrigações devidas ao ex-cônjuge e niío altera, 
contra ele, o regime de guarda dos filhos dos casamentos anteriores, 
nem quanto n estes a pensi\o que lhes é devida enquanto credores, 
mas dispensa o ex-cônjuge de prestar alimentos ao que se casou. 

A guarda dos filhos de casamentos anteriores poderá ser altera· 
da pelo Juit., provudo que não são tratados convenientemente no 
novo lnr, eliminnndo·sc as expressões upudrusto" c "mndrastu", 
superudus ugoru pela dissolução do vinculo. 

Terminaria aí u regulamentação da separação judicial e du dis· 
solução do casamento, Mas o projeto, sob a preocupaçilo maior 
inspiruda pelos filhos, regula de forma diferente as relações de 
parentesco, inclusive us resultantes de afinidade. Neste titulo, reúne, 
em um único capitulo, o trutamento aos filhos, eliminando as exprcs· 
sões: "Dn filiução Lt:gftimn''. "Dn \cgitimuçilo" c "Do 
Reconhecimento dos filhos ilcgltimos". 

Toda 11 matéria ficu regulada sob um único titulo: "Da 
Fili11çilo". 

Truta de legitimas filhos cons11ngUincos, como tais reconhecidos 
por 11to voluntário dos pais ou por ato judicial. Quanto nos filhos 
concebidos no cusumento, elimina u expressão "lcgitimidudc" 
trocundo-u por 11 putcrnidudc". 

Estabelece igualdade de direito entre os filhos havidos fora do 
casamento e os filhos concebidos no casamento. 

Adota n fórmula do projeto do Senador Nelson Carneiro, 
permitindo o reconhecimento dos filhos havidos na vigência do 
casamento, mas fora da sociedade conjugal, desde que realizado por 
testamento cerrado. E inova: "os filhos havidos antes do casamento 
poderuo ser reconhecidos nu vigência deste", 

Altera a redução do urtigo 358, tendo em vista a !egisluçilo 
extravugante sobre a matéria. 

Não permite o reconhecimento dos filhos incestuosos c adulteri· 
nos, salvo na hipótese do testamento e, no caso dos adulterinos, 
quando dissolvida a sociedade conjugal. 

Quanto ao pátrio poder dos filhos reconhecidos, estabelece que 
ficarão com o gcnitor que os reconhecer c, se ambos os 
reconhecerem, sob o de qualquer um dos genitores, aplicando-se, em 
caso de controvérsia, a solução judicial. Com isto, elimina-se a 
preferência paterna sobre os direitos maternos. 

Outra alteração de importância é no artigo 380, do qual se 
elimina a expressão "durante o casamento", que é substitulda pela 
cxpresaão "durante a minoridade". 

Por via de conseqUência lógica, é, também, altcr.da a redação 
do artigo 381. 

A tina! avança o projeto um pouco mais, chegando à tutela dos 
menores c elimina a preferência dos avós paternos aos dos avós 
maternos, eliminnndo, igualmente, a distinção de sexo na preferência 
entre os tutores. 

Essa solução parece-nos a melhor, porque não há justificativa, 
nem é, hoje, constitucional a preferência do sexo masculino ao do 
feminino, imposta pelo artigo 409. 

No caso de concorrerem parentes em igualdade de condições, o 
projeto não distingue entre o sexo, mas, sim, entre os mais velhos c o 
mais moço. 

Finalmente, o projeto, como jâ se disse, altera o artigo 1.605, 
estabelecendo igualdade entre todos os filhos e, para efeitos de suces
são, estende-se aos adotivos. 

Com essas ulteruções no Código, a Emenda Constitucional 
n• 9, de 28 de junho de 1977, i: suficientemente regulada, com efeitos 
benéficos na Direito de Famllia, que o projeto procura tratar com a 
mãxima dignidade c em consonância com as concepções modernas 
de justiça e de ordem pública. 

O projeto preferiu levar para o Código de Processo Civil o direi· 
to instrumental, necessãrio à aplicação das alterações decorrentes da 
Emenda Constitucional no 9/77. 

Conserva, em favor da mulher, o privilégio de Foro, inclusive 
para a disso!uçilo do casamento, quando estiver ela residindo em 
Comarca diferente daquela em que foi decretada a separação judicial. 

Não se tratou, especificamente, da separação de corpos, porque 
a mntéríu já estü suficientemente cuidada pela legíolação processual, 
inclusive como medida cautelar, prevista no urtigo 888, n• VI, do 
Código de Processo Civil atuul. 

As alterações silo introduzidas no Capitulo llJ do Titulo 11 do 
Livro IV do Código de Processo Civil, transformando o antigo 
processo de desquite em processo de sepuraçilo judicial. 

Tui como se fez com as alterações do Código Civil, o projeto 
niio mutila o Código de Processo Civil, regulando toda a matéria de 
maneira suficiente entre os artigos 1.120 a 1.124. 

A 11tuul disposiçilo do urtigo 1.124 foi trnnsform11du cm§ 2• do 
11rtigo 1.123, abrindo, assim, esp11ço pura a regulamentação instru· 
mental du dissolução do casumento no mesmo capitulo, sem alterar a 
continuidade cronológica da utuul articulação do Código de Pro· 
cesso Civil. 

O projeto, finalmente, deixou pura as Disposições Transitórias a 
rcgulumcntução da dissolução do casamento de pessoas separadas de 
fato hil muis de cinco unos uté o dia 28 de junho de 1977, data da 
Emcndu Cumtitucio.nul n• 9, observando o disposto no seu 
artigo 2•. 

Exige u prova cabal da sepuruçüo de futo, impondo como condi· 
çi\o u soma contlnuu de cinco unos e não permitindo 11 soma de perto· 
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dos intcrmilentes, porque estes indicam uma eventual possibilidade 
de rcconciliaçilo. 

O Juiz, não convencido de que o tempo de separação haja atin· 
gido cinco anos ininterruptas, poderá indeferir o pedido, 

Prevê, ainda, o projeto, para esses casos, a dissolução do 
casamento requerida apenas por um dos cônjuges, mediante a cita· 
çuo do outro. 

Institui como motivos que obstam a dissolução, nos casos de se· 
paração de fato, o descumprimento da obrigação de prestar 
alimentos ao outro cônjuge c de contribuir para o sustento c educa· 
çilo dos filhos menores, 

Provado o descumprimento da obrigação alimentai, o cônjuge 
obrigado será condenado a indenizar o outro pelo tempo que deixou 
de alimentá-lo e aos filhos, devendo a indcnização ser fixada pelo 
Juiz, independentemente de rcconvcnção, levando cm conta as 
necessidades dos alimentandos c os recursos do alimcntantc. 

A dissolução só será concedida após o pagamento da indeniza· 
ção c será indeferida se a indcnização não for satisfeita cm sessenta 
dias, 

O projeto teve o cuidado de não exigir dos cônjuges separados 
de fato hã mais de cinco anos a imputação de qualquer motivo. Tal 
exigência seria remexer num passado longlnquo de pessoas que já 
desfizeram suas uniões, Basta a separação de fato, estabelecida na 
Emenda Constitucional como motivo suficiente para a dissolução do 
casamento, observadas apenas as obrigações alimentares, 

Adotou-se a sugestão do projeto Nelson Carneiro, no sentido de 
se permitir o livre estabelecimento do regime matrimonial de bens 
dos casamentos entre pessoas que vivem juntas antes de 28 de junho 
de 1977 e de cuja união tenha resultado filho, não aplicando, nestes 
casos, o impedimento do artigo 258, parágrafo único, n• II, do 
Código Civil, 

Revogou-se o artigo 2• da Lei n• 883, de 21 de outubro de 
1.949, em consonância com a nova redação dada ao artigo 1.605 do 
Código Civil. 

Deu-se ao artigo 4• daquela lei nova redação, suprimindo-se a 
expressão "ilegltimo" após a palavra "filho", 

Sala das Sessões, em 20 de setembro de 1977. -José Sarney. 

LEGISLA Ç,T O CITA DA 

EMENDA CONSTITUCIONAL N• 9 

Dá nova redaçio ao § I• do art. 175 da Constllulçio 
Federal. 

As Mesas da Cü mara dos Deputados e do Senado Federal, nos 
termos do artigo 49 da Constituiçilo Federal, promulgam a seguinte 
Emenda ao texto Constitucional: 

A rt, I' O § I• do art. 175 da Constituiçilo Federal passa a vigo· 
rur com u seguinte rcduçUo: 

"Art. 175 .... , , , , ......... , .. , .. , .. , , , , , .... , 
§ I• O casamento somente poderá ser dissolvido, nos ca· 

sos expressos cm lei, desde que haja prévia separação judicial 
por muis de trés unos," 

Art. 21• A separação, de que trata o§ I • do art. 175 da Constitui· 
çiio, podcrú ser de futo, devidamente comprovada em Juizo, c pelo 
prazo de cinco unos, se for anterior 11 data desta Emenda, 

Brasiliu, cm ~B de junho de 1977. 
A Mesu da Cfm1aru dos Deputados: Marco Maclel, Presidente 

- Joilo Llnhares, I•·Vice·Presidente- Adhemar Santlllo, 2•·Vicc· 
Preoidcnte - Djalma Dessa, !•-Secretário - Jader Barbalho, 2•· 
Sccrctflrio- Joilo Cllmaco, 3•·Sccretârio- Jolk! Camargo, 4•-Sccrc· 
tíario. 

A Mesa do Senado Federal: Petrllnlo Portella, Presidente -
José Llndoso, I•·Vicc·Presidente- Amaral Peixoto, 2•-Vicc-Prcsi· 
dente - Mendes Canale, I•·Secrctârio - Mauro Benevldes, 2•· 
Sccretúrio - Henrique de La Rocque, 3Y-Sccrctllrio - Renato 
Franco, 4Y-Sccrelftrio. 

DECRETO-LEI N•4.657, 
DE4 DE SETEMBRO DE 1942 

LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL 

••••• ' o ': o •• ' o ' • ' ••• ' •• ' • ' ••••••••• ' •• ' • ' o •••••• ' •••••••••• 

Art, 7• A lei do pafs . em que for domiciliada a pessoa 
determina as regras sobre o começo c o fim da personalidade, o 
nome, a capacidade e os direitos de famllia. 

• V. Dmc:to·lci n• 5.10\,dc 17·12·1942, que dispõe aobrc o nome dos estrangeiros c 
hru~ilciros naturalizados. 

• O menor c~trangciro residente no pa(s, filho de pais cstrnngciros naturalizados brasi· 
lciro.'i c uqui domiciliado~ ê considerado brasileiro para todos os efeitos. Atingida a malori· 
duth:. deverá o interessado, pura conservar a nucionalidRdc brasileira, optar, por ela, dentro 
dc quatro anos, Vide Lei n' 4.404, de 14·9·1964, uns. l•e 2•. 

• O Decreto n9 66.605, de .:!0.5·1960 promulga a Convenção sobre consentimento para 
• o casamento, 

! 6• Não será reconhecido no Brasil o divórcio, se os cônjuges 
forem brasileiros. Se um deles o for, será reconhecido o divórcio 
quanto ao outro, que não poderá, entretanto, casar-se no Brasil. 

LEI N• 3.071, DE I• DE JANEIRO DE 1916 
CÓDIGO CIVIL 

Art. 12. Seriio inscritos em registro público: 
I -Os nascimentos, casamentos c óbitos. 

Art. 180. A habilitação para casamento faz-se perante o oficial 
do Registro Civil, apresentando-se os seguintes documentos: 
••• ''',,o''·'''' o ••••••••••• 00 ••••• o,, ••• ••••••• ••••••••••• o 

V - Certidão de óbito do cônjuge falecido ou da anulação do 
casamento anterior. 

Parágrafo único. Se algum dos contraentes houver residido a 
maior parte do último ano em outro Estado, apresentar!\ prova de 
que o deixou sem impedimento para casar, ou de que cessou o 
existente. 

• O prllc~:sso de hubilituçào puru o casamento Citá rcsuludo pelos arts. 67a 69 da Lei 
n~ 6.015, de 3 1·1 .2·1973, sobre Registras Públicos. 

• Sobre o cu~umcnto de runc:ionários diplomálicos c consulares brasileiros, dispõem o 
Decreto n~ :!J.H06, de .26-1-1934. Dccrcto•lei n• 9,032, de 6-3-1946, Lei n' 1.54l, de 
5·1·195.2 c Lei n• 3.917, de 14· 7-1961, art. 36 (reorganiza o Minist~rio de Relações Exteriores 
c dú outras Providências), 

• Sohrc o cusnmcnto do1 militares de terra, mnr c nr dispõe o Decreto-lei"' 9,698, de 
.2-9-1946, uns. 101 11 106 (Estatutos dos Militurcs), V, tamh~m: - Decreto nu 2.H64, de 
.24-11·1941, urts. III c 112, Dccreto•lei n' 6.:!89, de 23·2·1944, 

• A l.ci n~ 5.467•A, de b-7·111bH alterou o nrt.IOl do Decreto-lei n• 9,698, de 2·9·1946, 
dispondo ~obre os requisitos pnru a autorizuçllo de casamento de militurcs. 

o •••• ' • ' ••••• ' • o • , ••• o ' ' ' ' ' •• ' •• ' •• ' •• ' ••• ' • ' ••••• o ' o • o •• o • 

Art. 183. Nilo podem casar (arts. ~07 e 209): 
............... ··················· ....................... . 

VI- As pessoas casadas (art. 203), 
' ••• ' ••• o'.'.'. o o ••• ' ... " •••• o.' •• '.'.'. o ••••• ' o.'.'' •• '. o 

VIII -O cônjuge sobrevivente com o condenado como delin
qUente no homicldio, ou tentativa de homicldio, contra o seu 
consorte . 
•• • • ' ' •• o •••• ''.'' •• o ••••• ' o' ••••••••••• ' ................. . 

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

Art. 229. Criando a fumilia legitima, o casamento legitima os 
filhos comuns, antes dele nascidos ou concebidos (arts, 352 a 354), 

• Sohrc: u~pmon~ que con~tituem u r11mllin do runcloni\rln pObllco- V,l.cl n' 1.711, 
Uc~H·IO·I95~. nr\,241. 

• Cunc:c:itu de rumlliu, pllrll efeito de percepção de pcn1no- V.l.e\ nt 3.373, de 1958, 
url. 5~; Lc:i n~ 4,069, de 196:!,urt. ~·: Decreto n• SH.\00, de 29·3·1966, art. 10. 

• ••• ' ' •••• ' • ' •••••• ' ••• ' " •••••••• ' •••• ' o •• " • ' •••• ' ••• ' ••• 

Art, 25M. Nilo huvendo convençilo, ou sendo nula, vigorará, 
quunto uos bens, entre os cônjuges, o regime du comunhão universal, 

Purfagrufo único, !!, porém, obrigutório o da sepuraçilo de 
bens no cusunu:nto: (Vide urt, 312). 
'' ••••• ' •• ' ••• ' •• '. ' ••• ' ' '.'.'' •• o" ••••••• '' ........ '.' o •• 
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Art. 267, Dissolvo-seu comunhão: 
I- Pelu morto de um dos cônjuges (art. 315, n• I), 

(Vide art. 471 ), 
li - Pela sontençu que anuiu o casamento (nrt. 222), 
III- Pelo desquite (art. 322). 

. ... . ... ,, .......... ' ..... '.' .. ' ... '' ...... '' ..... ' ... ' .. '' 
CAPITULO I 

Da Dlssoluçio da Sociedade Conjugal 

Art. 315, A sociedade conjugal termina: 
I- Pelu morte do um dos cônjuges, 

................. '' ....... ' ............... ' ....... ' ...... '. 
Art. 324, A mulher condcnuda na ação de desquite perde o 

di roi to u usar o nome do marido (art. 240), 
• V.un. 68, § Unico, da Lei do5 Contravençõc:s(Occ.•lci n• 3.688, de J.JQ.J941). 
• V. art. Jt17 do Código Penal, 

CAPITULO II 
Da Proteçio da Pessoa dos Filhos 

Art. 325. No caso de dissolução da sociedade conjugal por 
desquito amigável, observar-so-á o que os cônjuges acordarem sobre 
a guarda dos filhos. (Vide art. 381 ), 

•'V art. 1.111, n~ 11, do Código de Processo Civil. 

Art. 326, Sendo desquite judicial, ficarão os filhos menores 
com o cônjuge inocente. 

• § I• So ambos os cônjuges forem culpados ficarão cm poder da 
mao os filhos menores, salvo se o juiz verificar que de tal solução 
possa advir projuizo do ordem moral para eles. 

§ 2• Verificado que não devem os lilhos permanecer em poder 
da mãe nom do pai, deferirá o juiz a sua guarda a pessoa notoriamen
te idônea da família de qualquer dos cônjuges ainda que não mante
nha relações sociais com o outro a quem entretanto será assegurado 
o direito de visita. 

• Coma rcduçUodada pcln Lei n' 4.121, dt ~7·8·1962. 

Art, 327. Havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer 
caso, a bem dos filhos, regular por maneira diferente da estabelecida 
nos artigos anteriores a situação deles para com os pais. 

Parágraro único, Se todos os filhos couberem a um só cônjuge, 
fixará a juiz a contribuiçiio com que, para o sustento deles, haja de 
concorrer o outro. 

• Nu c.h:sc.1uite judicial, a guarda dt lilhos menores, nilo entregues aos pais, serll deferi· 
du a !'t~soa notoriumcnte idónea da famflia do cônjuge inocente, ainda que ni\a mllntenhu 
re\uçõc~ ~uciais com o cônjuge culpado, a quem entretanto será usscsurado o direito de 
visitauo~> filhos. (V, Dc:c,-lci n• 9,701, de 3o9o\946), 

• Os menores confiados a particulares, a inatltulo!i ou IIS$ociuçõcs, ficam sob a vigiiAn· 
ciu do Ustado n:prc~cnl>~du pela autoridade competente (V, ar!. 54 do Dcc. n' 17943-A, de 
I~·IOo\ 11:!7- Cód, de: Menores), 

• Sobre rm:~tuçUo u\imcntlcia - V, art~. 73:! a 735 do Código de Proceno Civil. 
• V, tumbi:m o urt. ~44 do Código Penal. 

Art. 328. No caso de anulação do casamento, havendo filhos 
comuns, observar-sc-á o disposto nos arts. 326 e 327. 

Art. 329. A mãe, que contrai novas núpcias, não perde o 
direito a ter consigo os filhos, que só lhe poderiio ser retirados, 
mandando o juiz, provado que ela, ou o padrasto, nuo os tratam 
convcnientemento (arts, 248, n• I e 393}, ............... '' .. ' .... ' ...... '' ' ............ ' ........ ' .. ' 

......... " ........ ' ........ ' .. ' ..... ' ........ ' . ' ' .. ' .. ' ' . ' 
Art, 332. O parentesco é legítimo, ou ilegltimo, seg,undo 

procede, ou nUo de cmmmento: nuturul, ou civil, conrorme rcsultur 
de consangUinidade, ou adoçuo . 
. ''" .............. ,,,,,, ········ ..... ····· ............... . 

1\rt. 335, A afinidade na linha rela, não se extingue com adis
soluçUo do cusumcnto, l!Ue u originou. 
.. '' ......... ' ... ' ... ' .... ' ..... '.'.' .. ' ... ' ....... '. ' ... '' 

Art. 337, Suo lcy!timos os filhos concebidos nn constünciu do 
cusumcnto, uindu que unuludo (urt. 217). ou m~:smo nulo, se se 
contraiu de boa fó (a ri. 221 ), 

Art. 338. Presumem-se concebidos na constância do 
c~tsumcnto: · 

I - Os filhos nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois 
de estabelecida u convivõncia conjugal (art. 339). 

11 - Os nascidos dentro nos trezentos dias subseqUentes 11 
dissoluçiio da sociedade conjugal por morte, desquite, ou anulação . 

Art. 339. A legitimidade do filho nascido antes de decorridos 
os cento e oitenta dias de que tratu o n• I do artigo antecedente, não 
pode, entretanto, ser contestada: · 

I - Se o marido, antes de casur, tinha ciência da gravidez da 
mulher, 

11 -Se assistiu, pessoalmente, ou por procurador, a lavrar-se o 
termo de nascimento do filho, sem contestar a paternidade. 

Art. 340. A legitimidade do filho concebido na constância do 
casamento, ou presumido tal (arts. 337 e 338), só se pode contestar 
provundo-sc: 
• ' ••••••••• ' •••••••••••••• ' •••••••••• ' • o. o •••••• o •••• o ••••• 

Art. 342. Só em sendo absoluta a impotcncia, vale a sua alega
ção contra a legitimidade do filho. 

Art. 343. Não basta o adultério da mulher, com quem o mari· 
do vivia sob o mesmo teto, para ilidir a presunção legal de legitimi· 
dade da prole. 
••••••••••••••••• •·.' ••• o ••• o • o •••••• o • o •• o • o ••••••••• o ••••• 

Art. 347. A filiação legitima prova-se pela certidão do termo 
do nascimento, inscrito no Registro Civil. 

• V. Lei nt6,01S, de 31-12-1973, aru. 50 a66(Rqa. Pílbllcos), 

,, ••••••• '' ••••••••••• ' ••••••••••••• ooo ••• •••o•o •• 00 •••• 000 

Art. 349. Na falta, ou defeito do termo de nascimento podcrã 
provar-se a filiação legítima, por qualquer modo admissivel cm direi
to: 

• ••••••••••• ' •••••••••••••••••• ••••o •• ooo ••••••• oooooo ···•o 

Art. 363. Os filhos ilegítimos de pessoas que não caibam no 
art, 183, n•s I a VI, tõm ação contra os pais, ou seus herdeiros, para 
demandar o reconhecimento da filiação: 

I - Se ao tem~o da concepção a mãe estava concubinada com o 
pretendido pai. 

li - Se a concepção do filho reclamante coincidiu com o rapto 
da mf1e pelo suposto pai, ou suas relações sexuais com ela. 

III -Se ~;;"~;istir escrito daquele u quem se atribui a paternidade, 
rcconhl!ccndlHI expressumcnte. 

Art. 364. A invcstiguçuo da maternidade só se não permite, 
<ju:mdo tenlm por lim atribuir prole ilegítima à mulher casada, ou 
incestuosa ít sultcira (urt. 358). 

' ..... ' .... ' .. ' ....... ' ...... '' .............. ' ............ . 
Art. 380, Durante o casamento compete o pâtrio poder aos 

pais. c.1ercendu-o o marido com a colaboração da mulher. Na falta· 
ou impedimento de um dos progenitores pnssaril o outro a exercê-lo 
com ~o:M.:Iusividade. 

l'arilgr:il'o émko, Divergindo os progenitores quanto no exerci· 
cio do p:ítrio poder, prevalecerá a decisão do pai, rcssnivndo à míic o 
direito de recorrer ao juiz pura solução da divergcncin. 

• l'nmu rcc.h1ç~u Uadu pcln l.ci n• 4,1 ~I, de 27·8-1962, 

Art. ,1Hl. O desquite nllo·alteru us relações entre pais c filhos 
s~.mílu quuntu au direito. que nos primeiros cube, de terem cm sua 
Clllnpanhia os segundos (a ris. J26 c 327). (Vide url. 186), 

. .. ' ........ ' .... '''' .. ' .. ' ............. ' ... ' ............. . 
Art. ,1H.1, O lillw ilegltilno nilo reconheciuo pelo pni fica sob o 

poder nwh.:rnu. Se, porém, u mi'it: nUa ror conhecida, ou capuz de 
c'crecr " pútri11 p11Jer, dur-se-Ci tutor ao menor. (Vide urt. 186, § 
L'lnko c J(,(JJ, 

• '.' '.' '' •••••••••••• ' •••• ' •• '' •• '' ' •• ,, • ' '' ••••• ,, •••••••• o 
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Arl . .\X,l. llmi1c que Cllnlrai novas núpcias não perde, quanto 
:u1s l'ilhu~ de leito unh.:riur, us direitos uo pátrio poder, exercendo-os 
~cm ~JIHII~Jucr intcrfCr~nciu do marido, 

··················································· ....... . 
/\ri, 411~. lim falia de tutor nomeado pelos pais, incumbe o 

tutcl:~ m1~ ran:ntcs consangUinc:ns do menor, por esta ordem: 
I -/ln avil paterno, depois ao materno, e, na falta deste, à avó 

patcrnu. ou nwh.:rnu. 
11 - 1\ns ini1àos, prcforindo os bilaterais aos unilaterais, o do 

SC:<(U nmsculinu au llu feminino. o mais velho ao mnis moço. 
III -Aos tins, sendo preferido o do sexo masculino no do femi· 

ninu, o m~ais vclhu :aumuis moço. 1 
• 

······························· ........................... . 
Art. 1.605. l':~ra os efeitos da sucessão, aos filhos legitimas se 

c4uiparam os lcgitinmdos, os naturais reconhecidos e os ndotivos. 
(Vide a ris. 352, 355, 358, 363, 364, 366 e 376). 

§ I• Havendo filho legítimo, ou legitimado, só à metade do que 
a este couber cm horança lerá direito o filho natural reconhecido na 
cunstilnd:a cJu cusum..:nto (urt. 358). 

* 2• 1\o rolho adotivo, se concorrer com legitimas, supcrvcnicn
IC< i1 ndu~àu (nrl. 36X), tocnrá somente metade da herança cabfvel u 
c.•t~d:l um tlc:s(c:."i', 

• lli~('lli~ u (.'mllítilui~;âu Fcdcrul de 10·11·1937, cm "u urt. 1::!.6: - "Aos filhos 
Llillurai~. ru!:ililllmh•·lh~.,. n rccunhccimcnto, n lei nnc:gurur6 igunldadc com 01 lcgltimos, 
~\h:n .. im~ iLljUch:s ''" Jlrcllt1s c deveres que cm rclaçlio a estes incumbem os pais", 

• 1\ Lei n• KK.l, ~h: ~1-10.1949, que dispõe sobre o reconhecimento de filhos ilcgltimos, 
lo"lililhi:h:cc ljUC 11 lill1u r~cunha.::idu IIII rormu dessa lei, parti crcitos económicos, lerA direito, 
;1 lltuln de Llllll'lilfll "'K:iul, li metade da herança que vier 11 receber o filho legitimo ou 
lc,:ilimmht, 

• l'cln Lei n• 3.133,Lh: K·S-1957, roi permitida a udoçno mesmo no cuso de c~~:istir prole, 
T,MJ,wiu, ljUUUdutl udallllllh: tiver nthOs lcgltlmos, h:gillmndol ou reconhecidos, 11 rel~çào de 
illhl~i•n nà•• ~n~ulvc u llc fllul!cs~l•• hercditAriu, 

Suhn: u~ &:rcii~K de lcpitimaçiio udotiva- V. o art, 99 da l.c:i n• 4.6SS,lle :!:-6·1965, 

t\rt. I.CIIO. Quando o descendente ilegítimo tiver direito à 
sm:c~sim du ~tscw.:ndcnh:. huvc:r{t direito o ascendente ilegítimo à succs
'''" •lu descendente. (Vide art. 357 e* único o art. 221 e§ único). 

/\ri. 1.611. Em fnlin de descendentes e ascendentes será deferi· 
Uot a succssttu no cônjuge sohn:vivcnte, se, ao tempo da morte do ou
lru u:'tu cstuvotm th.:sLJuitm!os, 

* I~' O cônjuge viúvo, se ll regime de bens do casamento não 
ct'H u 1.h1 cumunhtto univcr:ml, tc:r{t direito, enquanto durar a viuvez, 
"" u,ufrutu dn 4uarta parte dos bens do cônjuge falecido, se houver 
fi lh"s ''""' ou do casal o ü metade se não houver nlhos embora 
.,,,hrc\'iv:tm uscendcntcs do "de cujus". 

~ ~,,. Ao cônjuge sobrevivente, casado sob regime de comunhão 
unhcr,:tl, cnc.IUitnto viver e permnnecer viúvo, será assegurado, sem 
prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de 
lmhi~;,,.,-,., rcl;llivamente ao imóvel destinado à residônciu da fumflia 
tlc~o'l"'· \jlll.! s~ja u (mico bem daquelu nuturcza u inventariar. 

• t ·,,111 •• r~llilçi\nllnllu 11elu Lei n• 4.1~1. de :!:7·K-l96:!:, 

.CODIGO DE PROCESSO CIVIL 

1\rt. IIKl, a competente o foro: 
I- du residõneiu da mulher, pura u açilo de desquite e de unuln

çi'to Út.: C:UiHillellto: 

··························································· 
Arl. 155. Os aios processuuis silo públicos. Correm, todavia, 

em segredo de justiça os processos: 
1- cm que o exigir o interesse público: 
11 -'I"" dizem respeito a casamento, nliuçiio, desquite, scpuru· 

çilu de corpos, ulimentos c guurda de mellilrCS. 

l'urúgrafo único. O direito de consultar os autos c de pedir 
!.!erlidõcs de sells a tos é restrito Us rmrles eu seus procuradores, O ter· 
ceiro, que demonstrur interesse jurídico, pode requerer ao juiz ccrti· 
dão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e partilha 
rcsulianlc do desquite. 

• •• ,,OIIOttiiOOtooOotoiiOOOooooooo O! III •••••••• ···••o•oooo 

A ri. 1.120. O desquite por mútuo consentimento será requeri· 
do cm peliçfio ussim1du por um h os os cônjuges. 

§ I\' Se os cônjuges nfio puderem ou nUa souberem escrever, ê 
lícito que outrem assine a petição u rogo deles, 

§ 2• As assinaturas, quando não lançadas na presença do juiz, 
sertto reconhecidas por tuhclitto, 

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

Art. 1.124. Homologado o desquite, uverbar-se-ú a senten'<a 
·no registro civil e, 1m vendo bens imóveis, na circunscriÇão onde se 
acham reSistrudos. 

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

LEIN•883, DE21 DE OUTUBRO DE 1949 
Dispõe sobre o reconhecimento de filhos Ilegítimos. 

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

1\rt. 2• O nlho reconhecido na forma desta Lei. pura efeitos 
económicos, terá o dirt.:ito, a título de umpnro social, à metade da 
hcrançu 4Ue vier u receber o filho lcgilimo ou legitimudoo 

' .. ' . ' .... ' . ' ' ' ' o . ' o . ' o ...... ' .. ' . o " ' ' . ' o . ' ' . ' ... o ' ... o " 

A ri. 41' Para efeito de prestaçiio de alimentos, o rolho ilegítimo 
por.Jcrú ucionar o po.ti cm segredo, de justiça, ressalvado ao 
interessado o direito u certidão de: todos os termos do respectivo 
prllCCSSOo 

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

( .:1 Cnm;,,·,I'Cio tiL• Constiruicilo t' Justiça,) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portelln) - O projeto, após 
publicado, será encaminhado às comissões competentes. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Sr. Presidente, solicito a 
paluvra para justificar o projeto, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Poriellu)- O projeto está devi
damente justificado. V. Ex• jú apresentou n justificação, todavia, se 
V. Ex• deseja aduzir-lhe outras considerações, o Regimento Interno 
lhe fuculta a palavra. . 

O Sr, José Sarney (/\RENA- MA)- Este, Sr. Presidente, o 
meu intento. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Poriella) - Tem a palavra o 
nobre Senador José Sarney. 

O SR. JOSE: SARNEY (ARENA - MA. Pura justificar o 
projeto. Sem rovisüo do orador.) - Sr. Presidente, desejo upenns 
aduzir ulgumus palavras àjustificuçi\o constante do projeto. 

Nu verdude, os eminentes Senadores Nelson Carneiro e Accioly 
Filho tiveram n oportunidade de apresentar, ncstll Casa, o projeto 
que regula u nova emenda constitucional sobre o divórcio. Entretan
to, Sr. Presidente, tive também u oportunidade de consultar inúrne· 
ros advogados e juizes e fazer certa rencxilo sobro o projeto que està 
trnmitundo nesta Cnsu. 

Tecnicumente, achamos que o melhor seria, ao invés de se muti· 
lnr o Código Civil c o Código de P1ocesso Civil, numu rovogaçüo 
maciça de urtigas, uma reformu desses Códigos naqueles artigos que 
tivessem implicaçüo com u novn emenda constitucionnl. 

Duns preocupuçõcs fundumentuis encaminharam ti oricntaçüo 
de nosso projeto: os filhos cu mulher. 

Qunntn ans filhos, h:'! nesse projeto umn innvnçi\o qui! considero 
du mniar imporlf111ciu no Direito brasileiro: é que nús climinnmos n 
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adjctivaçilo de filho ilcg!timo c de filho natural, igualando-os no tru· 
tamento da lei, inclusive paru efeitos sucessórias. 

A eliminação desses adjctivos, introduzidos no nosso Direito 
com vistas a definições jurídicas dos filhos cm relação aos pais quan
do casados ou nilo casados, nilo ofereceu nenhuma dificuldade de 
ordem técnica pura definir as mesmas situações. Com o tempo, essa 
mesma adjetivaçilo, udotuda pelo nosso Direito Objctivo, trunsfor· 
mau-se numa qualidade quase pejorativa, numa linguagem popular, 

Observamos, igualmente, no projeto apresentado a esta Casa, 
que a discussão total sobre o divórcio era quase que, realmente, 
considerando esse Instituto uma solução de remédio pura os problc· 
mas dos casais; mas o projeto dos Senadores Nelson Carneiro c 
Accioly Filho nos pareceu que estabelece a tese do divórcio sunçiio c 
não do divórcio remédio. Assim, hã certa inferioridade no tra· 
tamento da mulher, 

Por outro lado, um urtigo do referido projeto fula nu obriga· 
toriedade da imputação de ato desonroso, imoral ou ilicito, A lei nüo 
deve exigir que o fundamento seja exclusivamente infumantc. O 
divórcio sanção está, assim, de certo modo superado, o que é contra a 
instituição da família que se funda cm preceitos morais tutelados pc· 
lo Estudo. E, neste momento, cm que estamos discutindo problemas 
de Direito Constitucional, acredito que ele é extremamente importan
te, mas nu sociedade do mundo contemporâneo ele tem sido cxtrc· 
mamcntc dinâmico. Estamos discutindo algo bem mais importante 
do que o Direito Constitucional, que é o Direito Civil, que diz respei
to à instituição da família, da maior gravidade, de duração de sé
culos, podemos assim dizer, portanto acredito que deve merecer uma 
colubornção mais ampla dos Srs, Parlamentares, 

É com esse objctivo, Sr, Presidente, que apresentei o projeto 
com essas inovações que acho, realmente, importantes, porque o nos· 
so Direito nüo pode continuar com essas adjctivuçõcs, que não tém 
sido realmente apresentadas, de público, como uma nomenclatura 
jurídica, mas sim. como tive oportunidade de dizer, pejorativas, Sob 
este aspecto, julgo que o projeto tem a maior importância, Ele tira a 
adjetívaçiio de filho, Filho é filho, perante o Direito c perante a 
Sociedade. 

E neste sentido, Sr. Presidente, que estou apresentando o proje
to, pura o qual peço a atençüo do Senado, 

O Sr. Teotcinio Vilela (ARENA- AL)- Sr. Presidente, peço a 
palavra, pur:t uma comunicação, nos termos do art. 16, item VI, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Nos termos do Re· 
gimento, concedo a palavra ao nobre Senador Tcotônio Vilela. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA- AL. Para uma comu
nicaçüo. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
h<i trés anos venho percorrendo este Pais, jâ pronunciei dezenas de 
conferências e pulestrus e, até hoje, ninguém tinha me atirado a 
p<chu de agitador neste País. 

Sei b<m o que venho pronunciundo, conh<ço bem u matéria de 
que trato. Por isso mesmo me surpreendeu, profundamente, o noti· 
cilirío no Jomal do Commérclo de Recife do dia 17, com declarações 
do Governudor Moura Cuvulcunti, em que ele diz, u propósito de um 
convite que recebi pura pronunciar umu conferência sobre o Estado 
de Direito, no salão nobre da Faculdade de Direito de Recife: 

"Em nome du dignidade da fumfliu pcrnambucaQil, teve 
a necessidade de pôr a policia contra os Senudorcs," 

Adiunte, di< o jornal: 

"Lumentuu u Governudor que tri:s Senadores du Repú· 
blicu, levados por motivos emocionais, tenhum procurado 
tumultuar u vida do Estudo, transformando-se cm simples 
ugitudores e, o que é pior, depois de promoverem u pussentu 
fugiram num túxi, deixando os estudantes nu rua pura 
sozinhos ussumirem u responsabilídude pelo tumulto 
prlwncudo pelos purlumcntnrcs." 

Contínua o jornal: 

"f\.lllLira Cuvnlcunti aC"rcsccntou que os Senadores nito 
precisavam ter tanto medo, pois a policia agiu com serenida
de sem cspuncur ninguém e os estuduntes detidos foram logo 
postos cm liberdade," 

Sr, Presidente, é esta a linguagem que me faz vir à tribuna, 
Convidado, compareci, cheguei u Recife às cinco horas da tarde 

nu companhia dos nobres Senadores Paulo Brossard c Marcos 
Freire, que comigo iriam também debater com estudantes sobre 
outros temas, inclusive o Estado de Direito e u Constituinte, E até 
então, até a nossa chegada, nenhuma comunicação Unhamos rece
bido, em contrário do que estava programado. 

Seguimos pura o hotel c, de cinco até às sete horas, também ne· 
nhuma comunicação nos chegou u respeito de uma modificação nu 
programação. Quando jâ estávamos de salda para a Faculdade de 
Direitn," l.íuer du ARENA nu Assemhli:ia Legislutiva telefonou pu
m u tHlhn.: Scmtd\lr Puulll Brnssard. di~ocndo·lhc que algumas dilicul
d:tdl.!~ tinh:tnt sur):!idll, tnots que c\c estuva se desloc{tndo, naquele mo
llH:Otil. para o hoh:l. u fim dr.: dit.cr do que se tratuva. Nudu mais 
a~n:!!I.!CillllU. 

Trinta minutos foram decorridos, nilo chegou o nobre De· 
putado, Líder da Assembléia Legislativa. Estávumos exatamcntc na 
hora marcada pura o encontro nu Faculdade de Direito, c nos des
locamos pura ll1, Ao chegarmos ao pátio du Faculdade de Direito, 
saltamos do carro e nos dirigimos a pé pura a Fuculdude, Para sur
presa nossa, a Faculdade estava cercada de policiais, fechada c 
apagadas as luzes, Os membros do Diretório Demócrito de Souza Fi· 
lho nos comunicaram, então, surpresos c abatidos, que não mais se
ria passivei u realização da conferência. E não precisava mais qual
quer explicação, porque estávamos vendo. 

Eu próprio tomei a iniciativa, Sr. Presidente, de me dirigir nos 
líderes estudantis c pedir-lhes que se afastassem, que cada um de nós 
fôssemos pura as suas casas, c, cm outra oportunidade, poderíamos 
falar aos estudantes. Houve, evidentemente, um murmúrio natural 
de descontentamento, em face daquilo que era inteiramente inespera
do, porque inclusive o Reitor da Universidade, o Dr. Paulo Maciel, 
tinha concordado plenamente com a realização do encontro. Virei· 
me para os dois colegas, Srs. Senadores Paulo Brossurd e Marcos 
Freire, e disse-lhes, então, da minha decisão pessoal: não iria falar 
em outro local, pois fora convidado pura fazê-lo na Faculdade de 
Direito, c como ela estava fechada c cercada por policiais, cu ia em. 
bora, Ambos concordaram plenamente comigo, c os estudante.~. com 
os Senadores. 

Como nilo podlamos sair dali de helicóptero, Sr, Presidente, 
tínhamos de sair a pê, c assim nos deslocamos para u esquina da Rua 
t.h' llospido- cu ClllliH:Çll mui tu bem o Rccirc- pnru tomarmos o 
nosso carro e retornar no hotel. Quando iniciamos u nossa caminha
da cm demanda ao veiculo os estudantes nos acompanharam, cnntan· 
do o Hino Nacional. 

Nüo me consta, Sr. Presidente, que, tapar a boca de alguém 
porque canta o Hino Nacional, seja uma atitude própria para aquele 
ou qualquer momento, 

Tocados de profunda cmoçüo, salmos, os três, sem mais 
comentários, cm dircção uo automóvel, AI, já uma multidão de cerca 
de cinco mil pcsso1c~ nos acompnnhuvu. Que podcrlamos fazer? 
Rechaçá-los? Nilo, Continuamos a marcha c, na csquinn da Ruu do 
Hospício, tornei u me virar pura os estudantes, c disse-lhes: "Eu lhes 
peço que dispersem, Nilo há possibilidade mais, hoje, do encontro: e 
pelo que estou vendo, umunhã, vila dizer que estamos promovendo 
uma passeata ilegal", Porque us faixas que os estudantes tinham 
levado pnru dcsfrnlunrcm no recinto dn Fnculdnde, o fizernm no can· 
tti'Mm o Hino Nucionul, dentro de um entusitlsmo perfeitamente 
natural c patriótico, Dai as fotografias que surgirnm, 

Os cswdantcs tornaram n nos utendcr, os lideres estuduntis 
tomaram !llltomóvcis e foram embora. Evitamos utl: de transpor 
outru quuara purn upnnhnr o cnrro - resolvemos tomar um túxí, 
fncilitundo, perianto, n dispersão da multiduo, ooraue nós serlumos 
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objcto de [ltcnç(ao incvituvelmcntc, c ussim nos dirigimos pnru o ho
tel. 

Tiio logo saímos, Sr. Presidente, c tito Jogo saíram os lideres eu 
multidão começnva a se dispersar, n! sim, é que os gladiadores do Sr. 
Governador Moum Cavul~:anti, com bombas de efeito moral e ca
chorros policiais, que siiL"' os companheiros de todos ns suas surtidas, 
utirorum-se contru a populuçiio inerme, que, culmumentc, se rcti· 
rava. O fnto real í: este. 

Ao chegur uo hotel, Sr. Presidente, snbendo que vúrias prisões 
tinham sido efetuadas e que cerca de 200 policiais se lançavam contra 
a populaçiio, voltei ao local- c í: esta a minhu resposta àquilo que o 
Sr. Governador Mouw Cuvalcnnti pensou que fosse medo! S. Ex•, 
o Sr. Governador, com todo o respeito que lhe tenho, snbe que eu 
nilo tenho medo - ele sube que eu não tenho medo! Tenho medo, 
sim, dn responsabilidade, Sr. Presidente, e se o Sr .• Governador de 
Pernambuco confunde o medo dn rcsponsabilidude com o medo do 
abuso, o problema, infelizmente, é dele e niio meu. 

Pesei e sopesei a neccssidudc de dispersar a multidüo de cstu-· 
dantes e de curiosos. Fui prudente c, além de prudente, fui sagaz, 
porque fiz questão de registrar que não se tratava de uma passeata. 
Eu não poderia sair do pútio da Faculdade de Direito, senão ca
minhando a pé. 

Todos os que estavam presentes nsststtram às minhas decla
rações. Voltei purn verificar se, realmente, estava ocorrendo aquilo 
que ncabaru de saber, porque, aí sim, seria um ato de insâniu, o de 
atirar a polícia cm cima de uma populução, quundo os líderes cstu· 
dantis c os Senadores já se haviam retirado, e calmamente essa 
população se dispersava. 

Ao chegar ao local, tudo tinha cessado: não havia mais aglo
meração, restavam, apenas, grupos de policiais. Retornei uo hotel, e, 
no dia seguinte, às seis horns da manhã, viajei, 

10 este, Sr. Presidente, o registro que devo fazer no Senado, 
como membro desta Casa, que, na verdade, foi desucutnda- fomos 
os três desacatados- porque não custava nada às autoridades gover
namentais ou da Universidade nos comunicarem, oficialmente, o 
impedimento. Não foi a primeira vez que me defrontei com o fato de 
uma conferéncia minha ter sido desarticulada. Nunca toquei neste 
assunto, nem da tribuna, nem pela imprensa. Mus, agora, sou força
do a ocupar a tribuna do Senado, para dar conhecimento uos Srs. 
Senndores e à Nação do que, realmente, ocorreu, em virtude do que 
aqui acabei de ler. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MtiiSOS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Dinurte Mariz- Jessé Freire - Domicio 
Gondim- Milton Cubra! - Marcos Freire- Murilo Paruiso
Arnon de Mello - Dirceu Cardoso -João Calmon - Gustavo 
Cnpnncmu- Musulhiics Pinto- Mendes Cunule- Leite Chnvcs
Manos Leão- Lenoir Yargas- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Est{t findu a Hora 
do Expediente. !'assa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Votuçào, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
no 85, de 1977- DI'. que dispõe sllbrc u or~unizaçuo búsica 
du Polícia Militur dll Distritll J'cdcrul, c d!t outras providôn
cius,tendo 

PARECERES, sob n•s 354, 355, 562 c 563, de 1977. dns 
Comissões: 

- de Constltulçilo c ,Justlçu: )o pronunclnmcnlu - pelu 
eonstitucionalidudc e juridicidudc do Projeto: 2Y pronunclu· 
monto- pela injuridicidadc das Emcndus de nos I, 2, 4, 9 c 
10, c pela constitucionulidade c juridicidade dus de 
nvs 3,5,6,7 c H, de Plen(trio; c 

- do Dlstr!lo Federnl: )o pronunclumcnto - fnvorítvel 
tto Projeto: zv pronunclumento - pela rcjciçiio dus Emendas 
de n•s I, 2, 3, 5, 6, 7, 9 c I O, c pela aprovação das de nos H c 4, 
nos termos de subcmcndn que apresenta, com voto vencido 
dos Senhores Senadores Li'lt.otro Rarbot.a c lt:tmur Frunco. 

A discussiio da matéria foi cncerradu nu sessão de 29 de julho. 
· com uprcscntução de lO emendas cm plcnitrio. 

A Presidência esclarece que as Emendas nos I, 2, 4, 9 c 10, niio 
serão submetidas u votos, nos termos do urt. 336, inciso XVIII, do 
Regimento Interno, ficando, assim, prejudicada u subcmendu" du 
Comissão do Distrito Federal uprcsentudu it Emenda n' 4. 

Em votação o projeto, sem prejuízo dus cmcndus, 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Sr. Presidente, peço a 
palavru. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portcllu)- Concedo u puluvra 
ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Paru encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr<. Senadores, 
apresentei u este projeto de lei do Governo Federal, que organiza a 
Polícia Militar do Distrito Federal, algumas emendas: uma ou outra 
roi nprovndu, mns a maioria. rejeitadu. 

Mas, gostaria, Sr. Presidente, de destncur, pelo menos, uma das 
emcndns rejcitadns, c chamar pura el:t a atenção da Cnsu. 

No projeto de lei enviado, no Capítulo 11, scçiio I, do Coman
dunlc Gcrnl. cncontrumos o seguinte: 

"Art. 10. O Comandante Geral du Polícia Militar do 
Distrito Federal, rcsponsítvcl pelo Comando e pela adminis
tração da Corporaçiio, serít um oficial superior combatente, 
do serviço ativo do Exôrcito, prcfcrcnciulmcntc do posto de 
Tenente-Coronel ou Coronel, proposto ao Ministério do 
Exército pelo Governador do Distrito Federal. 

S I\' Excepcionalmente, ouvido o Ministro do E.x~rcito, 

n Comand:tntc Geral podcrít ser um oflciul PM do mais alto 
posto existente na Corporação. 

S 2~' Níl hipótese do pur{lgr:tfo untcrior, sempre que u es
colha não recair no oficial PM mais antigo da Corporuçiio,te
r{t ele preccdêncin funcional sobre os demais oliciuis PM." 

t\ presentei, Sr. Prcsidcntc, l'uce a este :Jrtigo, a seguinte emendu: 

"Art. 10. O Com:tndunte Geral da Polícia Militar do 
Distrito Federal, rcsponsítvel pelo Comando e pela adminis
tração d:t Corporacão, scrú um Olicial PM do serviço ntivo e 
do muis alto posto existente na Corporação, ntJmeado por 
uto do Governador do Distrito Federal. 

§ l~' Nesta hipótese, sempre que a cscolhu não recnir 
no Olicial PM mais antigo da Corporaçito, tcr{t ele precedên
cia funcional sobre os demais Oficiuis PM. 

! 2' Excepcionalmente, ouvido o Ministro do Exérci
to, o Comandante Geral podert1 ser um Oliciul superior com· 
boltente, do serviço ntivo do Exército, prcfcrcnciulmcntc do 
postl) de TerH:ntc·Coroncl ou Coronel, proposto uo M inis· 
tério do Exército, pelo Governador do Distrito Federul." 

A emenda, Sr. Presidente, foi rejeitada pelo nobre Relator, entre 
outras, com a seguinte justificntivu: 

"A Emcndu nv 4, como se 'lcrificn, é nngnmtementc 
injuridicot c inconveniente uo interesse público, n.os termos 
cm que est(l rcdigidu. No entunto, ao sugerir u supressão do 
urtigo 11 do Projeto, desperta a atcnçàu do legislador puru u 
dclici\:nci:t contidu neste urtigo," 

Sr. Presidente, clu ni\o é incmwcnicntc face no interesse plthlico: 
é preciso que se c~timulcm os Olkiais PM, Eles é quc prccisum co
mandar u suas rolicins militares. c cb nllo é inconveniente porque nu 
meu Estad~1 d~.: f\1inas Cil•rais. cv.;a corp1~ra~rw é comundudu por um 
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Oflciul PM. Na minha emcndu, excercionaimente, ouvido o Mio is· 
tro do Exército, ela roderá ser comunduda ror um Oflciul combaten
te do glorioso Exército Nacionul. 

Mas nu o se justiflcu, agoru, Sr. Presidente, que no Distrito Fe
dem I, princiralmente, essu Corporuçüo nüo possa ser comandada 
ror um Oficial PM. A excercionalidudc está em que ela não seju 
comandada, exutumente, ror um Oflciul PM e sim comanduda por 
um Oflciul comhutente do Exército Nucional, ruziio pela quul arre
sentei essa emenda c solicito ngoru, ao chegar esse projeto ao Pie~ 

nário do Senado, rara que este Plenário uprove essa emendu que faz 
justiça aos nossos Oflciuis PMs. 

Era o que eu tinha u dizer, Sr. Presidente. 

O Sr, Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Peco a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Tem a palavra o nobre 
Líder Osircs Tcixciru, para encaminhar u votação. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO. Para encaminhar 
a votaçüo. Sem revisão do orudor.)- Sr. Presidenie, Srs. Senadores: 

A emenda u que se refere o nobre Senador Itamar Franco re
ceheu o no 4. Na verdade, Sr. Presidente, a emenda visu alterar toda a 
sistemúticu imrressa üs Polícias Militares de todos os Estudos da 
Fedcraçiio. 

O Relator du matéria, ao dur as ruzões da rejeição da emenda, 
camcteriza muito bem a sua posiçüo quando diz que u emenda con
nitu front:tlmente com a doutrina vigente sobre us Polícias Militares, 
contidu no Decreto-lei n• 667/69, 

Soh o ronto de vistu da segurançu nucional, Sr. Presidente, niio 
se justiflcu contmriur essa doutrinu, sobretudo no caso particular de 
umu Policiu Militur que flcuriu sob trutamento ímpar em relaçiio às 
suas cnng.éncrcs estaduais. 

Adem:lis, Sr. Presidente, hú de se admitir que, sendo as Polícius 
Milit:ires forças auxiliares do Exército, i: perfeitamente nutural, 
pcrf~:ilumcnte normal, que os comandantes das Policias Militares 
sejam onciais recrutados dentre us nteirus do glorioso E.,órcito 
N:u.:ional. 

O fato ímrur. segundo diz S. Ex•. do Estado de Minus Gerais, 
cm que a Políciu Militar é dirigida ror um Oficial du Polícia daquele 
Eswdn. ~um fato ahso\utamcmc n:tturul. Pode ocorrer, admito, Niio 
hi1. inclusivo, disrositivo exrrcsso que determine que as Polícias Mi
litares devam. neccssuriumcntc, ser comundudus por oficiais do Exêr
l.!itn Nucionul. 

TmJuvia. considerando-se o espírito du cxistênciu de Policias 
Militares, considerando-se que esse espírito é de dur às Policius Mili
tares caractcristicus de rorças uuxiliurcs do Exi:rcito, normalmente 
ocorre f.!UC cssus Polícias sàn cumundadus por Olicluis de Exército 
Naciomll. n que de resto nüo signilicu nenhum demérito l1 oliciali
dadc superior ou a toda u oficialidade dus Polícias Militares de todos 
l)'i Estmlos da Federação. 

N:in hít, nem cu ouvi deste Plenário, nem li, cm ocasião ncnhu
nw. protesto de im:u estadual pelo futo de que as suus Polfcius sejum 
l!nnmndudus por Oliciuis du PoHciu Militar. 

No"'"' especifico, Sr. Presidente, du Polícin Militur do Distrito 
Federal. 4ue tem regime cspcciulíssimo. eis que 11 cln é rescrvudu u 
seguran~a da Carital dn Rcrllhlica, cm que essn figura de forçn auxi
liar c.Jn E'én:itn cresce suhsl!lnciulmcntc, é nhsolutumcnte justo, 
ah<nlutnmeotc normal. que n Polfcin Militnr do Distrito Fcderul seju 
necessariamente comnndndn rm Oflciul do Exército, Dul muntermos 
a pu.;içrlo assumida. 

O SR. PRESIDENTE iJnsé Lindoso)- Em votncào o rrojcto, 
~cm pi'C.Illito das CllH!Illlas. 

O"i Srs. Scnudorcs que u uprova111 qucirum pcrmunecer sen
tadtl"i, (Pausa.) i\prnvudn. 

I~ o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 85, DE 1977-DF 

Dispõe sobre a orgnnlznçiio b1islca da Polícia Militar do 
Distrito Fcderul, c dó outras pro•ldênclas. 

O Scnudo Fedcrul decreta: 

Titulo I 

Generalidades 

Capítulo Onlco 

Destinaçiio, Missões c Subordinação 

Art. I• A Políciu Militur do Distrito Federal (PMDF) 
consideruda Forca Auxiliar, Reserva do Exército, nos termos da 
Constituiçüo Federul, organizudu com buse na hierarquia e dis
cirlina, cm conformidade com us disposições do Decreto-lei n• 667, 
de 2 de julho de 1969, ulterudo relo Decreto-lei n• 1.072, de 30 de 
de1.embro de 1969, destina-se à munutenc11o da ordem pública do 
Distrito Federal. 

Art. 2• Competd1 Polícia Militar do Distrito Federal: 
I - executar, ressulvndas as missões peculiares das Forças 

t\rmudas, o roliciamento ostensivo, furdado, rlanejudo pelas autori
dades policiuis competentes, u fim de nssegurar o cumprimento da 
lei, n manutençüo da ordem rúblic:~ e o exercício dos roderes cons
tituídos: 

li - utu:~r de muneiru rreventivn, como força de dissuasão, em 
locuis ou úreus específicas, onde se presuma ser posSível a 
pcrturbt1çUo da ordem: 

III ...., ntuar de maneira rcrressivn, em cnso de perturbação du 
ordem, precedendo o eventual em r rego dus Forcas Armadas: e 

IV -atender 11 convocuçilo do Governo Federal, cm caso de 
!:!lh.:rn1 exh:rna ou punt prevenir ou reprimir grave subversão da 
ordem ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se uo Comnndo da 
Regino Militar para emprego em suas atribuições específicas de Polí
cia Militar c como participantes du Defesu Territorial. 

Art. 31• A Polícia Militar do Distrito Federal subordina-se uo Se
~:n:túrio de Scgurunçu Públicu. 

r\rt. 41• O Comandunte dn Políciu Militar do Distrito Federal i: 
o responsilvel pela administração, comando e emprego da Corroru
çr\0, de acordo com us diretrizcs do Secn:tilrio de Segurunçn Pública. 

Título 11 

Or~unizuçiio Básica 

Capítulo I 

Estrutura Gerul 

Art. 5' A Polícia Militar do Distrito Federal seril estruturada 
cm Comando Geral. Órgãos de Aro i o e Órgãos de Execução. 

Art. (,1• O Comando Geral realiza o comundo e administruçào 
du Cllrporaçl!O, incumhindo-lhc: . 

I - o plancjamcnto em geral. visando a organ11.ução da Cor
por:lçfto cm todos os pormenores: t1s ncc~:ssidndcs de pesfioul t: mnte
r;:ll c ao emprego da CorporaçUo paru o cumprimento de suus mis· 
.~tic~; 

11- oucionumcnt'-'· por meio de dirctrizes c ordens, dos órgãos 
de apoio c de execuçUl1: 

III - a coordenaçtu1, o controle c a fiscalização da atuuç11o 
desse.~ ôr!_!:io~. 

,\rt. 71) Jm:umhc aos órgLHlS de apoio atender t1s necessidudes 
de pessoal c de materinl da Corponu;r1o, em cumprimento l1s diretri· 
1cs do Cmnuntlo Geral. 

1\rl. H" Aos órgãos de exccuçt111. constituldos relas Unidades 
l)pcracinnais da Cnrnoraç~n. incumhc u execução dns utividudcs-fim 
du Cnrpnruçru1. · 
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Capitulo 11 

Constituição c Atribuições do Comando Geral 

Art. 9• O Comundo Gcrul da Corpornçilo, compreende: 
1- o Comunduntc Geral; 
11- o Estudo-Maior- Orgilo de Direçiio Geral; 
III- as Diretorius- Orgilos de Direçào Setoriul; 
IV- u Ajudilnciu Geral; 
V- us Comissões: c 
VI- as Assessorius. 

Seção I 
Do Comandante Geral 

Art. 10. O Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito 
Federal, responsável pelo Comando c pela administração da Cor· 
porução, serú um oliciul superior combatente, do serviço ativo do 
Exército, preferencialmente do posto de Tenente-Coronel ou 
Coronel, proposto ao Ministério do Exército pelo Governador do 
Distrito Federal. · 

§ I• Excepcionalmente, ouvido o Ministro do Exército, o 
Comandante Geral poderú ser um oficial PM do mais alto posto ex is· 
tente nu Corporuçiio. 

§ 2• Na hipótese do parágrafo anterior, sempre que u escolho 
niio recair no oficial PM mais antigo da Corporação, terá ele prece· 
dênciu funcional sobre os demais oficiais PM .. 

Art. II. O provimento do cargo de Comandante Geral da Cor· 
poração será feito por ato do Governador do Distrito Federal. 

Art. 12. O oficial do Exército, nomeudo pura o cargo de 
Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, será 
comissionado no mais alto posto existente na Corporução, caso a sua 
patente seja inferior a esse posto. 

Seção 11 
Do Estado-Maior 

Art. 13. O Estudo-Maior, órgão de dircçiio geral, responsável 
peruntc o Comandante Geral, pelo estudo, pluncjumcnto, coordena· 
~ão, fiscalização e controle de todas as utividades da Corporação, 
mclusive dos órgãos de direçiio setoriul, constitui o órgiio central do 
sistema de plunejumento administrativo, programação e orçamento e 
encurrogado da elaboração de dirctrizes c ordens do comundo, que 
ucionum os órgãos de direção setoriul e os de execução no 
cumprimento de suas atividades, 

Art. 14. O Estado-Maior compreende: 
I- Chefe do Estudo-Muior: 
11- Subchefe do Estado-Maior: e 
III - Scções: 
a) I• Seçilo (PM/1)- assuntos relativos a pessoal e legislação; 
b) 2• Seçi\o (PM/2)- assuntos relutivos u informações; 
c) 3• Seçi\o (PM/3)- assuntos relutivos a instruçiio, operações 

c ensino: 
d) 4• Seçiio (PM/~) - assuntos relativos u logisticu, cstutis· 

ti cu, plnncjumc:nto udministrntivo e orçamc:ntnçào: 
c) 5• Seçuo· (PM/5) -assuntos civis. 
Art. 15. O Chefe do Estudo-Maior, principul assessor do 

Comnnduntc Geral, dirige, orienta, coordena c fiscnliza os trnbulhos 
do Estudo·Muior. 

Art. 16. O Chefe do Estudo-Muior ucumulu as funções de 
Subcomunduntc da Corporação, substituindo o Comundnntc Geral, 
cm seus impedimentos cvcntuuis. 

Art. 17. O Chefe do Estudo-Mnior scrú um Coronel PM do 
serviço utivo du Corporncilo c pertencente no Quadro de Oficiais 
Policiuis·Militurcs, nomeado pelo Governador do Distrito Fcdcrul, 
mediuntc indicuçi\o do Comundunte Gernl. 

§ I• Quundo u cscolhu de que trutu este urtigo ni\o rccuir no 
oficiul PM muis untigo no posto, o escolhido tcrú prcccdênciu 
funcionul sobre os demais. 

§ 2' O substituto evcntuul do Chefe do Eswdo-Muior scrí1 o 
Subchefe do Estudo-Maior. 

Art. IR. O Subchefe do Estado-Maior uuxiliurú diretamente o 
Chefe do Estudo-Mnior, de ncordo com os encargos que lhe forem 
ntrihuídos. 

Scção III 
Das Dlrctorlas 

A ri: 19 As Diretorius constituem os órgãos de direção setorial 
purnns atividudes de pessoal, deudministração financeira, contabili· 
dud.c c auditoria, e de loglstica, compreendendo: 

I - Diretorin de Pessoal; 
11- Diretoria de Finanças; e 
III- Diretorin de Apoio Logístico, 
Art. 20, A Diretorin de Pessoal, órgão de direçilo setoriul do 

Sistcmn de Pessonl, incumbe:se do plunejumento, coordenação, 
cxccuçiio, controle e fiscnliznçüo das atividades relncionudas com 
pessoal. 

Art. 21. A Diretoriu de Finanças, órgão de direçiio setorial do 
Sistcmu de Administraçilo Financeiras, Programação e Orçamento, 
Contubilidude e Auditoria, incumbe-se da direçiio das utividades do 
Sistema. 

Art. 22. A Diretoria de Apoio Loglstico, orgão de direção 
sctorinl do Sistema Logístico, incumbe-se do planejamento, uquisi
çuo, coordenação, fiscalização e controle das necessidades de apoio 
de snúdc à Corporaçiio e dus atividudes de suprimento e manutenção 
de material, inclusive obras. 

Seção IV 
Da Ajudõncia Geral 

Art. 23. A Ajudüncia Geral tem a seu cargo o serviço de 
embarque da Corporação e as funções administrativas do Comando 
Geral. considerado como Unidade Administrativa como um todo. 

Seçüo V 
Das Comissões 

Art. ~4. As Comissões sUo órgi'ios de assessorumcnto dirc:to ao 
c~mumdantc Gemi, podendo st:r constituídos de membros natos e de 
nwnhrns escolhidos pelo Comandante Geral, conforme se dispuser 
r:m rr:g.u lamr:nto, c tr:riio curL1ter permanente e tcmporúrio. 

* 11' A Comissiio de Promoçiio de Oficiuis, presidida pelo 
(\lllwndantc Gcrnl, c a Comissiio de Promoçüo de Pruçus, presidido 
rr:lo Chcl'c do Estudo·Mnior, sUo de carútcr permanente. 

~ ~~~ Scrnpn: que nccess(lrio, poderão ser constituídas comis· 
sllcs tcn1por:'tri:1s, a critério do Comundnnte Gcrul, que especificará a 
sua finulidmlcc lhmú :1 suu duraçUo. 

Scção VI 
Das Assessorias 

Art. 25. As Assessorias, constituldas, eventualmente, para 
estudo de detcrminndns matérias que escapem às atribuições normais 
c específicus dos órguos de direçiio, destinam-se a dar flexibilidade à 
cstruturu do Comando dn Corpornçuo, pnrticulnrmente em assuntos 
cspcciali7.ndos. 

Purí1grnfo ti nico. As ussessorius de que truta este urtigo pode· 
riio ser constituídas de civis, de reconhecida competência, contrata· 
dos pum esse nm. obscrvudu a lcgisluçiio cspcclficu. 

Capitulo III 
Constltuiçiio c Atribuições dos Orgãos de Apolo 

Art. 26 Os Orgilos de Apoio compreendem: 
I- Órgilo de Apoio de Ensino: 
-Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças -

(CEFAI'). 
11 - Órgilos de Apoio Loglstiêo: 
u)- Centro de Suprimento e Munutençuo: c 
h) -l'oliclínicu. 
III- Orgilos de Apoio de Pcssoul: 
-Centro de Assistência Sociul. 
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Art. 27. O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praçus 
(CEFAP), órgão de Apoio de Ensino, tem a seu cargo n formação, a 
cspccinlizaçi\o e o aperfeiçoamento das prnças du Corporação. 

Art. 28. Os Órgãos de Apoio Logístico, subordinados à 
Dirctoria de Apoio Logístico, têm a seu cargo o recebimento, esta· 
cagcm c distribuição de suprimentos c a manutenção de todo o mate· 
ria\, bem como a c.xccuçào das tttividudcs de saúde rclucionudas com 
o e<tndo sunitúrio do pessoal d•t Corporação c de seus dependentes, 
através de seus órgãos próprios ou mediuntc convi:nio. 

Art, 29, O Centro de Assistência Social, órgão de Apoio de 
Pcssmli, suhorJinnd'-l t1 l)irctoriu de Pessoal, tem n seu cargo a prcs
Uiçioo de assistência social ao pessoal da Corporação e a seus 
dependentes. 

Capítulo IV 

Constituiçiio e Atribuições dos Órgiios de Exccuçiio 

Art. 30. Os órgãos de execução da Polícia Militar do Distrito 
Federal 'i\" as Unidades de Policia Militar, organi1.uções que ti:m n 
seu cargo 01 cxccuçiío das diferentes missões policiais militares. 

Art. 31. O Comandante Gentl da Policia Militar, mediante 
aprovação do Ministério do Exército, poderú criar Comandos de 
Polichomento de Área (CPA), sempre que houver necessidade de 
ugrupur unidudcs operacionais, cm razão du missão e objctivando a 
coordcnac;Uo c controle dessas U nidudcs. 

Art. 32. As Unidudcs de Policia Militur poderão ser das 
scg.uinlcs naturczus: Polícia Militar, Polícia de Guardus, Polícia Ro~ 
doviúriu, Policia de Radiop:ttrulha, Polícia de Trânsito, Políciu de 
Choque e Policia Florestal, 

Parâgruro único, As Unidudes de Políciu Militar serão orsu· 
nizud:os em Batalhões, Companhias, Pelotões c Grupos. 

Art, 33. Outros tipos de Unidades de Polícia Militar poderão 
ser criados, de ucordo com a legislação específica e segundo as neces· 
sidades do Distrito Federal e evolução da Corporação, ouvido o 
Ministério do Exército. 

Art. 34. Os Batalhões de Polícia Militar (BPM) c as Compu· 
nhias de Polícia M ilitur (C ia PM) poderão, em princípio, integrar us 
missões de policiamento ostensivo normal, de trionsito, de guardas, 
de radiopatrulha, de choque, ou de outros tipos de acordo com as 
neccsíiidudc.=s dus Ctreus respectivas. 

Art. 35. Cada Dcstucamcnto Policial-Militar (DST PM), rcs· 
pons:\vcl pela manutençüo da ordem públic:t ou ações cm áreas pre· 
determinad:os, serlt constituído de um Grupo PM. com cfetivo 
vuríúvcl, de ltcordo com us missões de destacamento. 

Título 11 

Pessoal 

Capítulo I 

Do Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal 

Art. 36. O pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal 
comrlllc-sc: 

I- Pcssoul du ativa: 
11) oncitois, constituindo os seguintes quadros: 
-Quadro de Oõciuis Policiais-Militures (QOPM); 
-Quadro de Oõciais Policiuis-Militares de Suúdc (QOPMS); 
b) Pruçus Especiais da Policia Militur, compreendendo: 
- Aspirante-u-Oõcial PM; e 
- Alunns-oóciais. 
c) Praças Policiais-Militares (Praçus PM). 

li- P~:s~m1\ i nativo: 

u) Pessoal du Rcscrvu Rcrnuneradu: c 
h) Pessoul Rcrormudo. 

Art. 37. As i'raçus Policiais-Militares serào grupudus cm Quu· 
liócuçioes Policiuis·Militurcs Geruis (QPMGi e Purticulures (QPMP). 

* i<' A diversiDcuçào dus qualiõcações previsuos neste urtigo se· 
rio a mínima indispens:ovcl, de modo 11 possibilitar umu amplu utiliza· 
crto das pnu;as nc\us incluídas. 

* 2<' O Governador do Distrito Federal baixurú, através de 
decreto, as Normas par:o u Quuliõcaçào Policial-Militar dus Praças, 
111ediunte proposta do Comunduntc Gerul da Corporação, pre· 
Vi\lll1cntt.: arrovadu pelo Estudo-Muior do Exército, 

Art. JK. O pessoal civil da Polícia Militar compõe-se de: 
11) Pessoal civil, cnntrutudo cm regime de CL T: c 
h) Funcionário público civil, lotado ou eventualmente colocado 

'' disposiçioo da l'olícia Militar. 

Capítuln 11 

Do cfetlvo da Polícia Militar do Distrito Federal 

Art. 39. O cfetivo du Policia Militar do Distrito Federal será fi. 
xudo em lei especifica - Lei de Fixação de Erctivos- mediante pro· 
postu do Governador do Distrito Federal, ouvido o Ministério do 
Exército. 

Art. 40. Rcspeitudo o cfetivo fixado em lei espccinca, cabe ao 
Governador do Distrito Federal aprovar, mediante decreto, os 
Quudros de Organização (QO) elaborados pelo Comando Gerai da 
Corporução c submetidos à apreciação do Ministério do Exército, 

TI III lo IV 

Disposições Transitórias c Finois 

Capítulo I 

Disposições Transitórias 

Art, 41. A orgunização básica previstu nesta Lei será efetivadn 
progressivamente, de acordo com u disponibilidade de instalações, 
de muterial, de pessoal c de recursos finuncciros, a critério do Govcr· 
nador do Distrito Fedem!, ouvido o Ministério do Exército, 

A rt. 42. Os atuaís Quadros de Oficiais Combatentes (QOC) e 
de Oliciuis de Serviço de Saúde (QOSS), de que truta o Oecreto 
n• 41.095, de 8 de murço de 1957, pussarão u denominar-se, respecti· 
vamente, Qu:odro de Oõciaís Policiais-Militares (QOPM) e Quadro 
de ODciuis Policiais-Militures de Saúde (QOPMS). 

Art, 43. Ficam dcclurados em extinção o Quadro de Oficiais 
de Administrução (QOA) c o Quadro de Oõciais Especialistas 
(QOE), de que trata a Lei n• 5.622, de l•de dezembro de 1970. 

l'urúgrufo único. Aos atuuis Oficiais dos Quadros de que trata 
este urtigo é usseguradu :1 promoçào nos respectivos Quadros, de 
acordo com o cfctivo nxado pela Lei n'' 5.622, de I• de dezembro de 
1970, mediante o preenchimento das condições b:\sicas de acesso 
previstas no Decreto n• 1.673, de 19 de abril de 1971, do Governo do 
Distrito Fcdoral. 

Art. 44. Fica assegurado o uccsso no primeiro e uos demais 
postos do Quudro de Oõciuis de Administmçüo e do Quadro de or,. 
chtis Espcciulistns aos atuais Subtenentes PM que, na dut:t da en· 
tradu cm vigor da presente Lei, satisfuçam todos os requisitos puru 
concorrer às referidas promoções, de acordo com o Decreto 
n• I. 769, de 9 de ugosto de 197), do Governo do Distrito Federal. 

Art. 45. Como decorrí:nciu do desenvolvimento da Corpo· 
ração, poderú ser criadu e organi~ada a Academia de Policiu Militar 
(APM), por ato do Governador do Distrito Fedem!, destinada n for· 
maçiltl, ~:spccinli7.uçilo, apcrfciçonmcnto c extensão de oficiuis, ou· 
v ido o Ministério do Exército. 

Purúgrul'o único. Enquunto nt1o existir, na Corpornçào, u Acu· 
dcmin de Polícin Militar, n formnçuo, cspecinli~uçào c o aperfeiçoa· 
mcntn llc oliciuis scrUo rculizudos crn Po\lcius Mililurcs dos Estudos 
que pnssulrcm cscolu de formuçt,o. 

Art. ·16. Pndcr~n ingressar no Q<Hodm de Olicinis Policinis· 
Militares, desde qo)e haja interesse da Cor~oraçuo, devidumente 
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outorizudos pelos respectivos Ministérios, Tenentes do Reservo nilo· 
Remunerada dns Forçus Armadas, mediante concurso regulamento· 
do pelo Governador do Dislrito Fedcrul. 

Capítulo 1/ 

Disposições Finais 

A ri. 47. O Comunduntc Geral da Policia Militar do Distrito 
Fcdcrul, na formo da legislação cm vigor, poderá controtor pessool 
civil paru u prcstução de serviços de natureza técnica ou cspcciali· 
zuda, bem como de nuturezu gerul. 

Arl. 48. Compele no Govcrnudor do Dislrito Fcderul, mc
diunlc decreto, a criação, transformação, extinção, denominação, 
loculização e estruturação dos órgãos de Comando Geral, de Apoio 
c de Exccuçrto da Policio Militar do Distrito Federal, de acordo com 
a organização básica previsto nesta Lei e dentro dos limites de efe: 
livos õxodos em lei própria, por proposta do Comandonte Geral da 
Corporução, após apreciação do Ministério do Exército• 

Arl. 49, Os Órgãos do Comando Geral c os Órgãos de Apoio 
e de Execuçr10 terão as suas ulribuições dcõnidos cm uto do Gover
nador do Distrito Federal, mediante proposta do Comandante· 
Geral du Corporação, ouvido o Ministério do Exército, 

Art. 50. Esta Lei entrará cm vigor na datu de sua publicação, 
'revogudas us disposições relativas à Policia Militar do Dislrilo Fc· 
dcml, contidus no Decreto-lei n• 9, de 25 de junho de 1966, bem 
como us demais disposições cm contrário, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em votoção a Emenda 
n• B, que recebeu parecer favorável da Comissão do Distrito Federal. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permoncccr senta· 
dos. (Pausa,) 

Aprovuda. 

É o seguinte a emenda aprovado 

EMENDAN•B 

Dê:-se ao art. 38, a seguinte rcdaçilo: 

"A ri. 38. O pessoal civil da Policia Militar compõe-se 
de: 

a) Pessoal civil, contratado em regime de CLT; e 
b) Funcionário público civil, lotndo na Corporação ou 

eventualmente colocado à disposição da Policia Militor." 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Possa-se à votoção, em 
globo, das Emendus n•s 3, 5, 6 e 7, que rcceberom parecer contrário 
da Comissão do Distrito Fcderol. 

Em votação, Os Srs, Senadores que as aprovom, queiram pcrma· 
nccer sentados. (Pousa.) 

Rejeitudns. 

Silo as seguintes as emendas rejeitados: 

EMENDA N•3 

Di:-se ao a ri. 4• do Projeto a seguinte redução: 

"A ri. 4• O Comondantc du Polícia Militar do Distrito 
Federal é o responsâvcl pela Administroçüo e pelo comando 
du Corporução, no formu da presente lei." 

EMENDA N•S 

Substitua-se n reduçuo do inciso 11 do nrt. 26 pela seguinte: 

"A ri. 26. Os órgãos de Apoio compreendem: 
1-,, 11 O 01 I I I tO 11 O tOO o o I o ooo" lo I o o o ot III I O til 00 

11 - a) Centro de Suprimento c Manutençuo; e b) 
Hospital da Polfcia Militar (H PM); 

III- ... , ... , .... ,, .. ,,,,, .... , .. , .. , ...... ,"," 

EMENDAN•6 

Dê-se aos artigos 26 e 27, n seguinte rcdoçilo: 

"Art. 26, Os órgãos de Apoio compreendem: 
1-Órgão dcApoiodc Ensino: 
-Centro de Formoçilo c Apcrfeiçoomento de Pessoal 

(CEFAP). 
11- Orgãos de Apoio Logístico: 
a) Centro de Suprimento e Manutenção; c 
b) Policlinica; 
III-Órgãos de Apoio de Pcssool: 
-Centro de Assistê:nciu Social." 
"Art. 27. O Centro de Formoção c Aperfciçoomcnto 

de Pessoal (CEFAP), órgão de Apoio de Ensino, tem a seu. 
corgo o formação, a especialização e o apcrfciçoomento do 
pessoal da Corporação," 

EMENDAN•7 

Dá nova rcdoçiio ao art. 36 
O artigo 36 possa a vigorur com a seguinte redução: 

"Art. 36. O pessoal da Polfcia Militar do Distrito Fe-
deral compõe-se: 

I -Pessoal do ativu: 
a) Oficiais, constituindo os seguintes quadros: 
- Quadro de Oõciais Policiais·M ilitarcs (QOPM) 
- Quodro de Oõciais Policiois-Mililarcs de Saúde 

(QOPMS) 
-Quadro de Oõciais Policiais-Militares de Administra· 

çiio (QOPM/ Adm) 
- Quudro de Oõciois Policiais-Militares cspcciolistas 

(QOPM/Esp) 
b) Praças Especiais da Polícia Militar, compreendendo: 
- Aspirantcs-o-Oõciol PM 
-Alunos-Oficiais 
c) Praças Policiais-Militares (praças PM) 
11 - Pessoal inotivo: 
a) Pessoal da Reserva Remunerada; c 
b) Pessoal Reformado." 

- Fica suprimido o art. 43 c seu parágrafo único, bem como o 
art. 44. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 269, de 
1977, do Senhor Senador Otair Bcckcr, solicitando o tronscri· 
çiio, nos Anais do Senado Federal, do urtigo sob o título 
.. Produção de mel no Brusilnindu é: muito c:scussn" de auto .. 
riu do Dr. José Carlos Juiinno. 

Em votoçilo o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o uprovum queiram pcrmoncccr senta· 

dos, (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita o trnnscriçilo. 

É o seguinte o urtigo cuja transcrição é solicitado: 

"PRODUÇÃO DE MEL 
NO BRASIL AINDA 
t: MUITO ESCASSA 

A aplcullura brasileira ainda não dispõe do apoio go.,rnamental 
necessúrlo, e a produção de mel é escassa no Brasil, Em Santa 
Calarlno, no entanto, tem bom desempenho, 

Florlunópoils- "A produção brasileira de mel é decepcionanie. 
A upiculluru ncccssitu com urgência de maior atcnçilo como ativi· 
dude importunle pura n cconomiu nncionul, como produtora de mel 
exporl(tvcl c indispcns(tvcl puru prescrvução do meio-umbicnte, miln· 
gre du fecundução dus nores c perpetuação da espécie vegetol", 
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A declaração foi feita pelo Presidente da Confcderaçüo 
Brasileira de Apiculturn, Hclmuth Wicsse, que nu ocasião disse que o 
Brasil possui uma vasta e excelente flora mcHfcra que permite a 
produçüo de mel de boa qualidade. Acrescentou que a agricultura 
precisa de abelhas para a produção de sementes c frutas. "Estamos 
perdendo anualmente mais de 100 tonel~das de mel, representando 
cerca de um bilhão c 500 milhões de cruzeiros, deixando-se de arreca· 
dar, apenas dei CM, 195 milhões de cruzeiros". 

Excmplincando a falta de incremento da produção de mel no 
Brasil, o Presidente da Confederação Brasileira de Apicultura disse 
que a Argentina, com uma área territorial três vezes menor que o 
Brasil, exportou no ano passado 29,877.115 quilos de mel, produzin· 
do uma renda de 20.819.649 dólares. 

O Mel na Saúde 

Mui to antigos silo os conhecimentos dos bencflcios que o mel 
proporciona à saúde humana. Constantemente, nos tempos atuais 
descobre-se ou redescobrc-sc que ele combate ou cura uma deter· 
minada enfermidade. 

Sua utilidade vem de longas datas, desde as civilizações antigas 
já utilizavam este produto das abelhas como um fantástico medi· 
camento, era muito mais usado como medicamento do que alimento. 
Certos povos da antiguidade usavam ati: como anticoncepcional, 
associado a outras substâncias naturais aplicavam nas suas mulheres 
para evitar tilhos. 

Atualmcnte os cientistas anunciam que no mel existem substán· 
cius que impedem que as células se dividam irregulamentc, ou seja, 
anulam a formação de células cancerosas. 

O seu poder bactericida e cicatrizante é assombroso. A cicatri· 
zação dos tecidos orgânicos é encientc e rápido se aplica mel, em 
qualquer ferimento. Muitos especialistas em dermatologia ncam SUl· 
presos com os resultados tão animadores. No entanto as informa
ções sobre estas propriedades silo conhecidas há milénios, mas a 
medicina moderna pouco crédito d(Í à farmacologia natural, prcferin· 
do sempre uma farmacclogia importada e sintética. Jâ hã, entretan· 
to, uma leve tendência desta medicina para produtos naturais. 

Para (Miadenov, 1963) in Gaceta de Camenar n• 427. Para 
ele o mel possui propriedades alimentlcias e curativas das plantas 
que o originaram. Cada tipo de mel possui qualidades curativas 
distintas conforme a sua origem botânica. Assim, sendo o mel de 
eucalipto é muito bom para as vias respiratórias; o de angico para o 
aparelho respiratório e coração; o de laranjeira é bom para o 
aparelho digestivo e sistema nervoso; o de chã de bugrc é útil para 
limpeza do sangue, combate reumatismos c eczemos. 

Os efeitos do mel no organismo humano são: 
I. lmunobiológico 
2. Antibactcriano 
3. Antinflamat6rio 
4, Rcgcnarativo 
5. Expectorante 
6. Analgésico c Sedativo 
7. Hiposensibilizador. 
Quanto aos seus efeitos cspccllicos sobre o organismo salien

ta-se: enfermidades respiratórias, Rinites, Sinusites, Faringites. O 
Dr. Miadenov conseguiu sucesso de cura permanente em 88% destes 
casos. Num perlodo de 20 dias de tratamento, que consistia em I a 2g 
de mel por kg/peso, pessoa 6 vezes no din. 

Enfermidades Gastrlntestlnuls, Renais e Hepáticas 

O Sr. Mludenov em seu hospitnl na Bulgârin nplicavn 
tratamentos diários nos enfermos. Consistiu em mel dissolvido cm 
âguu morna 3 vezes ao din (3 horas untes ou depois dus refeições). 
Nas enfermidades do upnrclho digestivo 75% dos cnsos tratados de 
cstomalites, gastrites, úlcems e colites, conseguiu curn permanente 
desta., enfermidudes, 

Litiusc Renul. os cltlculos biliares desnpareceram, porém torna· 
rum apurcccr lluundo suspenderam o lrutumcnto, 

Enfermidades Cardlacas 

O mel tem uma uçuo muito eficiente no upnrelho circulatório. 
Fortilicn o coruçüo, ajuda a irrigar o músculo cardlaco c seus vasos, 
melhorundo a atividade do coruçilo. A tua como hipotensivo. Regula 
n pressão arterial. Fornece energia no músculo cardlaco. Os açúcares 
que contém o mel silo utilissimos às contraçõcs do coração e vaso 
dilatador. 

O mel aindu tem uma ação farmacológica muito grande em 
beneficio à saúde humana. Ele é excelente pura combater inflama· 
çàes intestinnis, difteria, tifo. Muito indicado para combater prisão 
de ventre, cãibras, fortalece os músculos. Para a pele é 6timo vitali· 
zndor c conservante. Recomenda-se nos casos de hipogliccmú, anc· 
mia, ele, o Dr. Mladenov assegura que 86% dos casos de cnfer· 
midades distintas tiveram melhoria permanente após serem tratados 
com mel em sua clinica. 

Sempre é bom lembrar que é um produto natural, originário das 
nores, trazendo consigo as mesmas propriedades curativas das 
plantas que o produziram. 

(Engenheiro agrônomo José Carlos Juliano, no Correio do 
Povo)." 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 271, de 
1977, do Senhor Senador Lourival Baptjsta, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Conferência 
proferida pelo Governador Elmo Screjo Farias no dia 16 de 
agosto de 1977. 

Em votação o requerimento, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) Aprovado. 
Será feita a transcrição. 

I! a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

CONFERlNCIA DO GOVERNADOR ELMO SERE· 
JO FARIAS PARA OS ESTAGIÁRIOS E DIRIGENTES 
DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA EM 16·08-77. 

Introdução 

Senhores Dirigentes e Estagi6rios da Escola Superior de Guerra. 
Sejam bem·vindos n Brasllia. 
Para qualquer governante é sempre motivo de justo orgulho 

prestar contas daquilo que faz, sobretudo quando essa oportunidade 
ocorre em momento como este, em que nos deparamos com visitan'· 
tes do quilate dos que nos ouvem, e que representam, sem sombra de 
dúvida, uma parcela significativa da elite pensante e operosa do nos· 
so Pais. · 

Aspectos Conjunturais do Distrito Fcderul é um tema fascinan· 
te, tanto quanto abrangente. Nos limites de uma palestra como a ver· 
tente, não pretendemos esgotar o tema, mas assinalar aqueles pontos 
da utuul administração e do seu contexto que, no nosso entender, 
dilo bem uma idéia de Brus!lia, sede de Governo c pólo irradiador de 
desenvolvimento, nesses 17 anos de vida. 

Com isso, esperamos preencher os objetivos a que, se propõe a 
Escola Superior de Guerra, nesta fase ti\o importante de seus traba· 
lhos, que é, a da Avaliação da Conjuntura Interna. 

Caracterfstlcas do Distrito Federal 

Bmsflia e suas cidades·SIItélites form11m o maior aglomerado ur· 
b11no e populacional do Centro-Oeste. Sua população aluai é da or· 
dem de um milhúo de habitantes, aproximadamente, e isso reprcsen· 
til um patamar SÓ esperado por SCUS planejadores para O nm do SÓCU• 

lo. Sua {trea é de 5.814 km2. 
No decênio 1960/1970, 11 populnçilo regional de Muto Grosso, 

Goilts c Distrito Fcdcrul crcscim em médi11 seis por cento 110 uno, cn. 

I 
I 
I 
'.] 
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quunto u do resto do Pu!s não ultrapassou os 2,8%. Isoladamente, o 
aumento da população de Brasflia atinge cerca de 14,4% ao ano. 

Entre 1970 c 1975, cm torno de 337 mil pessoas chegaram ao 
Distrito Federal, das quais 75% das mais diversas regiões do Pais, 
dcstacundo-sc Goiás, Minas Gerais c Rio de Junciro com, rcspectivu
mcntc, 23%,22% c 10%. 

Um crescimento populacional dessa ordem revela bem o quadro 
de continua pressilo demográfica sobre os equipamentos comunitá· 
rios da Capital Federal cm áreas como saúde, educação, habitação, 
lazer, recreação, saneamento, transportes, energia elétrica, comunica
ções, entre outrus, dimensionando o esforço que a administração en
frenta no sentido de dividir equitativamente os beneficias criados, 
multiplicados e postos a serviço dos usuârios a partir de critérios rca· 
listas c dos recursos dispon!veis. , . 

Um rápido painel como Brasfliu apresentou modincuçõcs na 
sua estrutura ocupucional e como isso forçou a adoçilo de politicas 
coerentes para nilo dcsvirtuâ-la dos seus objctivos bâsicos que silo, 
cm suma, objctivos permanentes destinados a preservar a sua feição 
imanente, orgulho da arquitetura c urbanismo nacionais, putrimõnio 
da cultura universal de todos os tempos no seu sctor. 

Nos seus 17 anos de existência, Bras!lia apresentou modifica· 
ções nu sua estrutura ocupacional, já que na fase inicial da implanta· 
ção tisica da nova capital predominou a construção civil como princi· 
pai fonte absorvedora de mão-de-obra. 

Após sua inauguração, as atividadcs tcrciârius passaram a 
representar a maior expressão do mercado de trabalho, de sorte que, 
atualmcnte, cerca de 75% da força - trabalho ocupada - perto de 
300 mil pessoas - exercem suas atividadcs no sctor terciário: 22% 
perto de cem mil- no secundário e os restantes 5% - cm torno de 
dez mil- no primário, segundo dados do IBGE. 

Acrcscentc·sc a esse painel o fato de o DF contar com a terceira 
renda "per capita" do Pais, embora a n!vcis locais existam acentua· 
dos dcsn!vcis na distribuição dessa renda, considerando-se a do Pia· 
no Piloto c das cidades-satélites como Ccilândia, Brazlündia, Gama, 
Sobradinho, Guarâ, Núcleo Bandeirante, Taguatinga. 

Os dados sctoriuis que se seguirão, tanto quanto passivei utuali· 
zados cm rclaçilo ao que aqui foi feito até agora, completarão a con· 
juntura objcto destu exposição, Nilo hâ aqui destaques, desde quan· 
do entendemos o ato de governar como levantar prioridades c nelas 
concentrar a ação politico-administrativa do Governo. 

Cerca de três meses depois de assumirmos o Governo do Distri· 
to Federal, após aceitarmos o honroso convite do Excclcntlssimo Se· 
nhor Presidente da República, Ernesto Gciscl, demos a nossa primei
ra entrevista colctiva à imprensa, veiculo tradicional entre o povo c 
comunidade, traçando o que seria o plano de atuaçilo da nossa 'equi· 
pe, 

1: com satisfação que afirmamos, hoje, passados três anos c ai· 
guns meses dessa ocasião: mais de 70% do que ali foi prometido estilo 
cumpridos, c o restante cm vias disso. 

Nilo pretendemos ter feito tudo, embora isso se inscreva entre a 
aspiração de qualquer Governante - eles também têm direito de 
buscar a perfeição, o absoluto - mas estamos de consciência tran· 
qUita no que tange à nossa sempre crescente convicção de que temos 
buscado o melhor para os brasilienses, essa comunidade pacata c 
operosa, 

Filosofia 

A constatação básica ao se levantar as necessidades pura a cupi· 
tal da República, então com 14 anos de existência, era a de que jã se 
apresentava como uma cidade idêntica a qualquer outra do seu porte 
no Pais, com vlcios, distorções, descuidos c defeitos irritantes. 

Plancjada cm dois eixos para que não sofresse as agruras dos 
problemas de trânsito, a! estava um dos seus maiores entraves, com 
cruzamentos transversais perigosos, significativa cstut!stlca de 
acidentes, entre outras restrições urbanas. 

Suu Asa Norte estava inteiramente dissociada do desenvolvi· 
mente jâ então constatado nu Asa Sul, Comprcenslvcl, allãs, o fenO· 
meno, se se lcvnr cm conta que era preciso construir a nova capital 

do Pais, com um mínimo de infra-estrutura para atendimento aos 
pioneiros que, para aqui acorriam célcrcs c cm massa. 

Era inquestionável, então, a necessidade de alterações no Plano 
Piloto. Urgiu salvar a concepção bâsica que alimentou o nascimento 
da nova capital do Pais, isso sem sacrificar a complementação de 
obras inacabadas - a titulo de esclarecimento diga-se que a Ponte 
Costa c Silva jú entregue ao trâfcgo, o Teatro Nacional se encontra 
cm construçilo c o Espaço Cultural, cujas obras jâ rcutivadas, con· 
tarú com biblioteca pública, centro de convenções, entre outras 
comodidades. 

Recursos e Admlnlstraçio 

Para realizar seu programa de trabalho, o Governo do Distrito 
Federal vem procurando diversificar as fontes de recursos, utilizan· 
do-se, entre outros meios, da capacidade geradora de alguns dos seus 
órgãos como o Banco Regional de Brasllia, que atualmcntc conta 
vi'ntc agências, sete das quais fora do DF, estando prevista a abertura 
de uma cm São Paulo c outra no Rio, nos próximos mcscs/77. 

O BRB foi, cm 1976, o segundo Banco de maior lucratividadc 
no Pais. Seus depósitos de pouco mais de CrS 424 milhões, cm 1973, 
atingiram CrS I bilhão c 263 milhões, cm 1976. 

Essa politica visa a reduzir a dependência de fontes de com· 
por.tamcnto irregular, como ICM do trigo, c diminuir as transfcri:n· 
cias a cargo da União. Sem perder o sentido de justiça social, o Go· 
vcrno aperfeiçoou os sistemas de controle c arrecadação dos tributos 
que formam a receita própria que passou de CrS 633 milhões, cm 
1974, para CrS I bilhão c 400 milhões, no uno passado. 

As aplicações do Fundo de Desenvolvimento do DF -
FUNDEFE- de CrS 160 milhões, cm 1973, foram para CrS 290 mi· 
lhõcs/76, 

B bem verdade que esses recursos não cresceram na mesma 
proporção das necessidades da comunidade- recursos próprios, cn· 
trc os quais o ICM do trigo, as transferências da União c o 
FUNDEFE - dai a necessidade dé diversificação das fontes de 
financiamentos de obras, utilizando-se a capacidade de geração ori· 
ginúria das atividadcs cconõmicas empreendidas pela TERRACAP, 
Banco Regional de Brasilia, além da absorção dos apertes facilitados 
pelo Banco Nacional da Habitação para as obras de saneamento, in· 
fru-cstrutura, habitação c equipamentos so.iais. 

Admlnlstraçio 

Valorização, treinamento c scleçilo de mão-de-obra para isso foi 
criado o Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos -
IDR, - redefinição de competência c atribuição dos diversos 
segmentos administrativos c implantação do Plano de Classificação 
de Cargos silo algumas das mais importantes iniciativas tomadas no 
campo da administração do DF. 

Numa linha de atuação com visão prospectiva, tentando qucs· 
tionar o papel bãsico de Brusilia como capital da República, sede do 
Governo, e, jã pólo irradiador de desenvolvimento promovemos, 
com a participação de técnicos nacionais c estrangeiros, o I Scmi· 
nário pura o Plunejamcnto Governamental, cm novembro do ano 
passado. Tentou-se, com isso, uma sistematização dos parâmetros de 
desenvolvimento local pura o futuro. Essa iniciativa foi complc· 
mcntadu, cm julho deste ano, com a promoção do Seminário de Sis· 
temas Urbanos, Estrutura c Mudança, Os documentos finais ser· 
virão como massa de dados ao plancjamcnto urbano c govcrnamcn· 
tal no porvir, jâ que detectam as mais comuns distorções a que as 
grandes cidades estilo expostas c às quais nem Brusllia, apesar de no· 
va, pôde fugir. 

Vlaçio e Obras 

Os conflitos de tráfego mais significativos que detectamos no inl· 
cio do nosso Governo, face a distorções anteriormente aqui meneio· 
nadas, foram solucionados com a construção c cfctlvo funclonamcn· 
to de 32 viadutos, entre outras obras complementares, Eles posslblll· 
taram uma nuidcz de tráfego sem percalços nos pontos criticas da cl· 
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dado, reduzindo consideravelmente o indicc de acidentes graves que 
anigiam a comunidade, preocupando a todos. 

Nós podemos citar como as mais importantes obras nesse cam
po e que visaram, entre outras razões, à solução de cruciais proble
mas de trânsito cm Brasllia, as seguintes: 

- Ligação das avenidas W3-Norte c Sul 
- Trevo Setor GrãncofSctor Policial 
- Ligação Setor ComcrcialfSetor Bancário 
- Ponte Costa e Silva e ligação com a L2-Sul 
- Duplicação da Avenida das Nações 
- Ligação Eixo Rodoviário Sul com Eixinhos Laterais 
- Trevo de Acesso a Taguatinga 
- Trevo Estrada-Parque Indústria e Abastecimento/ Estrada-

Parque Taguatinga 
- Trevo de Triagem Sul 
- Estrada-Parque Dom Basco (recapeamcnto) 
-Acesso à FábricadeCimentoCIPLAN 
- Obras de pavimentação entre o viaduto do Guari\ c o Sctor 

de Indústria e Abastecimento 
- Viadutos do Eixo Rodoviário Norte 
- Rodovia DF-14 
- Ligação Estrada-Parque Núcleo Bandeirante à Estrada Par-

que Taguatinga 
- Ligação Rodoviária para Vargem Bonita 
- Ligação Ccilândia à Estrada-Parque Contorno Taguatinga 
- Duplicação da L2-Nortc e Viadutos dando acesso a UnB 
- Trevos de Acesso às Supcrquadras 
- Ligação da L2-Sul com a antiga Ponte sobre o Lago Para-

neil, inaugurada com a presença de Sua Excelência o Presidente da 
República, a 21 de abril deste ano. 

Estão em fase da conclusão os melhoramentos na estrada que li
ga Brasília a Buritis, em Minas Gerais, passando por Cabeceiras, em 
Goiás, c que conta com 147 quilômctros de extensão. O cstirão visa a 
facilitar o escoamento da produção de gêneros alimcnticios daqueles 
centros produtores. 

Em dezembro vamos inaugurar a Via Estrutural que conta com 
uma pista de 14 quilômctros de extensão, ligando Ceilândia a Tagua
tinga - dois núcleos da mais alta densidade populacional - dircta
mcntc ao Plano Piloto. Ela é destinada, inicialmente, à circulação de 
transportes de massa (ônibus) e cargas pesadas, podendo, no futuro, 
contar com um sistema racional de transporte. 

Convém assinalar que além de facilitar o tráfego na região men
cionada, desafogando a Estrada-Parque Taguatinga, jã altamente 
congestionada, ela facilitarll o escoamento do transporte colctivo, vi
sando à racionalização de combustrveis. 

As primeiras "tesourinhas" das 32 que estão sendo implantadas 
ao longo dos Eixos Auxiliares Sul já estão pavimentadas, c bem 
adiantados os trabalhos de concretagem dos alargamentos nas extre
midades das passagens de viadutos e pavimentação das vias laterais. 
Esse alargamento possibilitará a construção de uma terceira faixa de 
rolamento, aluando como pista de desaceleração para acesso às no
vas "tesourinhas". 

Esse novo sistema viário do Plano Piloto proporcionará um me
lhor fluxo de tráfego cm todos os sentidos, enquanto os futuros tre
vos e as alças, ligando Eixos-Eixinhos, possibilitarão um maior apro
veitamento do Eixo Rodoviário e descongestionamento dos Eixos 
Auxiliares, facilitando, ainda, as ligações leste-oeste e vice-versa, sem 
que os veiculas necessitem, como ocorre agora, transitar ruas do co
mércio local c economizando tempo c gasolina. 

Saneamento Básico, Abastecimento, Lazer, Turismo 

Até: o uno que vem, com u conclusão das obras do Sistema Rio 
Descoberto- o maior conjunto de abastecimento de água cm cons
trução no Pais c que fornecerá mais de 500 mil metros cúbicos do li
quido por diu-uma população de dois milhões de habitantes pode
rá ser atendida integralmente nesse sctor. O investimento é da ordem 
de CrS 700 milhões. 

Cumpre esclarecer que a adesão do DF ao Plano Nacional de 
Saneamento- PLANASA- a criação do Fundo de Água c Esgo
tos e conclusão das obras do Sistema Rio Descoberto se concretiza
ram pela necessidade desta administração equacionar uma série de 
providências, objctivando a redução c eliminação do déficit no abas
tecimento intradomiciliar cm Brasflia c Cidades-Satélites, que che
gou a atingir a mais de 200 mil habitantes. 

Atualmcntc, cerca de 45% da população local já estão servidos 
com redes colctoras c disposição final adequada de esgotos sanitá
rios, enquanto 77% são atendidos pcló serviço de abastecimento de 
água. Foram implantados, ampliados c melhorados os serviços de 
abastecimento de ãgua cm Brazlândia, Núcleo Bandeirante, Pcninsu
la Sul c este ano foi concluido o Sistema Rcversivcl, que resolveu esse 
problema cm Ccilândia c Taguatinga. . 

Em termos de saneamento básico, a programação prioritária vi
sa à proteção sanitária do Lago Paranoã, do Lago da Barragem do 
Descoberto c do Lago a ser formado com a futura Barragem de São 
Bartolomeu. 

O Lago Paranoá, artificialmente formado para a melhoria do 
microclima, recreação c paisagismo, conta com 40 quilômctros qua
drados de bacia hidrâulica c um volume de acumulação de aproxima
damente 500 milhões de metros cúbicos de água.Na área de influên
cia da sua bacia hidrogrãnca residem centenas de milhares de habi
tantes do Plano Piloto, Núcleo Bandeirante c Sctor Residencial, In
dústria c Abastecimento, Desde o seu enchimento, cm 1959, um pro
cesso gradativo de mudanças nas suas caractcristicas tisicas, quimi
cas c biológicas evoluiu para uma situação que, além de apresentar 
prejulzos quanto aos fins para os quais foi criado, apresenta traços 
de poluição cm estágio de relativo avanço. Dai, a ênfase nos traba
lhos para preservar o seu cquillbrio biológico que vêm sendo promo
vidos pela Companhia de Água c Esgotos de Brasflia. O sistema cm
pregado ali usa tecnologia já comprovada cm grandes centros urba
nos da Suécia e África do Sul, entre outros paiscs do mundo. . . 

Acopladas à melhoria da qualidade de vida, humanização, pre
servação de áreas verdes c lazer, jã entregamos à população local as 
Praças de Pedestres, na Plataforma Superior da Estação Rodoviãria 
- projeto que aguardava há 17 anos a sua execução; o conjunto oc
togonal, com 21 fontes luminosas, que substituiu o antigo próximo à 
Torre de Televisão; praças e quadras c esportes; plantio de 300 mil Ar
vores no ano passado, número que subi rã para um milhão até o final 
do nosso governo; incentivamos a preservação dos mananciais c esta
mos promovendo um programa de florcstamcnto c reflorestamento. 

Até fins de 1973, estimava-se cm 47 mil metros quadrados JIS 

áreas de lazer de Brasil ia- especialmente praças c quadras de recrea
ção e esportes no Plano Piloto- c já no final do ano passado elas re
presentavam 82 mil metros quadrados. Este Governo pretende entre
gar, até: o inicio de 1979, cerca de 100 mil metros quadrados de Arcas 
de recreação e esportes, distribu!das pelas asas Sul c Norte do Plano 
Piloto. 

Afora essas, destacamos o Parque Recreativo de Brasllia, com 
uma área de quatro milhões c cento e vinte mil metros quadrados. 
Ele se constitui numa das maiores áreas de lazer urbano da América 
Latina e ajudará n manter a Capital Federal como a ~nica cidade do 
Pais que garante, para cada habitante, os 25 m' a 30 m' de área ver
de, reclamados pela Organização Mundial de SaOdc. 

O parque, além de visar ao aumento das alternativas de lazer 
dos brasilienses; beneficiará, sobretudo, as populações de baixa ren
da da capital c de suas cidades-satélites. 

As obras do futuro Centro dcConvcnçõcs de Brasllia, que serão 
realizadas na área anteriormente destinada ao Espaço Cultural, já 
contam com recursos para aplicação, até o final deste ano, da ordem 
de Cr$ 65 milhões. 

O Teatro Nacional, obra paralisadn há vários anos, está cm fase 
adiantada de construção. 

Conquanto seja Brusllia uma cidade eminentemente admlnistrn
tivn, é escusado assinalar os efeitos multiplicadores sobre o sctor de 
turismo que essas iniciativas representam. E, na esteira delas, a rccu
pernção de pontos turisticos- Catctlnho, Ermida de Dom Basco c a 
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implantuçi\o de campings, Também cube referir ao plano de ilumina· 
çilo n vapor de mercúrio, que se estcndcrã a toda a cidade, O sistema 
jú foi implantado no Eixo Rodoviário Sul, L2-Norte e Sul, W3-Nor
tc c Sul, vias do comércio local, Trevos de Triagem Sul, do Setor de 
Indústria c Abastecimento, do Sctor Policial c Núcleo Bandeirante, 
Estradas-Parque Tnguutinga e Núcleo Bandeirante, Breve scrã subs
tituída a iluminação dos Eixos Auxiliares Sul, Eixo Rodoviârio Nor· 
te e rcspecti~os Eixos, Avenida WS-Sul, onde se situam vãrios edu· 
cnndãrios, das duns pistas do Eixo Monumental, c do interior das 
quadras, num programa que atingi rã a cifra de 140 milhões de cruzei· 
ros no período 77/78. 

Educação e Cultura 

A elevada taxa de escolaridade no Distrito Federal, n~.fnixa etâ· 
riu dos sete aos 14 anos- estimativas dilo conta de que este ano serã 
superior a 93%, uma das mais altas do País - evidencia os cuidados 
com esse setor, Enquanto em 1973 foram matriculados 190.502 alu
nos nos diversos cursos- Ensino Especial, Jardim de Infância, I• e 
2• Graus e Supletivo-, este ano a oferta é da ordem de 266 mil (um 
aumento de 29% em relação àquele ano, estando incluído ai o Pré· 
Escolar Imediato), 

No campo da educação, ao começarmos o nosso Governo, cons· 
talamos que havia grande quantidade de crianças matriculadas, mas 
sem aulas. Esse problema foi sanado, pois nos últimos três anos 
foram construidas e reformadas no Plano Piloto e Cidades-Satélites, 
764 salas de aula, que correspondem, praticamente, a 60 novos pré· 
dios escolares. 

Ampliação do quadro de professores, melhor atenção à quali
dade do ensino, viabilizada pela normalização do Estatuto do 
Magistério, promoção de cursos de treinamento e aperfeiçoamento 
de profossorado, entre outras, são medidas jâ efctivadas, objctivando 
o atendimento da demanda. · 

Destaque-se a implantação, este mês, pela Fundação Educa· 
cional do Distrito Federal, de um programa integrado de saúde 
escolar, de caráter preventivo e educativo, que pretende contribuir 
para a melhoria da saúde de sua clientela estudantil. Dividido em 
duas partes, o programa, de um lado, reforça a assistência médica 
geral, utilizando métodos para uma melhor prevenção, educação e 
vigilância sanitária sobre as principais doenças, e, de outro, aplica 
um projeto inovador para a saúde bucal, a ser implantado, gradati· 
vnmente, cm todas as escolas da zona urbana c rural. 

A implementação de uma política cultural para o Distrito Fe
deral foi possível depois de um diagnóstico no sctor, elaborado, em 
1974, por um Grupo de Trabalho, especialmente criado para isso, 
Ele foi seqUenciado pelo preparo da infra-estrutura de equipamentos 
com vistas à sua consecução. Assim, foi reaberto o Cine Brnsflin, 
recuperou-se n Concha Acústica, aceleram-se as obras do Teatro Na· 
cional, reativam-se as do Espaço Cultural, apoiam-se iniciativas cul
turais, Somente em 1976, a Fundação Cultural realizou 231 pro· 
moções, nos campos do teatro, música, cinema, artes plâsticns, 
baléfdunça, literatura, assistidas por cerca de 350 mil pessoas, 

Saúde 
O sistema hospitalar foi dimensionado para atender o Plano 

Piloto e Cidades-Satélites, mas se vê na contingência de cobrir uma 
vasta demanda de pacientes da região de influência diretn da capital 
federal- 74 municlpios, cerca de 200 mil quilômctros quadrados
além do outros provindos de pontos mais distantes do Nordeste c 
Centro·Ocste, 

Entre as realizações do GDF nessa área, estilo: a construção do 
Serviço de Emergência do Hospital de Base do DF, do Posto de Snú· 
de do Guará 11; '"ampliações do Pronto-Socorro Psiquiâtrico, dos 
hospitais de Planaltina, Gamu e Brazlflndia; as reformas c amplia
ções do Posto de Sul\de du Avenida Wf3, c do Hospital do Gama. A 
dcsccnlrnlizaçüo dos serviços possibilita se conter, no local de ori· 
gem, n demanda, aliviando o sistema que atende no Plano Piloto c 
adjacências. 

Está em fase de concorrência 11 construçilo do cdif!cio-scdc do 
Instituto de Saúde. Todas essas medidns prctendcrnm evitar a queda 

da oferta de leitos à população (atualmcntc eles somam cm torno de 
3.237 unidades). Foram aprimorados os nlvcis dos serviços de saúde 
e intcnsincados os trabalhos de nscnlização snnitârin, 

Forçoso reconhecer que os programas no campo da saúde dccor· 
rem, fundamentalmente, da incapacidade de a rede hospitalar atcn· 
der. os crescentes aumentos da demanda de serviços assistcnciais, 
decorrentes ,do rápido aumento demogrãnco local c da pressão que 
as populações periféricas no DF exercem sobre a sua rede hospitalar, 
A manutenção das ativídndes da Secretaria de Saúde vem obscrvan· 
do, em média, nos últimos três anos, 17% dos recursos orçamentá
rios. 

· A FHDF gere li unidades de saúde, sendo sete hospitais, servi
ço de emergência- Pronto-Socorro - quatro postos de saúde no 
Plano Piloto e Cidades-Satélites, sondo responsável, portanto, por 
substancial parcela de atendimento nesse campo à população local, 

Serviços Sociais 

Nessa área, o GDF vem estimulando a capacitação e orientação 
pronssionnl do menor, construindo obras destinadas a esse objetivo, 
celebrando convênios com órgãos especializados. 

Ainda este ano, entram em funcionamento um Centro de Reecp· 
ção e Triagem pura menores do sexo feminino - esta obra custnrâ 
Cr$ 23 milhões - e um Centro de Reeducação do Menor com 
Problemas de Conduta, para atender nos dois sexos, os quais serão 
pronssionnlizados c colocados no mercado de trabalho. 

Outro convênio foi assinado com a Comissão de Alimentação 
das Forças Armadas visando à implantação da Unidade de Tccnolo· 
gia de Alimentos, onde o menor será aproveitado na produção de 
alimentos de alto teor nutritivo e de baixo custo. 

Um outro, no valor de Cr$ 2 milhões, foi nrmndo com o 
Ministério do Interior, para montagem de um projeto-modelo para 
implantação de unidades de produção de alimentos em vãrias ci· 
dades da região geo-econômica de Brasília, principalmente nas âreu 
de produção de soja, 

Existem aqui Centros de Integração do Menor, onde se minis
tram cursos pronssionnlizantcs, para a sua capacitnção c integração 
no mercado de trabalho, 

Habitação 

A ação diretn do GDF é viabilizada pela Socicdadc.dc Habita• 
ções de Interesse Social Ltda- SHIS -,empresa pública vinculada 
à Secretaria de Serviços Sociais, 

Ela vem utunndo no sentido de aumentar a construçilo de novas 
unidades habitacionais e reduzir, assim, n crescente demanda no se: .. 
tor. Nos últimos três anos cresceu cm 50% a construção de novas 
casas com relação nos 14 anos anteriores. 

Neste cxcrclcio, a SHIS entregará 13.700 moradias,!;: o órgão a 
segunda empresa pública no País cm volume de construções 
residenciais, No próximo ano, o lndice de edincaçilo de unidades 
habitacionais no DF será da ordem dc45%. 

Jã estâ, inclusive, em fase de conclusão, projeto de atendimento 
habitacional a cerca de 50 mil fumllias que nilo podem usufruir das 
vantagens do Sistema Financeiro de Habitnçilo, cm razilo da sua bai· 
xa renda, A iniciativa se insere entre aquelas que objetivum abrir um 
leque de alternativas de serviços à comunidade, fora dos moldes 
tradicionais de atendimento, 

No que toca à hnbitaçilo, vale destacar que a SHIS já entregou, 
na tua! administração, 14 mil residências, entregará até o fim do ano 
mais sete mil, c, cm 1979, mais 40 mil, num investimento da ordem 
de Cr$ I bilhão c SOO milhões de cruzeiros, 

Estima-se que até 1980 mais 48 mil novas fnmllins dcvcrilo 
reivindicar moradias. Considerando-se o atual déficit, o nível de 
oferta anual deverã ser de 23 mil casas em média, 

Transportes 

A prcssüo da demanda que tem, entre outrns causas, a crescente 
migruçilo interna, responsável pelo Indico populacional da Capital da 
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República neste momento, dá bem idéia du redução de qualidade nos 
equipamentos comunitários oferecidos a umu população que, a cstu 
altura, não deveria ter atingido senão o pntumur do meio milhilo de 
habitantes, c já está com o dobro disso. 

Nilo poderia fugir a isso a área de trunsportcs, problcmáticu, 
aliás, cm todo o mundo. 

Cerca de 70% do volume diário de passageiros correspondem à 
ligação Plano Piloto-Cidades-Satélites, Considerando que esses 
percursos podem ser cquipurudos a rotus intercstuduais (há linhas de 
ati: 126 quilômctros como a de Brnzlãndia/Piano Piloto em percurso 
fechado), urgia a necessidade de se definir uma nova modalidade de 
transporte com maior comodidade, porque é ali onde estilo as mais 
altas taxas de utilização por ônibus. 

No momento, não há densidade de tráfego de passageiros/hora 
que propicie a implantação de um tipo de trunsporte rápido c modcr· 
no, nível aerotrem ou monotrilho, os quais requerem uma média de 
30 mil passageiros/hora (o nuxo ntual, segundo pcsquisus, é da ar· 
dcm de 19.500 passageiros/hora). Espera-se, contudo, pclus cstimnti· 
vas ntuais, que até 1980 o nuxo seja de, aproximadamente, 36 mil 
passageiros/hora. Para o sctor mais denso, cm termos populacionais 
do Distrito Federal- Taguntinga, Ccilãndia c adjacêncius- contu· 
do, o problema já está equacionado com opções viáveis que o futuro 
venha a determinar a purtir de uma solução prática, c que a Via 
Estrutural, que estará cm operução no fim deste ano, representa 
importuntc vertente em implantação. 

As características do desenvolvimento urbano de uma cidade c n 
natureza c estrutura do seu sistema de transporte estão intimamente 
relacionadas entre si c um plancjamento urbanístico dinâmico traz 
consigo a concepção de um sistema de transportes. Este princípio 
prevaleceu nu concepção do Plano Piloto e, enquanto este se cxpnn· 
dia, melhorias no seu sistema viário foram sendo introduzidas c 
adaptadas, como agora, às necessidades dos seus habitantes, obcde· 
cendo a evolução do plano original. 

O surgimento das Cidades-Satélites c o crescimento demográfi· 
co inesperado, pela utração natural que um pólo como Brasflia excr· 
ce sobre os brasileiros, forçaram uma revisão naquele principio que 
possibilitasse, sem distorções, a retomada do plano original da Capi· 
tal da República no que tocu a transportes, o que vem sendo feito. 

Atualmente, u frota de ônibus que serve aos brasilienses soma 
1.2)5 veículos, contra 750 em 1964, um aumento de 64,66%, portan· 
to. As linhas são agora 97, contra 72 cm 1974. Encontram-se opcrnn· 
do lO linhas, com ônibus "seletivos", perfazendo o trajcto Cidndcs
Sutélites/Piano Piloto. 

Agricultura 

Este Governo vem uplicnndo maciços investimentos em pcsqui· 
sa ugropecuária, no estabelecimento de normas sobre o uso da terru, 
na criuçào de progrumns conjugados de pesquisa, experimentação, 
promoção, norestumcnto c rcnorcstamcnto, ussistência técnica e 
crédito rurul orientado, tudo isso aliado à formação de uma infra· 
estruturo búsicu de apoio, objctivando, em conjunto, desenvolver as 
utividudcs do setor primário da economia local. 

Forum ussinudos convênios com o Ministério du Agricultura, 
dinumizudu a uplicuçi\o de recursos cm projetas rurais na área do DF 
e suu regiüo geoeconômicn, cquucionado o sistema de comercializa· 
çào, estimuludu uma maior mecanização, com assistência técnica 
dirigidu. Tenta-se expandir u fronteiro agrícola da rcgiUo, além de ele· 
vur u produtividude do setor. 

Vule ressultar o pupel do Decreto n• 2.739, de 16 de outubro de 
1974, que estubeleccu normas para o uso, concessão, distribuição c 
urrcndumcnto das terrus nu área rural do DF. Procurou-se com ele 
corrigir distorções, propiciar a agricultores c pccuaristas locais pos· 
sibilidudcs de produzirem economicamente c incentivar novos 
invt=stinH:ntos. 

A indcfiniçi\11 du propricdud1da terra, gerada pelo Sistemn•Fun· 
dh\rio, é problemu que foge ii ulçada do GDF. Mas u rcformulaçi\o 
du clussificuçi\o dos lotes rurnis, focilltndn pelo Decreto mcncionud•>, 
que os ugrupou em seis cutegorius - hortigrnnjciros, ugricolas, r•· 

cuúrios, industriais, árcus para rcflorcstumcnto e as especiais- pos· 
sibilitou u ubcrtura de novus perspectivas à produção agropccuárin 
da região, 

E significativo o aumento do crédito rural: suas operações pula· 
rum de Cr$ 13 milhões 339 mil, em 1973, parn 109 milhões 826 mil, 
em 1976. 

O. Projeto de Assentamento Dirigido, que abrange umn Arca de 
61 mil hectares, continua sendo dinamizado. Os ugricultores neles 
engajados contum com uma inf~u-cstruturn básica, crédito rural, as· 
sistêncin técnica, entre outros upoios. 

Segurança 

O Governo promoveu umu reestruturação nos órgãos responsá· 
veis pelus tarefas da área de segurança; uumentou c qualificou seus 
cfetivos por via de cursos de aperfeiçoamento, dotoo o .sctor de no· 
vus viuturus, pura sua maior mobilidade operacional, descentralizou 
o policiumcnto; ampliou consideravelmente o sistcmu de iluminação 
pública no Pluno Piloto e Cidudcs-Satélitcs; eliminou os connitos de 
tráfego com a implantação de novas opções viárias; aumentou as 
medidus de cnráter educativo-preventivo, o que redundou na dimi· 
nuição de acidentes de veículos e do número de ocorrências registra· 
das no Corpo de Bombeiros; possibilitou, com a transformação do 
DETRAN em uutarquin, uma maior nexibilidadc nas suas nçõcs, 

Cidades-Satélites 

Ao conceber governar o DF, pensando igualmente no Plano 
Piloto c Cidades-Satélites como partes e um corpo só, no nosso pia· 
no de trabalho contemplamos para esses núcleos, entre muitas outras 
obrus, feiras permanentes, terminais rodoviários, escolas, postos de 
saúde, hospitais, reservatórios de água, pusseios, ruas asfaltadas, 
água tratada. 

Várias obras ali estão concluídas, outras cm andamento e com 
término previsto para este uno ou até início de 1979, e muitus contam 
já com projeto executivo. 

Conclusão 

Senhores Dirigentes c Estagiários da Escola Superior de Gucrru. 
Esperamos que o que aqui foi dito tenha correspondido ao tema 

a nós proposto, desenhando um quadro atunl do Distrito Federal. 
Mui tas obras não mencionadas estão cm andumcnto, cm vias de con· 
clusão ou com seus projetas executivos prontos. Cidudc ainda cm for· 
mação, é fácil entender que Brasília uindu sofrerá mudanças no seu 
curso que corporifiquem a sua idéia básicu, Muita coisa há ainda por 
fazer. 

Não pretendemos, no montar este puinel da suu conjunturu, ter· 
mos cncontrudo solução pura todos os males de que ela ainda padc· 
cc. Seria pretensão absurda. Estamos de consciência tranqUila, no cn· 
tanto, no constatarmos, voltando nossas vistus para três anos atrás c 
para o tempo de gestão que ainda nos resta, de que algo substancial 
- permitam-nos u imodéstiu - foi realizado, dentro dos recu,·sos 
disponlveis c de um trabalho de equipe que sempre visou dar à ca· 
munidndc da Capitul Federal o melhor dos nossos esforços. 

Cube umu observação de justiça: u consolidação de Brnsilin co· 
mo sede do Governo c efctivn Capital da República é obra da Rcvo· 
lução. Com efeito, (: a purtir de 1964 para cá que a transferência se 
corporifica, que o Poder Centrul, seus órgãos auxiliares e toda uma 
infrn-estruturu polftico-udministrativu comandam o Pais, deste Pia· 
nnlto Central. 

De Sua Excelência o Presidente Ernesto Geisel temos recebido 
todo o apoio necessário puru tocur us obras mais importuntes, E nilo 
precisamos ir muito longe puru constatar isso. Recentemente ele 
a~' ovou financiamento du ordem de Cr$ 180 milhões para auxiliur a 
cxocuçilo ,do projeto de abastecimento de água e esgotos sanitários. 
Ainda em'junho, CrS 34R milhões forum liberudos, após exposição 
de motivos conjunta dos Ministros do Plnncjnmento, Interior e Agri· 
culturn, pnru a continuidade do Programa Especinl dn Rcgii\o Econó· 
micu de Drnslliu, no hlônio 77/78, com aplicações nas âreus de cdueu· 
çilo, saúde, dr.senvolvimento urbuno, rurul, ugroindustrial'e lrnnspor· 
tes. 
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Tudo representa a esforço conjunto paru transformar c consali· 
dar Brasília, sede de Governa e já pólo irradiador de descnvolvimen· 
to, num cfctivo instrumento de integração nacional. 

tos. 
Estamos à disposição dos Senhores pura quaisquer esclarccimen· 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindosa)- Irem 4: 

Discussilo, em turno único, da Projeto de Lei du Câmara 
n• li, de \975 {n• 1.006-C/72, na Casa de origem), que 
declara o Pau-Brasil árvore nacional, determina o seu plantio 
c sua divu\gaçila durante a Festa Anual das Árvores, tendo 

PARECERES, sob n•s 522 a 525, de ,1~77, das 
Comissões: 

-de Agricultura, favorável; 
-de Educação e Cultural, favorável, nas termas da 

Substitutivo que apresenta; 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade da projeta, nos termas do Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura; e 

-de Finanças, favorável uo projeto nos termos do 
Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura. 

Em discussão a projeto e a Substitutivo. {Pausa.) 
Não havendo quem queira discutir a matéria, declaro encerrada 

a discussão. 
Em votação o Substitutivo da Comissão de Educação e Cultura, 

que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senta· 

das. {Pausa.) 
Aprovada. 
Aprovada o Substitutivo, fica prejudicada a projeta. 
A matéria vai à Camissüa de Redução, a fim de redigir a venci· 

do para a turno suplementar. 

É o seguinte a Substitutivo aprovado 

EMENDA N• I- CEC {Substitutivo) 

Declara o Pau-Brusil árvore nacional, Jnsritul o "Dia do 
Pau-Brasil", c dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. )9 É declarada Árvore Nacional a loguminasa denomina· 
da Pau-Brasil (Caesalpina Achinnta, Sam) cuja festa será comemo· 
rada, anualmente, na dia 3 de maio, data em que o Ministério da 
Educação e Cultura promoverá campanha elucidativa sobre a 
relevância daquela espécie vegetal na História do Brasil. 

Art. 2• O Ministério da Agricultura promoverá, através de 
seu órgão especializado, a plantio em todo o território nacional, de 
viveiros de mudas de Pau-Brasil, visando à sua conservação e 
distribuição pum finalidades cívicas, devendo, ainda, expedir instru· 
ções permitindo-lhe a corte a industrializuçilo com a dever da 
respectiv:t replantação du própria espécie. 

Art. 3• Esta Lei entra em vigor nu data de sua publicação. 
Art. 49 Revagum·se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindosa) -Item 5: 

Discussi\a, em turno único, da Projeta de Resolução 
n• 67, de 1977 (upresentuda pelu Comissüo de Ecanamiu 
como canclusilo de seu Purecer n• 623, de 1977), que11utori· 
za u Prefeitura Municipu\ de C11mbé {I'R) u elevar em 
CrS 10.100.199,05 (dez milhões, cem mil. cento e noventa e 
nove c~uzeiros c cinco centuvos) a montante de suu divida 
consolidudu, tenda 

PARECER, sob n• 624, de \977, da Comissi\a: 
-de Constlrulçüo o Justiça, pelu constitucionalidade e 

juridicidude. 

Em discussi\a o rrojeto, (Puusu.) 
Nilo havendo quem quciru discuti-lo, declnro-a encerrudu. 

Em votação. 
Os Srs. Senudores que a aprovam queiram permanecer 

sentadas. (Puusu.) 
Aprovuda. 
A matéria vai it Comissão de Redaçilo. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindosa) -Item 6: 

. Discussão, em segundo turno, da Projeto de Lei da 
Senado n• 234, de 1975, do Senhor Senador Nelson Cur·. 
neira, que dispõe sobre a transferência de funcionária públi· 
co 'estudante universitário, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n9s 871 a 873, de 1976, das 
Comissões: 

-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; 

-de Educação c Culrura, pelo arquivamento, com voto 
vencido da Senhor Senador Adalberto Sena; e 

-de Serviço Público Civil, favorável. 

Em discussão a projeta. 
Tem a palavra o nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Para discussão do 
Prójeta. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente: 

Permitirá V. Ex• que, antes de iniciar o exame da matéria e em 
face da ausência da Senador Accialy Filho, declare a esta Casa que a 
projeta de lei apresentado por nós também teve a preocupação de 
defender a mulher e os nlhos. Das 52 a~tigos que dele constam, I 6 fo· 
ram destinados à guarda e à proteção das nihas. 

Sr. Presidente, está em discussão o Projeta de Lei que tive a 
honra de apresentar, n9 234, de 1975, Houve uma confusão, data 
t•enia, da Comissão de Educação e Cultura. É fácil constatar isso 
lendo-se a parecer da Comissão de Serviço Pública Civil. O Senador 
Mauro Benevides colocou a questão num confronta indiscutlvel. 

Diz a art. I 58: 

"Art. I 58, Ao estudante que necessite de mudar de 
domicílio para exercer cargo ou função pública, será assegu· 
rada transferência do estabelecimento de ensino que estiver 
cursando para o da nova residência, onde será matriculada 
em qualquer época, independentemente de vaga." 

"O art. I • da projeto diz o seguinte: 

"Art. )9 O servidor pública da administraçüa federal di· 
reta e autárquica, que estiver regularmente matriculada em 
curso universitário, só poderá ser transferido para local onde 
houver o curso universitária que estiver freqUentando." 

O coteja das dais textos - continua a Senador Mauro 
Benevides, Relator da Comissão de Serviço Pública- mos· 
tru que não há incompatibilidade entre ambos. Ao contrário, 
um complementa o outra. 

De futo, u regra da art. I 58 parte da pressuposto de que 
na nova domicilio do funcionário transferida existe a curso 
que ele está freqUentando. Tratando-se de ensino de primeiro 
e segunda Gruus, u hipótese se realiza plenamente, porque se· 
rüa raras as cidades que não possuem a cursa de segundo 
grau. . . . . 

Mas, em se tratando de curso untverSttárto, a sttunçilo 
mudu completamente. Silo bem poucas us cidades que pos· 
suem cursos regulares de ensino superior. Entila, u norma do 
art. 158 se torna inócuu porque, embora se reconheça ao fun· 
cianário estudante transferido a direita à matricula, est~, cm 
muitas cusos será impossível por uma situaçilo de fato: nuo 
existe o curso." 

E,uindu, da parecer do Scnudar Muuro Bencvides: 

"0 argumenta de que existe clrculur da Presid~ncia d.a 
Repúblicu que autorizo os di retores e chefes de repartições pu· 
blicus a concederem horário especial nas funcionárias univer· 
sitilrios ni\o pode impedir que uma lei reconheça o dlrelro do 
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funcionário. A circular é uma concessão, um favor, que pode 
ou não ser outorgado. O projeto define um direito. AI está a 
diferença," 

Aí, Sr. Presidente, acho que a Maioria, certamente, meditando 
nesses argumentos, acompanhará o parecer das Comissões de Cons· 
tituiçào e Justiça c de Serviço Público Civil, pela aprovação do proje· 
to. 

O que não podemos é prejudicar o funcionário que seja universi· 
tá rio, transferindo-o para cidades onde nilo existe esse curso. Quere· 
mos preparar uma geração capaz de atender às necessidades de um 
Brasil novo. Portanto, vamos assegurar recursos ·e meios para que os 
moços possam concluir seus cursos, 

Estou certo de que o ilustre Líder da Maioria, hoje representada 
pelo Senador Heitor Dias, meditará na conveniência de aprovar o 
projeto, aceitando o parecer da Comissão de Serviço Público, nesse 
passo mais feliz, com a devida vênia, do que o da douta Comissão de 
Educação c Cultura. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continua cm discussão 
o projeto. (Pausa,) 

Não havendo mais quem queira usar da palavra, dcclaro·a en· 
cerrada. 

Encerrada a discussão, é o projeto dado como aprovado, nos ter· 
mos do art. 315 do Regimento Interno. 

A matéria vai à Comissão de Rcdação. 
e o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 234, DE 1975 

Dispõe sobre a transferência de funcionário público cstu· 
dante universitário, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O servidor público da Administração Federal direta e 

autárquica, que estiver regularmente matriculado em curso universi· 
târio, só poderá ser transferido para local onde houver o curso uni· 
versitârio que estiver freqUentando. 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam·se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 7: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 118, de 1976, do Senhor Senador Orestes Quércia, 
que dá nova redução ao art, 768 do Decreto·lei n• 5.452, de 
I• de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), tcn· 
do 

PARECERES, sob n•s 450 e 451, de 1977, das Comis· 
sões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 
juridicidadc, c no mérito, pela aprovação; e 

-de Leglslaçio Social, contrário. 

Em discussão o projeto, 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra para dis· 

cuti·lo, irei declarar encerrada a discussão. (Pausa,) Encerrada, 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma· 

necer sentados. (Pausa.) Rejeitado. 
A matéria será arquivada. 

e o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•JIS, DE 1976 

Dá nova redaçilo ao artigo 768 do Decreto·lel n• 5.452, de 
1• de maio de1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O urtigo 768 do Decreto·lei n• 5.452, de I• de maio de 
1943, passa u vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 768, Terll preferência em todas us fases preces· 
suais o dissldio cuja decisão tiver de ser executada perante o 
juizo du falência, ou contra u Fazenda POblicu." 

Art.,2• Esta Lei entrarll cm vigor nu dutu de sua publicuçi1o, 
revogadas us disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE(José Lindoso) -Item 8: 

Discussilo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 265, de 1976, do Senhor Senador Agcnor Muriu, 
que climinu u exigência do perlodo de carência pura cooccs· 
silo, pelo INPS, de benellcios em virtude de incupucidude pu· 
ruo trabalho ou morte do segurado, tendo 

PARECERES, sob n•s 465 e 466, de 1977, das Comis· 
sõcs: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidude, c no mérito, favorável; c 

-de Legislação Social, contrário. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•·Secretário. 
e lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•331, DE 1977 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, rcquci· 
ro adiamento du discussão do Projeto de Lei do Senado n• 265, de 
1976, a fim de ser feita na sessüo de 20 de outubro próximo vindouro. 

Sala das Sessões, em 20 de setembro de 1977.- Agenor Maria. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - De acordo com a 
deliberação do Plenúrio, a matéria figurará na Ordem do Diu da ses· 
são de 20 de outubro. · 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está finda a matéria 
du puutu. 

Sobre a mesa, a redução final do Projeto de Resolução n• 67, de 
1967, aprovado na Ordem do Diu du presente sessão c que, nos ter· 
mos do parágrafo único do urt. 355 do Regimento Interno, se não 
houver objcçüo do Plenário, será lida pelo Sr. I•·Secretário. (Pausa.) 

e lida u seguinte 

PARECER N• 656, DE 1977 
Da Comllllio de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Resolução n• 67, de 1977. 

Relator: Senador Oito Lehmann 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n• 67, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé (PR) a 
elevar em Cr$ 10.100.199,05 (dez milhões, cem mil, cento c noventa 
e nove cruzeiros e cinco centavos) o montante de sua divida consoli· 
dada. 

Sala das Comislcs, 20 de setembro de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente- Otto Lehmann, Relator- ArMn de Melio. 

ANEXO AO PARECER N• 656, DE 1977 

Redação final do Projeto de Resolução n• 67, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 
art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, -------
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do 
Par•ná, a elevar em Cr$ 10.100.199,05 (dez milhões, cem mil, 
cento e noventa e nove cruzeiros e cinco centavos) o montante 
de sua divida o:onsolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• e a Prefeitura Municipal de Cambé, Estudo do 
Paraná, nos termos do parágrafo único do art. 2• da Resolução 
n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada u 
contratar empréstimo, junto ao Banco do Estado do Paraná S,A,, nu 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habita· 
çilo (BNH), no valor de Cr$ 10.100,199,05 (dez milhões, cem mil, 
cento c noventa c nove cruzeiros c cinco centavos), destinado ao 
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financiamento dos serviços de urbanização c infra-estrutura no 
Centro Habitacional Castcllo Branco, naquela cidade, 

Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publi· 
caçüo. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário. 

~lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 332, DE 1977 

Nos termos do art. 356 do Regimento lntcrnp,, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da rcda· 
çiio final do Projeto de Resolução n• 67/77, 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1977,- Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - De acordo com a 
deliberação do Plenário, passa-se à imediata apreciação da matéria, 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n• 67, de 
1977. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a 
discussão, 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovada, 
A matéria vai à promulgação, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Estâ esgotada a maté· 
ria constante da Ordem do Dia. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montara, como 
L!dcr da Minoria, 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. L!dcr da Minoria, 
pronuncia o seguinte discurso, Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Em todas as tribunas em que tem representação - na Capital 
Federal, no Senado e na Câmara; nas Assembléias Legislativas dos 
Estados c nas Câmaras Municipais de todo o Brasil,- o Movimento 
Democrâtico Brasileiro inicia hoje o debate de um tema fundamental 
para o desenvolvimento politico, económico, social e cultural do 
Brasil, ou seja, a tese da convocação de uma Assembléia Constituin· 
te, para a elaboração do modelo politico brasileiro. 

Muitos vêem na decisão da Convenção do MDB, c no debate 
que ora se inicia, algo contrário à nossa Legislação, ao interesse na· 
cional. Um dos representantes do Partido da Maioria chegou a 
acusar de delinqUcncial a atitude do MDB. 

Na abertura desse debate, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que· 
remos de uma forma simples, sem subterfúgios, lembrar que a solu· 
çiio de uma Assembléia Constituinte é o remédio normal para a soiÚ· 
ção da atual crise brasileira. 

A Constituinte é o órgão normalmente competente para elabo· 
rar uma Constituição, Esta é a lição simples dos tratadistas. 

Podcrlamos mencionar quaisquer dos tratadistas do Direito 
Público e Constitucional e, em todos, cncontrarlamos a mesma lição 
clara, limpida, que decorre dos principias cm que se alicerça toda a 
cstruturajur!dica de uma nação civilizada c culta. 

Permitimo-nos citar duas autoridades: uma, brasileira, Profcs· 
sor de Teoria do Estado, da Universidade de São Paulo, rcconhc· 
cidamcnte uma das maiores autoridades de Direito POblico brosilci· 
ro. Em seu estudo, Elementos de Teoria Geral do Estado, o Professor 
Dai mo Dullari, ensina a lição, que é repetida por todos os mestres: 

"O titular do Poder Constituinte é o próprio povo. ~ 
nele que se encontram os valores fundamentais que lnfor· 
mum os comportamentos sociais, sendo, portanto, llcgltima a 
Constituição que rcnctc os valores e as aspirações de um 
individuo ou de um grupo c, não, do povo." 

Lição simples, elementar, num livro escrito h6 muitos anos c 
que repete lição semelhante de outros tratadistas: "o detentor do Po· 

der Constituinte é o povo c a Assembléia Constituinte é o poder 
juridicamente competente para elaborar o modelo politico da Nação 
que é a Constituição." 

· Para não nos estendermos cm longas citações, limitar-nos-cmos 
a tomar tim autor estrangeiro, inegavelmente uma das maiores, 
senão a maior das autoridades em Direito Constitucional c Direito 
Públiéo do mundo contemporâneo: Maurice Duvergcr, professor da 
Sorbonne e autor de citação obrigatória em todos os estudos mais sé· 
rios de Direito. Público. Em seu trabalho, Instituições Politicas e 
Direito Constitucional, editado pela Presse Unl.enitalre de Francc, 
publicado cm 1975, diz o ilustre mestre: 

"0 sufrágio universal c a existência dos parlamentos 
tornaram-se a base da legitimidade comum aos regimes 
democrâticos contemporâneos." 

Seguem-se citações semelhantes em que é retomada a tese que 
consta da Declaração Universal dos Direitos do Homem: "Todo 
poder emana do povo, e cm seu nome é exercido.'' 

~ a própria Constituição Brasileira, inclusive a Emenda n• I, 
baixada pelos três Ministros militares, que diz no seu art. 1•, parA· 
grafo primeiro: 

"Todo o poder emana do povo e cm seu nome é 
exercido," 

Lição elementar, clara, que não fica apenas nos compêndios. A 
lição teórica dos autores tem sido cumprida por todas as nações que 
merecem o respeito do mundo moderno, pela sua organização jurldi· 
ca c democrática. Vou citar alguns exemplos: 

A Constituição Italiana- Terminada a guerra e sendo ncces· 
sârio dar uma cstruturajur!dica à Nação, convocaram-se as eleições; 
o povo elegeu os seus representantes e a Constituição, aprovada em 
1947, abre-se com a seguinte introdução: 

"Tendo cm vista a deliberação da Assembléia 
Constituinte, na sessão de 22 de dezembro de 1947, que a· 
provou a Constituição da República, vistas as disposições 
finais do§ 18 da Constituição, o Chefe de Estado promulga a 
Constituição da República Italiana, nos seguintes termos -
Vem o texto c termina com as assinaturas. - Enrico de 
Nicola, Presidente da República; Alcide de Gasperi, Chefe 
do Governo e Presidente do Conselho de Ministros c 
Umberto Fcrracini, Presidente da Assembléia Constituinte. 

Foi uma Assembléia Constituinte que deu, depois da guerra, à 
Itália, o seu estatuto que permitiu o seu desenvolvimento, refazer-se 
das cinzas, do despedaçamento a que havia sido reduzida na guerra, 
para transformar-se numa Nação democrática, desenvolvida e que se 
impõe ao respeito de todo o mundo, 

A Alemanha também convocou a sua Assembléia e aprovou a 
"Carta Politica", inspirada. nos valores de todas as provlncias, de 
todos os estados c de todos os municípios. Através de suas reprcsen· 
taçõcs trouxeram àquela Assembléia para baixar a "Carta Politica" 
que fez da Alemanha derrotada esta Nação democrática, exemplo de 
desenvolvimento, de cultura e de progresso, 

O Japilo, também derrotado e destruido, teve a sua Constituição 
elaborada c aprovada por uma Assembléia Constituinte. E na abcrtu· 
ra do texto Constitucional do Japão são mencionadas expressamente 
estas verdades que constituem a base do moderno Direito Constitu· 
cional; O povo japonês, agindo por intermédio de seus rcprcscntan· 
tcs legitimamente eleitos na dieta nacional, elaborou o seguinte texto 
constitucional: 

"Aprovando a presente Constituição, proclama-se que a 
soberania pertence apenas uo povo; o Governo é assunto 
sagrado do povo; a autoridade emana do povo c os poderes 
silo exercidos, tendo em vista o bcm-estar do povo japonês." 
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Podcriamos continuar: seria ilimitada a s~ric, mas tomemos os 
dois últimos exemplos: Constituição Portuguesa, 22 de abril de 1976: 

"A Assembléia Constituinte, reunida na sessão plcnâria 
de 2 de abril de 1976, aprova c decreta a seguinte Constitui
ção da República Portuguesa:" 

E segue-se o texto constitucional elaborado por uma assembléia 
eleita pelo povo, 

Na Espanha, o Rei Juan Carlos, numa mensagem encaminhada 
a todos os Parlamentos do mundo, afirmou, de forma clara, o dever 
que ele procuraria cumprir: o de devolver ao povo espanhol a sua 
soberania. Declarou e cumpriu: convocou o povo às eleições. Muitos 
imaginavam que aquelas eleições iriam trazer a divisão, a guerra 
civil, a desordem c, pelo contrário, de forma pacifica c ordenada, 
obedecendo esses principies elementares do Direito Público c 
Constitucional, a Espanha, com aplausos de todo o mundo, rcintc· 
grou a comunidade européia dos paises democráticos. 

Ainda agora, há menos de lO dias, o Papa Paulo VI, recebendo 
o Primeiro-Ministro Adolpho Suarez, da Espanha, elogiava a forma 
pacifica pela qual aquele pais havia retomado a sua normalidade 
constitucional. 

Está ai, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a lição dos mestres c o 
exemplo das grandes nações . contemporâneas. Mas, podemos 
acrescentar a estes argumentos, argumentos nossos, de brasileiros, 
tirados da nossa História, da nossa vida pública. 

Proclamida a República pela intervenção, oportuna, do poder 
militar, inclusive, qual foi o instrumento pará a elaboração do 
modelo politico brasileiro? Convocou-se a. Assembléia Constituinte 
que, em 1891, aprovou e promulgou a primeira Constituição 
Republicana do Brasil. Esta Constituição foi reformada cm 1926, 
pelo poder de reforma que tem o Congresso Nacional, c, em 1930, 
quarenta anos depois, ela foi revogada pela revolução vitoriosa, sob 
adireção de Getúlio Yargas. 

Tentaram-se novos caminhos. O caminho normal era c ~ a 
Constituinte. Havia dilaçõcs. Homens de todos os pontos do Brasil 
clamavam pela convocação de uma constituinte c São Paulo, de 
armas nas mãos, iniciou a revolução constitucionalista, cuja signifi· 
cação foi, precisamente, a da convocaÇão do povo paro a êiaboração 
de uma Constituição para o Brasil. 

Grandes figuras da nossa História, de todos os Estados do 
Brasil! Desarmados, porque a luta era contra 'o poder armado que se 
recusava ao remédio constitucional, aderiram à revolução por pala· 
vras, por atos, pela presença. 

A revolução foi derrotada, mas a sensibilidade de Getúlio Yar
gas fez com que, derrotada a Revolução de 1932, em 1933, menos de 
um ano, fosse convocada a Assembléia Nacional Constituinte para a 
elaboração de uma Constituição para o Brasil. Em 1934 foi 
promulgada a Constituição, elaborada pelo povo brasileiro, de acor· 
do com a lição do Direito Público. A Constituição teve pouca dura· 
c;ão. Em 1937, foi ela revogada pela publicação de uma carta 
autoritâria que, entretanto, numa homenagem ao principio 
dcmocrâtico, chegou a estabelecer, expressamente, que aquela carta 
só teria vigência depois de submetida a um plebiscito, a um referen· 
dum popular que nunca se realizou e, por isso, o Pais não adquiriu a 
sua normalidade, porque o povo não foi ouvido. 

Houve o episódio da Guerra Mundial, luta pela democracia. O 
Brasil uniu-se às nações democráticas e foi à Europa oferecer o san· 
guc dos seus filhos, na luta por esse principio democrâtlco da sobcra· 
nla popular. Derrotados os paiscs autoritârios do nazismo, do fascis
mo c do nlponismo, deu-se a decisão nacional do retorno à ordem 
constitucional. E, qual foi o caminho? Mais uma vez, o caminho 
simples c norMal, histórico em nossa vida pública, histórico nas 
nações civilizadas e cultas, lição dos publicistas: convocou-se a 
Assembléia Nacional Constituinte que elaborou a Constituiç~o de 
1946, 

Em 1964, deu-se a Revoluç~o. Não contra a Constituição, mas 
contra abusos e excessos, e o Ato Institucional que não tinha 
nOmcro, que era único c n~o podia deixar de sê-lo, estubclccia tempo 

nxado, reafirmava a Constituição, mas uma série de problemas, cujo 
histórico, cujo debate nilo importa tanto no presente, o fato é que 
esta Constituiçilo foi sendo substituida, modincada nílo pelo Con· 
grcsso, n~o por uma nova Assembléia, mas por atos de autoridades 
que fogem a esta lição elementar com que iniciei este pronuncia
mento c que é a lição comum dos tratadistas de Direito Público. Che· 
gamos, por motivos de ordem histórica - nilo queremos fazer um 
julgamento histórico dos atos entilo praticados - mas, a aluai 
Constituição Brasileira, que é, praticamente, a Emenda n• I, abre-se 
com as seguintes palavras: 

"Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército c da 
Acronâutica Militar, considerando várias circunstâncias, bai· 
xam uma Emenda Constitucional." 

Uma Emenda Constitucional que reformou, inteiramente, o 
texto anterior. E este texto acabou de receber, no último mês de 
abril, novas modificações que vinham depois de um enunciado 
progresso politico, anunciado nas Mensagens do Chefe do Executivo 
a esta Casa. E qual foi o progresso politico? Tirou-se dos Estados o 
direito de ter seus Governadores eleitos pelo povo: criou-se a figura 
estranha de um Senador "biõnico ": tirou-se do Partido o acesso aos 
meios de comunicação. 

Alguém pode afirmar que isso é progresso politico? 
Teria o Presidente da República poderes para, em ato unilateral, 

reformar artigos da Constituição, deste modelo politico cuja fonte é 
o próprio povo? 

As maiores autoridades jurfdicas do Pafs jâ afirmaram e o bom 
senso também demonstra, se a própria Constituição estabelece, co
mo quorum mfnimo para qualquer reforma de um de seus artigos, o 
voto favorável de 2/3 do Senado c da Câmara dos Deputados, como 
poderio um homem sozinho, superpondo-sc a estas duas maiorias 
qualificadas, baixar de autoridade uma reforma como esta que foi 
introduzida? 

Não há dúvida de que hoje toda a Nação, pelos seus sctorcs 
mais representativos, está se manifestando pela necessidade de uma 
normalização. Nilo é privilégio da Oposição: Lideranças do Govcr· 
no, do Partido que representa o Governo, nesta Casa, têm-se mani
festado sobre a necessidade dessa normalização. 

Qual o caminho normal para essa normalização? 
O caminho histórico é aquele que foi seguido no passado, ensi· 

nado pelos mestres e aplicado por todas as nações, O MDB ao apre· 
sentar esta tese está apenas dando corpo, configuração a uma rei
vindicação que é de toda a comunidade juridica brasileira, que é dos 
setorcs·l]1ois representativos da nossa vida pública. 

A tese da Constituinte não é uma tese do MDB, é uma tese que 
veio das bases da nacionalidade. No dia li de agosto, ao serem come
morados os cento e cinqUenta anos de nossa vida pública foi publi· 
cada a "Carta aos Brasileiros" em que se faz uma análise objetiva, se· 
rena e profunda por mestres do Direito, e conclui numa expressão 
que é o anseio deste Pu is: "estado de direito já,"· 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados, entidade acima 
de quaisquer partidos, mas que representa a comunidade dos ho
mens que lutam pelo Direito em todo o território nacional c fazem 
questão de declarar que consideram a sua profissão mais do que um 
direito, um munus público, em nome desse munus público o Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados vem reivindicar a normalização 
constitucional, pela elaboração de uma nova Constituiçilo para o 
Brasil. 

r; a comunidade cientifica, é a Igreja, através de seus mais ilus
tres representantes, é o povo brasileiro, em suma, agricultura, indús· 
tria, empresariado, estudantes, que manifesta esse desejo, normal a 
todo o povo, que quer viver como vivem os povos livres do mundo 
contcmporúnco. 

Esta Carta que rege nossos destinos no momento é, eviden· 
temente, um modelo de documento de exceçilo e que, como cxceçilo, 
deve cessar. Quem o afirma silo agora, também, autoridades mili· 
tares da maior rcpresentaçilo, da Marinha, da Aeronáutica, do Exér· 
cito- são Lideranças politicas do MDB c da ARENA. 
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O que se pretende é o debate dessas idéias c mostrar que o cami· 
nho pura que elas se trnnsrormcm cm realidade é a convocação de 
umu Assembléia Constituinte. 

A Constituição nada mais é do que a idéia de valor, de justiça c 
de mais valores, colocados pela comunidade- nilo silo o& valores de 
um indivíduo ou de um grupo como ensinam Mauricc Duverger, 
Dalmo Dnllarc, para rcrerir-me apenas nos autores citados - a 
Constituição deve renctir os valores da sociedade e ela [ala através de 
seus representantes legitimamente eleitos. 

Não se quer com isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estabc· 
lccer nenhum processo violento: o que se quer é estabelecer o preces· 
so normal capuz de, pacificamente, dar ao Brasil uma estrutura po· 
lítica que corresponda às necessidades e aspirações de todo o povQ,. 

A Bancada do MDB, neste Senado preocupada com os rumos a 
serem dados ao modelo político brasileiro, jã iniciou, hã algum tem· 
po, um diálogo com· sctores da comunidade científica brasileira, Pro· 
rcssores universitários, procurando ouvir as lições dos especialistas 
cm Direito Público, dos economistas brasileiros, dos cientistas soei, 
ais, dos representantes das Ciências, da Cultura. E jã dispomos de 
um elenco de medidas que mostram, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 
necessidade de um documento sério, pro[undo, elaborado com o cs· 
tudo c com o debate, que não tenha por critério senão a verdade c o 
interesse nacional, sem imposições no plano político. 

(; evidente, o direito que têm todos os sctorcs da comu· 
nidadc brasileira de participar da sua elaboração. Nilo podemos ter 
um documento outorgado por alguns. (;preciso que os sctores todos, 
empresariado, operariado, Estados, Municípios, agricultura, indús· 
tria, comércio, comunidades cientificas, sejam ouvidos c possam par· 
ticipar da elaboração do modelo político brasileiro. E esse modelo 
padece, hoje, de vícios que só podem ser corrigidos com normas cons· 
titucionais que levem em conta os erros do presente. 

A Federação, Sr. Presidente, por exemplo, o ilustre Pro[cssor 
Dalmo Dallari c a equipe de homens de ciência política, ouvidos, 
apontam a centralização e a negação da Federação, como uma das 
raízes dos males de que o País padece. . 

Hoje, por um e[eito de centralização, a mesma solução é traçada 
para todo o Brasil. O Amazonas, Minas Gerais, São Paulo c o Rio 
Grande do Sul. O Nordeste c o interior do Mato Grosso são regidos 
pelas mesmas normas, pelos mesmos critérios, tratados igualmente, 
quando as situações silo desiguais. E quem conhece, aqui em Bras!· 
lia, a situação de cada Estado? Não é o Estado capaz de conhecer me· 
lho r seus problemas? Um [edcrnlismo adaptado à nossa realidade. 

Lembro o depoimento recente do Secretário da Fazenda de São 
Paulo - cito São Paulo porque é um Estado que deveria ter melhor 
situação do ponto de vista [alcndário - Nelson Gomes Teixeira, 
reuniu Secretários da Fazenda de outros Estados do Brasil c trouxe 
um diagnóstico terrível que ele enunciou de uma rormn delicada, cm 
declarações, mas de onde se pode tirar a seguinte expressão: "Os Es· 
lados do Brasil, hoje, estilo sendo reduzidos à posição de meros terri· 
tórios, porque não têm a sua independência, a sua autonomia finan· 
ceira, política c administrativa''. 

ln[clizmcntc, dois meses depois, este Secretário da Fazenda era 
urastado do seu cargo. (;evidente que a Constituição deve tomar me· 
di das sérias, normas que assegurem essa descentralização, 

Outro aspecto da desccntralizaçi!o, o Município; cm todos os Es· 
tados do Brasil é o mesmo clamor, na Alta Paulista os Prercitos na 
sua maioria da ARENA, acabam de lançar um documento ~i~qo 
eliminação da correção monetária c das cláusulas draconianas, nos 
empréstimos [cites aos Municípios, que, dizem eles, "estilo ameaça· 
dos de ralônciu." eu ameaça de ralência do municipalismo brasileiro. 

A tese roi retomadu no Congresso dos Pre[citos c Vereadores do 
Purunil c nu reunii\o dos Vereadores cm Salvador. O dado é brutal, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: do total de impostos, taxas c contri· 
buições que a populaçi\o brasileira paga no Município, o que fica no 
Município, hoje, é menos de sele por cento. Noventa c três por cento 
silo tirudos dos Municípios e vilo purn os órgãos centrais, para estes 
dc~oi,, os <>[erccerom nos Municípios, com planos elaborados pelos 
lÍ:COICO> centntlizudos; que conhecem' OS problemas dos grandes nO· 

meros no seu gabinete, mas que ni!o podem conhecer a realidade de 
cada Município, porque ninguém a pode conhecer senão o próprio 
.Munícipe. E é por isso que a Constituição brasileira rata na autono· 
mia municipal: mas a l.cgislaçi!o posterior roi eliminando essa auto· 

· nomia financeira, política c administrativa. e preciso, na Constitui· 
ção que se 'instalar, estabelecer, por exemplo, que pelo menos 20% 
dos impostos, taxas ·c contribuições pagas nos Municípios fiquem no 
próprio Município, para que ele resolva seus problemas c não fique 
na dependência' de uma assistência paternal, burocrática c tccnocráti· 
ca, que é dispendiosa c está acarretando essa série de problemas, essa 
concentração de recursos nas mãos do Governo Federal, que estão 
razcndo do nosso País uma espécie de gigante com os pés de barro, 
porque as bases do Brasil silo os Municípios c eles estão depaupera· 
dos financeiramente, impotentes politicamente c desaparelhados do 
ponto de vista administrativo, 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com prazer, 
ouço o nobre Senador. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Quero trazer um 
exemplo concreto, patente, para rc[orçar a sua tese da descentraliza
ção c da necessidade de uma legislação cspccrfica para cada região 
brasileira. e o caso da quota rodoviária, quota rodoviâria que é espc· 
cífica para a construção de estradas nos Municípios. Não runciolfa 
na Amazônia, porque na Amazônia· só existe uma estrada natural, 
que é o rio. Resultado: as Pre[cituras· ficam sem receber essas quotas 
porque, por vezes, cl.as aplicam-nas cm má colocação c por isso dei
xam de recebê-las. (; uma colaboração que cu queria trazer, com um 
exemplo patente. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)~ O exemplo de 
V, Ex• é: definitivo, Mostra o erro da estrutura jurídica. Obrigar um 
Estado como o Amazonas, os Municípios da Amazônia, a aplicar rc· 
cursos cm estradas de rodagens, quando o seu· problema é a hidrovla 
c não a rodovia, é uma conseqüência dessa centralização que está in
felicitando o País. Medidas dessa ordem têm que ser introduzidas no 
texto constitucional, por serem rundamcntais no nosso desenvolvi
mento. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite V, Ex• um apar· 
te? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com prazer, 
nobre Senador. 

O SR. Heitor Dias (ARENA- BA)- Nobre Senador, V. Ex• 
fez duas afirmativas, às quais eu peço vénia para uma objcçi!o. Quan· 
to à primeira, V, Ex• disse que toda a arrecadação dos municípios é 
desviada para o Estado ou para a União, que depois, então, lhes 
devolve cm migalhas. Eu não conheço isso na sistemática adminis· 
trativa do País. As arrecadações constantes dos tributos que a lei 
raculta aos municípios pertencem ao município. Que haja uma críti· 
cu ao ICM pelo sistema de cobrança, estou de pleno acordo, porque 
acho que isso, hoje, já tem um apoio pacrfico no País. A segunda, é a 
crítica ao Fundo Rodoviário. O Fundo Rodoviârio não é, sequer, 
uma criação da Revo!uçilo. V. Ex•, como rezo nobre Senador que o 
aparlcou, também, deixaramc entender que issso tudo é decorrência 
da Rcvoluçi!o, essa subversão, até, do Fundo Rodoviário. Mas, o 
Fundo Rodoviârio já vem da Constituição de 1946, de modo que cu 
não compreendo como, assunto que V, Ex• vem tratando, se 
queiram, também, incluir matérias que me parecem imunes da crítica 
dcV, Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- V, Ex• dâ sua 
contribuição ao debate que está se travando. O que existe, 
c[ctivamente, é uma centralização, que tem uma história longa, mas 
que vem se agravando. Os dados de que dispomos revelam que, nos 
últimos 4 unos, a. porcentagem do Governo Federal, na 
arrccadaçilo,. .. ' ' · 
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O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA) -Incluindo os impostos? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... incluindo 
impostos, taxas e contribuições, aumentou uno a uno. Nilo tenho o 
número exulo, - mas posso fornecer a V. Ex• - passou de 
aproximadamente 55 pura 57, 59,61 c 63%; c a quota dos municfpios 
foi baixando cada vez mais. 

O problema é grave V. Ex• diz bem: nilo é do presente. Nilo 
estamos querendo acusar nenhum Governo, particularmente; nilo es
tamos querendo acusar a Revolução; estamos querendo encontrar 
uma solução para o BrÚsil. O certo é que, para o Brasil, nilo convém 
uma situação cm que o m uniclpio depende, totalmente, da boa vonta· 
de do Governo Estadual ou do Governo Federal. ~ preciso retornar 
à autonomia do municlpio. Ele deve ter poderes, financeiros inclusi
ve, para resolver grande parte de seus problemas; c talvez uma· das 
soluções seja a fixação, cm texto contitucionul, de que, pelo menos, 
20% da arrecadação fiquem no municlpio. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB-SP)- Com prazer. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Eu, como sabe V, Ex•, 
fui Prefeito de Salvador c pude ver como funciona o Fundo Rodoviâ· 
rio. Se hã uma iniciativa que merece aplausos é a do Fundo Rodoviâ· 
rio c este sistema de cobrança nilo deve ser alterado. Embora cu 
defenda, como V, Ex•, a autonomia municipal, nilo me parece que 
nós cheguemos a tanto no particular da cobrança deste tributo, por· 
·que, pelos cãiculos a que ele estâ sujeito, só o Governo Federal pode 
fazê-lo c os municípios recebem essa quota religiosamente, nos pra
zos certos. ~ com este imposto, com este Fundo Rodoviãrio que os 
municlpios contam, muitas vezes, para empréstimos rotati~os na 
rede bancãriu local, de modo que cu, no particular, fazendo os meus 
louvores a este imposto, ainda uma vez fujo da critica de V. Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (MDR - SP) - Nilo é o 
momento de se discutir o detalhe da legislação sobre o Fundo 
Rodoviãrio. Estou me referindo a uma tese mais ampla, com a qual 
V. Ex• cstã de acordo. J;: a de que se assegure, no próprio texto 
constitucional, uma autonomia financeira ao municlpio. 

A forma concreta scrã traçada através de normas constitu· 
cionais, de legislação ordinãria mas, o principio, pura o qual peço a 
atcnçilo de todos, é o da desccntralizaçilo; este centralismo que se 
presta a grandes apresentações, se presta à propaganda - se 
quisermos do próprio Governo, nilo é, entretanto, o que se presta ao 
cfctivo desenvolvimento do Pais. 

~ preciso fortalecer a Federação, é preciso fortalecer o 
municlpio. Silo pontos pura os quais é preciso voltar a atcnçilo c 
neles fixar o debate c a orientação do modelo politico brasileiro. Em 
substituição a essa centralização, impõe-se a desconcentração de 
poderes, de recursos, de atribuições. 

Nu âreu económica hã, também, uma série de erros que se foram 
acumulando c é preciso que o texto constitucional, onde, como diz o 
Professor Dai mo O aliare, se colocam os grandes valores que a comu· 
nidadc brasileira quer ver rculizndos, é preciso afirmar alguns prin
,clpios que constam desse estudo que cstâ sendo elaborado. O pri· 
melro é a prioridade, no Brasil, para o desenvolvimento agropccuâ· 
•rio, a volta à agricultura. ~preciso assegurar, por princípios consti· 
tucionais, essa prioridade para a produção agrícola, pccuâria c a 
pesca porque esses silo recursos que o Brasil pode fornecer à sua 
população c ao mundo, sem nenhuma dependência a modelos 
estrangeiros, sem pagamento de royaltlts, de assistência técnica por 
tecnologia recebida. 

Os economistas de maior autoridade no Brasil nos têm alertado 
pura u necessidade du reorientação do nosso crescimento industrial, 
que tem se concentrado cm alguns sctorcs urbanos c cm certas linhas 
de produção Imitativas do desenvolvimento de outros pulses, 
desenvolvimento industrial sofisticado que nilo corresponde às 
nossas necessidades. 

~ preciso substituir, inclusive, através de preceitos consti· 
tucionuis que tornem obrigatório o debute dessas questões c o 
esclarecimento desses problemas que têm causado graves prejuizos 
ao nosso desenvolvimento. 

O estimulo à produçilo c desenvolvimento de bens de consumo 
popular cm lugar da produção de elementos sofisticados. são pontos 
que devem ser traduzidos em normas de vida pública. Nu âreu social, 
inverter a ênfase c os gastos dos setores de saúde, dando-se 
prioridade absoluta à medicina prcv~ntiva que pode beneficiar toda 
a populuçilo brasileira. 

~urna reorientação que tem que encontrar os seus fundamentos 
c as suas dirctrizcs no próprio texto constitucional. 

A defesa da alimentação; num critério de prioridades que deve 
ser fixada na Constituição, no plnncjumcnto público, deve-se fixar as 
prioridades e entre as prioridades do Brasil cstã a alimentação da sua 
infância. O problema escolar revela urna repetência ou uma dcsistên· 
ela impressionantes, decorrentes da rnã alimentação. 

O nosso colega Senador Gilvun Rocha, com a sua autoridade de 
professor de Medicina, tem repetido aqui n liçilo dos mestres do 
sctor: é nos primeiros anos de vida que se formam os neurônios, base 
de todo o desenvolvimento mental; a criança mal alimentada estã 
fatalmente condenada n ser um retardado o resto da vida. 

São problemas que interessam no Brasil, talvez não interessem 
nos grandes grupos multinacionais que nos vendem remédios, que 
preferem outro tipo de medicina que lhes forneça melhores lucros 
mas, o que diz a comunidade cientifica é que esta necessidade da 
atenção pela alimentação e nutrição da nossa primeira infância deve 
merecer um trabalho prioritário. 

No plano social ainda hã necessidade de se assegurar às orguni· 
zaçõcs de classe, de empregados c de empregadores, o direito de 
participar, não apenas de ser ouvido. Começa agora um primeiro no· 
ticiãrio, inegavelmente promissor, o Governo anuncia que começa n 
ouvir, que quer ouvir os trabalhadores, c houve um primeiro 
:xcrnplo, os metalúrgicos foram ouvidos por três Ministros reunidos. 
Foram ouvidos mas não foram atendidos. De qualquer maneira é o 
começo mas, não basta isso, é preciso que essas organizações 
?ossnrn, não apenas ser ouvidas, mas participar das decisões que lhes 
dizem respcito.Ernprcgudos c empregadores, como acontece cm to· 
das as partes do mundo, é que devem estabelecer as condições de 
trabalho que eles conhecem, e que não é a mesma cm todos os 
Estados do Brasil. ~ preciso fortalecer essas organizações que 
representam n comunidade do trabalho; empregados c 
empregadores, que devem ter sua atividade sindical assegurada pela 
Constituição, através de preceitos que tornem mais claramente vâli· 
da para o Brasil esta tese que estâ sendo continuamente dcsrespci· 
tudu, por urna tendência a fazer dos nossos sindicatos órgãos de 
assistência, ou, então órgãos que simplesmente se limitam a receber 
ordens para cumprir no seu setoi. São princípios que devem ser 
debatidos c informar o texto constitucional. 

A participação dos interessados na Previdência Social é outro 
ponto que nos vem acenado e indicado pelos técnicos. Quem contri· 
bui pura a Pr~:vidênciu Social no Brasil? São os empregados e os cm· 
pregadores. O Governo, no passado, contribuiu com uma terça par
te, essa contribuiçilo foi reduzida agora a urna quantia muito menor, 
a suficiente pura a rnunutençilo da udrninistruçilo, c nem ela está sen· 
do paga. A União é a grande devedora cm relação ao INPS. Pois 
bem, o Governo, que não paga, dirige totalmente a Previdência So· 
cinl; e os crnprcsârios, c o~ empregados, que silo os tontribuintcs c os 
interessados, nilo têm nenhuma participação, nem nn decisão e nem 
nu fisculizuçilo. ~evidente que é preciso rever esses critérios c dar um 
sentido de purticipuçilo dos interessados nus soluções que lhes dizem 
respeito. 

Vou concluir, Sr. Presidente, fazendo urna últimu referênciu ii 
âreu cultural. No campo tecnológico, a defesa du tecnologia brusilei· 
ra, e no campo da cultura urtlsticu, a eliminação da censura. Estamos 
ameaçados de um processo de dcsnncionulizuçilo. Cerca de MO% da 
progrnrnaçilo dos grandes meios de cornunicaçilo nos vem do exte· 
rior, falando de problemas que não silo nossos, upontnndo valores 
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que nüo suo aqueles que temos. ~ preciso criar uma cultura nacional 
que c~amine os problemas do Brasil, que nos aponte as grandes defi
ciências, para que elas sejam resolvidas. E a isto está se opondo, -
no dizer dos homens que nas Universidades brasileiras cuidam da 
ciência e da cultura- esse trabalho está sendo ameaçado c prejudica
do por uma censura que impede o florescimento dos vârios selares 
da arte no Brasil. 

Estüo af alguns pontos, Sr. Presidente c Srs. Senadores, da 
seriedade dos temas que devem ser debatidos livremente pelos repre
sentantes do povo brasileiro, para fixar as bases do nosso modelo 
polftico. 

Concluo, lembrando que no momento mais diflcil da História 
da França, as Universidades ocupadas, as fábricas paralisadas, o 
grande De Gaulle, estadista cujos méritos ninguém pode contestar, 
sintetizou numa única palavra aquilo que ele sentia ser a solução dos 
problemas da Fr~nça e dos pafscs modernos que não quisessem cair 
na anarquia ou no totalitarismo, Esta palavra é: participação. 

~ preciso assegurar ao povo brasileiro o direito de participar c 
não apenas de obedecer e de dizer sim. 

Este direito de participação é a grande reivindicação do Movi
mento Democrático Brasileiro. 

Participação é democracia, ~ através da participação de todos 
os setores da vida pública brasi,lcira que se hã de elaborar para a nos
sa terra uma Constituição que corresponda aos valores e às aspira
ções de todo o povo brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 

nobre Senador José Sarncy, Uder da Maioria. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA. Como Udcr, pronun
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador,) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Se nós desejássemos dar um exemplo concreto c imediato da 
fragilidade da tese da Constituinte, certamente não tcr!amos outro 
neste Senado, senão o que há verificado a nobre audiência dos Srs. 
Senadores, posto que, raramente, o Senador Franco Montara, tão 
objetivo nos temas que lhe são submetidos, teve necessidade de uma 
divagação tão grande c tão ampla, que foi dos ncurônios aos impos
tos municipais, da corrcção monetária ao debate de problemas 
submetidos ao dia-a-dia para a rcflc~ão de toda a classe polftica 
brasileira. 

O Senador Franco Montara não dedicou mais do que 5 ou !O 
minutos do seu discurso à tese que o MDB prometeu que, hoje, seria 
lançada no Brasil inteiro, como aquela capaz de ser a solução dos 
:nossos males c a estrela mágica que guiaria o Pais inteiro para o rei
no tranqUilo de uma paz onde não e~istisse, de nenhuma maneira, 
nenhum germe da contradição. 

Começou o ilustre Udcr do MDB com duas citações, na parle 
que ele dedicou à Constituinte, uma, dos Elemento• de Teoria Geral 
do Estado, do Professor Dalmo Dallare, c cu copiei a sua frase: "0 
detentor do Poder Constituinte é o povo". "Em seguida, ele citou 
Maurice Duvcrgcr, cm seu famoso livro sobre Direito Constitucional 
c Instituições Politicas, o nosso Maurice Duvcrgcr que, sabendo que 
o Direito Constitucional, hoje, tinha implicações na França, pediu 
que a sua cadeira, que a cadeira de Direito Constitucional fosse 
alterada na sua denominação para Direito Constitucional c Institui
ções Politicas. E a frase foi a seguinte: "0 sufrágio c a c~istência dos 
parlamentos são a base da legitimidade dos regimes democráticos." 
Ati: uf, foram as citações dos autores. Em seguida, a conclusão do 
ilustre Lfdcr da Minoria: "E a Constituinte é o canal competente". E 
esta frnsc, evidentemente, não é nem do autor brasileiro nem do 
autor francês, é do nosso ilustre colega, Professor de Direito, 

Mas, isto, Sr. Presidente, é uma afirmação fundamental cm todo 
tratadista de Direito Constitucional, a de que o detentor do poder 
constituinte é o povo, Evidentemente que este poder constituinte, ho
je, está entregue, não só no Brasil, como no mundo Inteiro, também, 
ao Congresso, que, ao ser eleito, através das suas Cartas constitu
cionais, têm o poder constituinte, que é aquele de reformar as suas 

Constituições. Sem dúvida, é o povo, mas ele transfere. ao seus eleitos 
esse poclcr constituinte, que hoje nós temos exercido através das 
emendas constitucionais que temos votado. E nada mais se tem feito, 
ultimamente, que tentar discutir, nua só com o Partido da Oposição, 
mas com todas as classes representativas da sociedade brasileira, 
uma maneira pela qual os atas de e<ccção, inseridos dentro do nosso 
sistema· constitucional, eles, que suo transitórios - tenham a sua 
transitoriedade apressada, para que cheguem no estuário do desen
volvimento. politico, objctivo de todos nós, sem cxccção. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Ainda nilo. 
V. Ex• me dará muita honra, apartcando-mc. Evidente, como 
·o~cclcnte parlamentar, que segue as normas da cortesia parlamentar 
de Bernardo Pereira Vasconcelos, que dei~ou ensinado a todos os 
parlamentares, há de deixar que, pelo menos, dê os primeiros passos 
do meu discurso. Agradeceria muito a V. Ex• pela gentileza de 
escutar-me um pouco mais. 

Pois bem, os constitucionaÍistas, que tratam de Constituinte c de 
poder constituinte, fazem uma distinçuo perfeita quando dizem que a 
Assembléia Constituinte, a Convenção Constituinte é um ato de inte
gração, de conteúdo de um ato revolucionârio. ~ preciso que sempre 
haja um fato deflagrador da rutura constitucional de um pais para 
que, então, se possa encontrar um leito capaz de, no meio do caos, 
partir para uma organização Constitucional. AI é uma Assembléia 
Constituinte. Não estou inovando. 

O Professor Toseti, nas formas de •~pressão do Poder Cons
tituinte define, perfeitamente, estas duns linhas mestras do Poder 
Constituinte. Convocar uma Constituinte significa, na realidade, a 
constatação de um ato revolucionário, pelo qual se deva organizar a 
vidado país, partindo de uma ruptura completa com a atual situação 
existente. 

E aí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, identifico que a posição 
que. o MDB tomou não é uma posição construtiva, porque é uma 
pos1çào que discute a forma mas não discute a essência, Convidados 
para discutir c dialogar sobre a reforma da Constituição, em temas 
os mais amplos, nós, da ARENA, não colocamos nenhum tema pre
concebido, não colocamos nenhuma barreira, não colocamos nenhu
ma oposição; oferecemo-nos para uma conversa ampla, um diálogo 
amplo e absoluto sobre todos os temas que pudessem interessar u um 
consenso nacional, cm torno das reformas que devemos efctuar. 

Pois bem, quando se sugere isto, qual a posição do MDB? Ele se 
reúne c, antes de discutir as idéias, resolve· se contrapor às formas c 
lança uma idéia que é, na realidade, uma contestação frontal, porque 
a Constituinte/: realmente um atojur!dico que signinca uma intcgra-
çilo de conteúdo de um ato revolucionário. · 

Estou citando a expressão fria dos juristas que examinam este as
sunto, Mas, niio vamos ficar só no terreno dos juristas: vamos descer 
ao terreno dos c~emplos, submetidos à Casa pelo ilustre Lrder da Mi· 
noria, exemplos, sem dúvida, Sr. Presidente, que eu não desejaria ja
mais para o Brasil,- que nós tívêssemos a convocação de uma Cons
tituinte na similitude dos c~emplos aqui citados, - e que só fazem 
reforçar a tese de que essa idéia significa uma rutura completa; não é 
um convite de colaboração no dilllogo. Ele citou a Itália. Pois bem, 
realmente a Itália safa de uma guerra, invadida, destroçada, suas ins
tituições politicas cm frangalhos, com um regime que era a negação 
de tudo que o homem pregara e que significava a última experiência 
corporativista, no sentido do Fascismo. Pois bem! A Itália safa da li
nha ocupada, trucidada por uma guerra, e então, a Itália tinha real
mente que reconstruir as suas instituições. 

Outro exemplo foi o da Alemanha, c eu devo dizer que o c~em· 
pio da Alemanha dispensa, até, que se faça alguns comentários. E ele 
citou o exemplo do Japão, também derrotado, invadido por pulses es
tranhos, de guerras perdidas, e ncho que jamnis, no Brasil, poderia
mos querer, para que fiz/:sscmos uma Constituinte, que este Pais esti
vesse numa situação destas. 
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Citou Portugal, que emergiu 50 anos também de uma cxpcrii:n· 
cia ditatorinl e, mais do que isso, de umn cxpcriêncin triste da guerra 
colonial da ltfrica, que sem dúvida, não só provocou os fenômenos 
internos, como também, a situação tcrr[vel em que se encontra de di· 
ficuldudes, aquele pais que é a milc da nossa nacionalidade, ou o pai, 

Mas ele citou também a Espanha, com o mesmo exemplo, sufda 
de uma experiência de mais de 40 anos do Caudilhismo e com as cica· 
trizes de uma guerra civil, que lã separou os espanhóis de tal manei· 
ra,- eu uma vez já o citei aqui- "que nté nos Vales de Los Cnidos, 
os restos dos ossos ainda têm ressentimentos dn guerrn civil". 

Citou no Brasil a República, onde houve uma ruturu. Citou 30, 
uma Revolução que derrubou as instituições, Citou 37, da mesmn 
maneira. Citou 46, dn mesma mnneirn, e citou 64 e 67. 

Assim, o MDB parte do pressuposto errado de que a ordem 
constitucional brasileiro - que todos reconhecemos e desejamos 
que ela possa transpor aqueles vales de exceção, como tive n opor· 
tunidadc de dizer - esteja a merecer um tratamento dessa natureza 
revolucionária, em que o MDB acha que o regime estã no fim, caiu e 
que o Pais, ingovernável, precisa da convocação de uma Constituinte 
para que, através dela, se possa reconstruir. 

Essa imagem do Brasil, de comparação com países derrotados; 
essa imagem do Brasil do pessimismo é que não podemos aceitar. 
Não podemos aceitar como Partido e, mais do que isso, não po· 
demos aceitar como povo brasileiro. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. Ex• um a par· 
te, ngora? 

O SR. JOSit SARNEY (ARENA- MA)- Darei, em seguida, 
o aparte a V, Ex•. 

Mas, o que significa pura nós, do Congresso, também essa tese é 
a constatação de que o MDB, no momento em que se procura fortifi· 
cara Instituição do Congresso e do Parlamento, ele diz, de público, 
que somos ilegftimos em nossos mandatos; não só nós, mas eles tam· 
bém, eleitos pelo povo, vindos para câ numa eleição cm que tiveram, 
para os cargos do Senado, uma grande maioria c que, vârias vezes, 
ouvimos aqui sobre a legitimidade e a liberdade que existiram nessas 
eleições. E vieram durante a vigência de uma Constituição na qual se 
diz que ela pode ser reformada, isto é, que tem o poder constituinte 
de ser reformada. Juraram esta Constituição, mas fizeram uma restri· 
ção, no dia do juramento, ao AI-S; mas, não fizeram nenhuma rcs· 
trição àquele dispositivo que regula, no nosso Direito Constitu· 
cional, o mecanismo da reforma constitucional, que é entregar a to· 
dos nós, no momento em que o eleitor nos elege, o poder constituinte 
de reformar a Constituição. 

- No Império, V, Ex•s sabem muito bem as dificuldades que ti· 
vemos, porque se exigia, para a reforma da Constituição de 1824 que 
se dissesse quais os artigos, quais os pontos que os eleitores deviam 
reformar, e este mecanismo não funcionou. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V, Ex• um a par· 
te? 

O SR. JOSit SARNEY (ARENA - MA) - E o exemplo que 
tivemos do Império, nas suas horas de crise, não foi a convocação de 
uma Constituinte, O Império foi salvo, vârias vezes, da crise, pelo 
entendimento dos homens cm torno, sim, da atualização do Direito 
Constitucional. 

Foi assim que foi feito o Ato Adicional, que possibilitou à Cons· 
tituição do Império que, durante todo o tempo, ela pudesse resolver 
os problemas polfticos do Pafs. Foi assim em 1968, quando se dis· 
cutiu a necessidade de transformar o tipo de eleição, de eleições indi· 
retas parn eleições diretas. E, naquele tempo, devemos dizer, forçou· 
se até uma solução, que era quase uma solução de compromisso, pa· 
ra desviar os mecanismos constitucionais, mas pura encontrar, ntra .. 
vés da rcformu, aquilo que os homens desejavam encontrar, através 
das idéias. 

OuçoV. E•• 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Hã ulguns pontos de 
coincidência nus paluvrus de V, Ex• e na tese que o MDB sustenta. 

Se não me engano, V. Ex• disse e<pressamcnte: "O poder constituin· 
te cube uo povo." E concordo com a tese, 

O SR. JOSt:: SARNEY (ARENA- MA)- Isso não é tese, é 
uma axioma jurídico incontestável e incontrastável, 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - A Constituição brasi· 
!eira atuul tem esta origem? 

O SR.JOSt::SARNEY (ARENA- MA)- Tem! Temi 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Leio o Artigo: "Os 
Ministros da Marinha de Guerrn, do Exército e da Aeronâutica, 
considerando ... " bai~am emenda constitucional, que é a constituição 
vigente ... 

OSR.JOSt::SARNEY(ARENA-MA)-Não, V, Ex• ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Estâ dito, 

O SR. JOSt:: SARNEY (ARENA- MA)- Vou responder a 
V, E•• V. Ex• omitiu que a Constituição de 67, com as emendas edi· 
tadas por essa Emenda n• I: 

"A fonte de legitimidade é o povo, através da Constitui· 
ção de 67," 

E não neguei que nós, realmente, temos atos de exceção; esta· 
mos lutando parn superá-los. Mas, V, Ex•s não desejam essa colabo· 
ração. Toda vez que tentamos avançar, V. Ex•s nos oferecem uma pc· 
dra, no meio do caminho, que era aquela pedra.do Drumond, mas, 
na realidade, um rochedo do Gibraltar, que, até hoje, não temos con· 
seguido passar. 

Mas, vou responder a V, Ex• 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Ex•, eu ia formular três 
perguntas. 

O SR. JOSt:: SARNEY (ARENA- MA)- Vou responder a 
primeira; depois V, E•• vai sabatinar, como bom professor, este seu 
aluno, 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Quem sabe V, Ex• res· 
ponde as três no mesmo tempo, talvez seja mais fâcil. 

O SR. JOSt:: SARNEY (ARENA- MA) - Então, V. Ex•, 
que é bom di data, pode orientar o debate. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - A primeira é esta, de 
que a Constituição, a Emenda I, que era o nosso texto, tem esta ori· 
gem que não é o Poder Constituinte popular que V. Ex• aceita. A se· 
gunda é a seguinte: V. Ex• fala que o MDB não aceita uma proposta 
de reforma constitucional pelo atual Congresso, V, Ex•, como Lfder, 
estâ autorizado a formular alguma proposta neste sentido, ou V, Ex• 
está falando sobre hipóteses? 

O SR. JOSt:: SARNEY (ARENA - MA) - Nós nilo pode· 
mos ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Existe alguma proposta 
concreta? Esse é o problema, Essa é a segunda pergunta ou a segunda 
objeçilo a V, Ex• V. Ex• fala em reforma; mas qual é a reforma? Se 
V, Ex• propuser uma, por pequena que seja, nós estaremos de acor
do. Estamos apontando o caminho mais perfeito que é este, mas acei· 
tamos os outros. Se V. Ex• apresentar uma proposta concreta, esteja 
certo, o Senador Gilvan Rocha c eu a falar hã pouco, repetimos isto: 
estamos dispostos a aprovar quaisquer medidas que melhorem, mas 
nilo foi apresentada nenhuma. Eu terceira objcção: diz V, Ex• que 
nós diminufmos o Congresso. Não é verdade. Quem diminuiu o Con· 

•. gresso - porque reformou u Constituição sem o Congresso - foi o 
Executivo c quem upluudiu o Executivo nilo fomos nós, 

O SR. JOSt:: SARNEY (ARENA- MA)- V, Ex•, com n tese 
du Constituinte, está diminuindo o congressista que foi aquele trazi· 
do pura cá pelo voto do povo, V, Ex• está considerando l!egftimn es
tu deleguçuo que o povo lhe deu. Esta(: u última perguntu. Vou res· 
pender us duas outras. V. Ex•, se tiver muls outru, vai uguardur n res· 
postu, 
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O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Apenas paru dizer que 
não nego ... 

O SR. JOS!;: SARNEY (ARENA- MA)- Como disse Mil· 
ton Campos, cu não tenho boa memória, por isso vou responder ns 
três perguntas. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)-Apcnnspnra que não hu· 
jn confusão: uo defender a Constituinte não estamos tirando a legiti
midade do ntunl Congresso. Ninguém do MDB disse isso, 

O SR. JOS!;: SARNEY (ARENA - MA) - Vou provar a 
V. Ex• o contrário. Mns V. Ex• diz que n Constituição não tem essa 
legitimidade. Eu digo n V. Ex•, não por mim. mas pelo Professor To
scti que examina justamente este assunto que o MDB colocou pcrnn· 
te o Pais: 

"Com relação à Constituição de 1967, discordamos dn· 
queles que entendem tenha sida outorgada, ela foi estabele
cida por uma Convenção Constituinte que é esta, mesmo que 
esta tenha sido limitada pela Ata que lhe deu força c lhe ser
viu de ponto de partida. O ponta de partida como é sabida da 
elaboração da Constituição Brasileira de 67 é a Ata n• 4; trn· 
tn-se de uma manifestação da Poder Constituinte, manifesta
ção inicial nutônoma não incondicionadn," 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não no povo, 

O SR. JOS!;: SARNEY (ARENA- MA)- Mas o povo excr· 
ecu esse poder através das Deputadas e Senadores que estavam clei· 
tos. 

O povo se expressa através das mecanismos dcmocrãticos e a 
fundamental dele é o vota. V. Ex•. fala aqui pela povo parque foi VO· 

tada; e essa delegação que temas é que é legitima. E V, Ex•s querem 
dissolver o Congresso! E isto não é maior dcsscrviço às instituições 
parlamentares do que esta aqui neste momento de expressar n disso
lução da Congresso? 

O Sr. FrancoMontoro(MDB- SP)- Nilo apoiada! 

O SR. JOS!;: SARNEY (ARENA- MA)- Vau ler a dcpai· 
menta das lideres da MDB dizendo que a Congresso deve ser 
dissolvida para que se faça a Constituinte. Tenha aqui ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Quando se fula em 
Poder Cagstituintc neste texto, a autor se refere ao Poder 
Constituinte Revolucionário c não ao povo. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindaso) - Solicita nas nobres 
Senadores que observem o Regimenta; as apartes devem ser solicita· 
dos no aradar. 

O Sr. Daniel Krleger (ARENA - RS) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. JOS!;: SARNEY (ARENA- MA)- Ouço com muito 
prazer, coma toda n Cusn, n sâbin pnlnvrn do nosso grande c eminen
te li der politico que é a Senador Daniel Kricgcr. 

O Sr. Daniel Krleger (ARENA - RS) - O Congresso tem 
permanente o Poder Constituinte, limitada npcnns de que n.ãa _P?de 
atentar contra n Federação e n República. Dentro desses prmctptos, 
foi que o Presidente Custe lia Branca apresentou n. madificnçõa da 
Constituição de 1945. Nós votamos ·cm 1967, ltvrcmcnte, uma 
Constituição dcmacrâticn c rculistu. Quntraccntns c tnntns emendas 
foram nprcscntndus c muitas delas, inclusive, cm nú~cra clcvnd~ da 
Oposição, foram npravndus porque nós todas. desejâvnmas rct.nt~· 
grnr a Pnfs no estudo de direita e nu observãnctn de umn Canstttut· 
çilo. 

O Presidente Castella Branca cru umn figura cxcepciannl de 
democrata, cujo univcrsúrio, hoje, nós todas pr.oc!nmumo~ c u ele 
prestamos us nossas reverilncius. Essa Canstttutçila .fat votudu 
livremente sem nenhuma pressão do Governo e traduztn a pensa
mento c 11 cansciêncltt du Nnçüa brasileira. Se muita culpa têm ele· 
mentes que u cambuterum sem um reulisma, parque se u tivessem 

defendida, nós estnrfnmas ainda hoje no plena estado de direito. O 
Congresso atual, indiscutivelmente, baseada na Constituição de 
1967, que i: um modelo, pode, suprimindo dispositivos, acrcstnnda 
outras, reconduzir o Pnfs na estudo de direita que é a suprema aspira· 
ção da Nnçiia brasileira. Nesse sentida devemos nas somar, ele· 
mentes dn ARENA c do MDB, porque nós todos devemos querer n 
plenitude da democracia c a entendimento das brasileiras na afã de 
promover a desenvolvimento e n grandeza de nossa Pâtria, (Muita 
bem! Paiinas.) 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Senador Daniel 
Kricger, se o discursa que estou proferindo nesta tarde, no Senado, 
não tivesse e não tem, nenhum mérito, tem ao menos este de constar 
dele o aparte de V, Ext, que é um depoimento de sun participação 
politica nn elaboração da Constituição de 1967, c, mais da que isto, 
da sua longa tradição democrática. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
npurte, npcnns pnrn esclarecer? 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Com muita honra. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP)- O meu ponto de vista 
não colide com o da Senador Daniel Kricgcr. S. Ex• se referiu à 
Constituição de 67 ... 

O SR, JOSt SARNEY (ARENA- MA)- E é a que cstâ cm 
vigor, com as emendas que foram feitas, c essas emendas é que nós 
achamos ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP)- V. Ex• concedeu-me a 
aparte, permita que eu o conclua. Eu me referi à Emenda Canstitu· 
cional número 1 ... 

O SR.JOSI!:SARNEY (ARENA- MA)- V. Ex• se referiu à 
Emenda, mas Emenda a quê? 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Emenda Constitucional 
n• I. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Emenda a quê? Se 
í: emenda tem que ser ... Estou procurando a fato gerador dn Emcn· 
da. V, Ex• não pode obscurecer um texto. Emenda à Constituição de 
1967. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Não, nilo! Há uma 
diferença que acho fundamental. A Constituição de 67 foi aprovada 
pelo Congresso e tem toda n legitimidade a que se refere o Senador 
Daniel Kriegcr. Pode ter havida menor cu maior liberdade, maior 
amplitude mas, inegavelmente, nqucln deliberação foi legitima. 
Porém, n Emenda Canstituciannl n• I é coisa diferente: foi baixada 
pelas Ministras da Marinha, da Exército c da Acranâutica, com base 
na Ata lnstituciannl, c não tem n origem do Poder Constituinte 
popular a que se refere V, Ex•; pela cantrâria, cln modificou a 
Constituição de 1967, fundada na Ato Institucional. Esta é umn das 
nnarmalidndes. A outra, é que esta Constituição acnbn de sofrer 
modificações inclusive nn redução da quon1m para n sun madifi· 
coçüa, por um ato unilateral da Presidente dn República, Dissolvida 
a Congresso, Sua Excclôncia alterou n Constituição c criou uma 
situaçila que exige reforma. Eu c todas as membros da MDB 
estamos de acordo com V, Ex•: é ncccssâria uma saluçila, Diz 
V, Ex• que não aceita a que nós propomos; c cu só pergunta: quais' 
as que V, Ex•s propõem? E nós as nccitnrcmos. Mns nté ngarn nilo 
hd nenhuma proposta. O MDB lnnçn n solução perfeita. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- V, Ext j(t fez a seu 
discursa, 

O Sr. Daniel Krleger (ARENA- RS)- V, Ex• me dâ licença 
pura um npnrtc? 

O SR. JOSI!: SARNEY (MDB- MA)- Com muita honra, 
Senador Daniel Kricgcr. 

O Sr. Daniel Krleger (ARENA - RS) - A Constituição de 
1967, por umu emenda, estabeleceu u maioria nbsalutn, c nós todas 
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concordamos porque era uma Constituição que surgiu numa emer
gência, nós queríamos dar u normalidade de apcrfciçoâ·la pela 
.maioria absoluta do Congresso, 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Carâtcr democrático. 

O Sr. Daniel Krleger (ARENA- RS)- Os 2/3 foram instituí· 
dos por uma Emenda Constitucional outorgada. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Exatamcntc, ~ a 
Emenda n• I. 

O Sr. Daniel Krleger (ARENA - RS) - Portanto, a nós 
congressistas deve satisfazer u volta do texto da Constituição de 1967 
que permite à maioria dos congr~ssistas modificar a Constituição, c 
essa disposição jâ foi aproveitada largamente inclusive pelo MDB, 
com a aprovação do divórcio. 

O Sr. Franco Montoro (MDB -SP)- E com o meu protesto. 

O SR. JOS!i: SARNEY (ARENA MA) - Muito obrigado, 
Senador Daniel Kricger. 

Estamos discutindo sobre fatos, comecei o meu discurso 
dizendo que, na realidade, nós tínhamos dentro do nosso sistema 
constitucional ates de cxccçiio c que era interesse de todos nós que 
fossem superados. A ARENA não colocou nenhum projeto cspc· 
cífico, e, se V. Ex• diz que nós não temos nenhuma proposta concrc· 
ta, é uma demonstração de que o debate está perfeitamente aberto; 
de que ele não tem pontos preconcebidos, de que ele não tem posi
ções preestabelecidas: de que ele não tem imposições para colocar na 
mesa, como condição para dialogar. (Muito bem!) 

Quem impôs o primeiro obstáculo a isto foi o MDB, porque 
disse: .. Queremos a Constituinte", que, na realidade, significa uma 
confrontação, porque é um ato revolucionário que pretende destruir 
a ordem estabelecida. (Muito bem!) E quem diz isso não sou cu, mas 
os eminentes Lideres do MDB, através de declarações publicadas no 
jornal. I; o Deputado João Gilberto que diz: 

"A Constituinte não poderia estar cingida à ordem 
vigente, pelo contrário, seria a busca de uma nova ordem." 

Ao defender a eleição de uma Constituinte, o Senador Marcos 
Freire colocou- ele sim, o MDB- duas condições prévias- não é 
a ARENA que estâ colocando condições, mas S Ex•: 

"A existência de ampla liberdade c a concessão de 
anistia política ... " 

E enfatizou vários caminhos. 

" ... Se nós tivéssemos o poder de decisão, o caminho se· 
ria muito mais curto." 

Não scriu nem o da Constituinte, pois ninguém sabe por que dis· 
se S. Ex• que seria um caminho muito mais curto. 

"Como não está na nossa esfera de decisão, acredito que 
se torna ncccssúrio um trabalho prévio, no sentido de 
sensibilizar várias camadas da sociedade brasileira cm favor 
do tese," 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Uder? 

O SR. JOS!t SARNEY (ARENA - MA) - Daqui a pouco, 
darei o aparte a V. Ex• Estou lendo pura dizer que, na realidade, a te· 
se da Constituinte pressupõe uma nova ordem. E quem cstll colo· 
cando imposições u ARENA não somos nós. Nós não tivemos nc· 
nhuma limitação: confessamos u necessidade, 11 sensibilidade dos 
sctorcs nacionais, de se encontrar soluções, e quisemos iniciar o diá· 
logo. Tivemos, jll, esses obstllculos que estou lendo. 

"A convocação de uma Constituinte tem pressupostos 
irrenunciáveis, sem os quais ela nilo. Um deles 1: a participa· 
çi\o das correntes de opinião, é a elaboração de um estatuto 
provisório que dirigirll o novo processo eleitoral, substi· 
tuindo leis e rcgrus. Limitum e restringem a purtlcipnçi\o 
populur:" 

Mas, o Líder do MDB, nu Ciimnm, diz o seguinte: 
"Constatado o impasse, resta-nos procurar uma salda 

que seria a convocação de um Parlamento com poderes de 
Constituinte, isto é, o Governo ... "- e é o Líder do MDB 
que nos sugere - " ... poderii dissolver imediatamente este 
Congresso, c convocar eleições para u escolha de outro com 
poderes constituintes." 

Isso seria útil até para se conseguir a coincidêncin dos mandatos. 
Mas, tem mais, Sr. Presidente. Nilo é: uma inovação, porqucjii o 

Líder do MDB, nu Cümurn dos Deputados, dizia: 

"Acho que a solução é a convocação de uma Assembléia 
Constituinte ... 

Afirmava S. Ex•: 

"O MDB, posso assegurar, concordaria até mesmo com 
a dissolução do Congresso, a fim de que o Presidente marque 
eleições livres para uma Assembléia Constituinte." 

~ele quem reconhece, o MDB, falando pelos seus líderes, que 
essas eleições, que trouxeram os eminentes Senadores para esta Casa, 
não foram legítimas: que não têm aquele poder que V. Ex• disse que 
os constitucionalistas falam- poder constituinte que o povo transfc. 
rc àqueles a quem elegem. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, nós ainda não sabemos ao certo 
o que o MDB quer com a Constituinte, porque as declarações, que le· 
mos c que procuramos compulsar, não têm uma certa unidade. O 
Senador Franco Montoro falou que a Constituinte chegaria ao pon·' 
to, à necessidade de uma descentralização administrativa, de uma 
mcl.hor distribuição de rendas c dos municípios. O Deputado Ulysscs 
Guimarães diz que a Constituinte i: uma tese de imantação junto ao 
eleitorado, para se avaliar as reaçõcs. Já o nosso eminente Deputado 
Tancrcdo Neves, com a sua experiência, acha que a Assembléia 
Constituinte é o abandono de todas essas teses politicas. 

"Deputado Tancredo Neves insiste na tese da convoca
ção de uma Assembléia Constituinte que dê ao País uma or
dem jurídica, com que se disciplinará a economia nacional." 

. . O Deputado Tancredo Neves quer uma ordem jurídica, para dis
Ciplinar a economia nacional. Os objctivos jii são estes. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Nilo se opõe S. Ex• Hll 
muitos objetivos. 

O SR. JOS!i: SARNEY (ARENA- MA)- Contudo, a famo· 
sa nota do MDB é muito mais ampla. Ela, depois de comllalcr as 
maiores injusti~as contra o Brasil, dizendo que este é um País ingo 
vcrniivel, depo1s de não reconhecer u posição que o Brasil, cada dia, 
tem, interna c internacionalmente e, ainda ontem, este País dava de
monstração do seu amadurecimento e do seu peso específico no mun
do, ao exercer ates de soberania, como u denúncia dos ncordos mili· 
tares, naval e da aeronáutica, c mnis o acordo cartográfico, que cru 
uma reminiscência de um País que ainda não tinha a grandeza d..., 
País nem a das suas decisões internas. Significu o ucordo cartográfico 
que as informações sobre o nosso território nüo podiam ser cedidas 
nem às nossas instituições internas, sem licença de outro pais. 

Isto não significa, absolutamente, umu tensilo de relações com 
os ~stados Unidos. Ao contrário, devemos manter c preservar essa 
amizade que, há tantos anos, nos une, mas significa, sobretudo, a 
afirmação de um Pais que, realmente, a cada dia, assume o seu peso 
espccfnco no mundo inteiro. 

Pois bem, o este País que se procura desconhecer. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• o uparte, 
agora? 

O SR. JOS!t SARNEY (ARENA -MA)- Ouço o apurte de 
V, Ex•,ScnadorGilvan Róchu. 
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O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Primeiro, considero·me 
enciumado, porque V. Ex• não fez referência, ainda, às minhas pala· 
vras sobre este mesmo tema, Mas, gostarin que não esquecesse aque· 
las perguntas que foram por mim deixadas no ar. Antes de repeti-las 
para V, Ex•, desejo apenas que V, Ex• esclareça o seguinte. Pelo que 
ouvimos, até agora, V, Ext acha que a tese dri Constituinte, que o 
MDB lan,çou hoje, í: antipacriótica, vez que possa por cima de um po
der já consticuido para isco, que í: o Congresso Nacional. Mas, 
V. Ex• mesmo afirma, com o apoio de outros colegas da bancada, 
que o quorum para as reformas constitucionais no Brasil, modificou· 
se de acordo com o interesse governamental. Vê V, Ex• que temos 
um Congresso sujeito a chuvas e trovoados; no dia cm que o MDB 
propuser emendas por via legislativa, evidentemente que mnis uma 
vez o quorum será modificndo no sentido de não passar nuncn, mes
mo porque esse tnmbém é o critério dns fnmigcrndas eleições indire· 
tas. Mas dcscjarin que V, Ex• respondesse à tese bâsicn do MDB, nu 
pregação ~a Constituinte. Eln é a seguinte: o Pnis está cnnsado. As 
desculpas parn u cxccção que continuo por ai não têm mnis o cmbn
samcnto da lógica. As desculpns são três, Ex•: segurança, saudosis· 
mo e excelência de um modelo de Governo forte para que se chegue à 
paz social. Estimnria que V, Ex• dissesse a estn Casn e nesta Nação 
se realmente esses pressupostos, que durnm 13 anos, a indu podem ser 
levados em consideração num Brasil quejâ renovou 2/3 de sua popu
lação adulta. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA)- Senador Gilvan 
· Rochn, em primeiro lugar devo pedir dcsculpns n V, Ex•. porque 

não tive oportunidade de responder ao seu discurso. V, Ex• deve 
creditar esse fnto a uma dcficiencin do orador que está nu tribuno. 

V, Ex• fez um discurso escrito, meditado, e o Lrdcr do seu Parti· 
do, o nobre Senndor Frnnco Montoro, teve oportunidndc de entrar 
no debate pnrlamcntnr mais ao gosto das improvisações deste fim de 
tarde. Niio foi, absolutnmente, por desmerecer o discurso de V. Ex• 
Mas vou responder à pergunto de V, Ex• V, Ex• pergunta se o Pnis 
- e afirmo ao mesmo tempo - que o Pais está cansado. Eu ncho 
que esse 11Cansômetro" que mede o cansaço do Pars, evidentemente, 
hoje, i: um monopólio cientifico do MDB. 

Na rcnlidadc V, Ex•s não podem ter um monopólio de dctcctnr 
o "cunsõmetro" do Pais, qunndo na verdade todos nós cstnmos, num 
Pais desta grandeza, isto sim, preocupndos com o seu destino, cadn 
dia procurnndo resolver os seus problemas. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Basta consultar pelo voto, 
Ex• 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Tivemos eleições 
no ano passado, vnmos ter eleições uno que vem c as eleições nilo silo 
marcadas por V, Ex•s, elas silo marcadas pelo Pais, que nos tem da
do maioria ... 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- V, Ex• jâ sabe do resulta· 
do das eleições, 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA)- ... c V, Ex•s nilo 
podem falar cm nome da Nação, porque a Nação não deu a V, Exts 
a exclusividade de fula r em nome dela, deu a todos e através do pro· 
cesso democrático, 

O Sr. Gllvan Rocha (M DB - SE) -V, Ex• jâ sabe o resultado 
cjas eleições, 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Devo dizer a 
v, Ex•s que o Pais, nbsolutamcntc, estll consciente da~ suas dificul· 
dadcs, mas que 0 Pais nilo aceita esse tipo de ação polit1ca da tese da 
Constituinte cm que nem V, Ex•s acreditam porque sabem que ela é 
uma tese que nua tem base nem na realidade nem nos fatos, c se nua 
é por vontudc de V, Ex•s uma tese contcsta~ória, ela, .na realidade, 
nadu mnis está sendo do que uma peça a scmço da dcsmtegração, da 
opinião nacional. Se V, Ex•s pedem o dilllogo, pedem a conc6rd1u c 
nós, politicas aqui, nos chegamos até agora, como V. Ex•s afirmam, 
a um diAlogo que pudesse ser estabelecido dentro das casas politicas, 

V. Ex•s desejam lcvll·lo às ruas, às praças, para dividir o povo; sobre 
que tese? Sobre todas as teses, de todas as coisas, partindo da idéia de 
quê? Partindo da idéia que estamos no caos, que é preciso uma nova 
ordem, que ê preciso construir tudo de novo, que é preciso fazer 
novas experiências, quando o Pais não deseja isso, Se V, Ex• consul
tar o povo brasileiro sobre essas teses verdadeiras que estilo escondi· 
dns sob o manto dessa campanha, o povo brasileiro não rcspondcrll 
sim, tenh~ absoluta certeza, 

O Sr. Glhan Rocha (MDB- SE)- Mas é isso que queremos, a 
consulta do povo, 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Permite V, Ex• um 
aparte? · 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Ouço o Senador 
Benedito Ferreira. 

O SR. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Nobre Senador 
'José Sarney, acompanhava do meu gabinete o brilhante discur· 
so de V, Ex• Aqui chegando, V. Ex• aborda esse anseio manifes· 
tudo ntravés de palnvras, repetidas, do MDB, em torno do 
diâlogo, Querem o diâlogo, querem convocação dos Ministros de 
Estado, acusam a Maioria, acusam a ARENA de obstaculizar-lhes 
esse objetivo, Pois bem, aqui comparecem, como tê:m comparecido à 
Câmara dos Deputados, os Ministros de Estado, para atender às 
convocações, Hoje, verificamos, para espanto nosso, espanto pela 
coragem com que o Llder da Minoria da Câmara dos Deputados 
declara à imprensa que não mais irão convocar Ministros de 
Estados, porque cais convocações são improdutivas. Mas, improduti· 
vas como? Se não querem diâlogo, niio querem esclarecer, ou serll 
porque e aqui o que trazem os Ministros, siio os argumentos, a ver
dade cristalina da ação benéfica que o Governo vem realizando em 
favor do Pais, pela palavra desses Ministros. Podem ser improduti· 
vas para a Liderança do MDB, mas para nós da ARENA não só são 
produtivas, como é confortador,. sobretudo, verificarmos a esta 
altura, o desmascaramento da prctcnção do MDB em querer diálo· 
go, Não querem diâlogo, querem a bandeira dos problemas, Mas, 
quando comparecem os Ministros de Estado, como vinham 
comparecendo, fartnmente à Câmara dos Deputados, agora jll não 
querem mais a convocação dos Ministros, Louvo V. Ex• pela coloca
ção feliz que dá ao seu discurso c os termos objctivos com que refuta 
essa falsa preocupação e porque não dizer esse farisaismo da Oposi· 
ção, quando fala em diálogo, 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Muito obrigado 
Senador Benedito Ferreira. 

Ouço o Senador Dinarte Mariz, com muito prazer. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN) - V, Ex• faz muito 
bem, quando adverte, através da tribuna do Senado, que no regime 
democrático quem representa o povo é a maioria do Parlamento, Até 
hoje, u meu ver, ARENA é maioria na Câmara dos Deputados c no 
Senado Federal, 

Conseqüentemente, a nós deve caber a responsabilidade maior 
de traduzir o sentimento do povo brasileiro. Não sei por que c nilo 
posso atinar onde o MDB quer chegar, avocando a si falar em nome 
de todas as classes em que se organiza a sociedade brasileira. Há pou
co tempo chegaram a dizer que o Governo do eminente Presidente 
Ernesto Geiscl representava apenas 20% dn opinião pública do Bra· 
sil. Conseqüentemente, nilo tinha nenhuma importância o dilllogo 
entre o MDB eu ARENA, que representa u força politica du Rcvolu· 
çuo, simbolizudn nu pessoa do Presidente Ernesto Ocisel. Mas as pes· 
quisas feitas recentemente mostrnm que o povo está satisfeito com o 
Governo de Sun Excelência, mesmo assim, ainda se procura, através 
de palavras soltas- chamo a isso palavras soltas - trazer para a 
opinião pública deste Pais algo que não representa senão a agitação 
politica c a discórdia da famllia brasileira, Por que nua se discutem 
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teses, por que não se criticam os erros do Governo - porque nilo hâ 
governo que não tenha erros- que é uma maneira de colaborar pa· 
rn o equilíbrio dcmocrãtico? Por que não se acena ao povo com me· 
lhorcs dias, se o Governo cstã empenhado cm procurare caminho
esse sim-, o caminho legítimo para a paz social, com uma melhor 
redistribuição de renda? Nada disso se discute, O que se põe no tabla· 
do, no momento, não é outra coisa se não uma idéia - que me per· 
doem os meus advcrsãrios, porque não estou aqui para agradar a nin· 
guém- mas a idéia da Constituinte, que me perdoem os meus advcr· 
sários, repilo, não é outra coisa senão a subversão na rua. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Muito obrigado 
pelo seu aparte, nobre Senador Dinartc Mariz. 

O Sr. Daniel Krleger (ARENA - RS) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Ouço, com grande 
apreço, o aparte de V. Ex•, eminente Senador Daniel Kricgcr. 

O Sr. Daniel Krleger (ARENA- RS)- Nobre Senador, só a 
CO!l1preensão constrói; as distcnsõcs dividem c não so111am. Hã um 
objetivo comum entre a ARENA c o MDB, que é o de encontrar c 
possibilitar a volta do estado de direito. Vamos conclamar a que to· 
dos somem os seus esforços nesse sentido, porque, atingido esse objc· 
tivo, teremos reintegrado o Brasil no estado dcmocrãtico, que é a as· 
pi ração c o sonho de todos nós. Não hã divergências ideológicas cn· 
trc a A RENA c o MDB. Hã apenas posições que as situações cstabc· 
leccram. Nós precisamos suprimi·las c procurar o entendimento, SO· 

mar c marchar para o estado de direito, que é a suprema aspiração 
da Nação, manifestada por todas as suas classes, 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Muito obrigado, 
Sen<~dor Daniel Kriegcr. As palavras de V, Ex•, como sempre, nesta 
Casa, trazem o peso da sua experiência, do seu patriotis111o e das suas 
virtudes de homem p~blico. 

Todos nós estamos empenhados a que cheguemos a este cstuã· · 
rio do entendimento. Mas não sabemos qual é a mão invisível que 
tod<~ vez que as tensões se relaxam, toda vez que os homens se 
aproximam, toda vez que julgamos que estamos caminhando alguns 
passos, evidentemente a Oposição tem se negado sistematicamente a 
accitnr esse tipo de diálogo, mas sempre coloca, como uma pedra no 
seu caminho, condições, e ninguém pode se sentar na mesa sob condi· 
ções, Esse é o verdadeiro fato. A Oposição tem cometido alguns 
equívocos que chegaram ati: os dias de hoje, c não acredito que esses 
equívocos tenham contribuído para que esse diãlogo fosse encontra
do, 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- ES)- V. Ex• permite um aparte, 
noore Lfder? 

O SR.JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Estou terminando 
o meu discurso. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- ES)- O que é uma pena. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - O primeiro que 
identifico, desses equívocos, é que, depois da eleição de 1974, julgou 
o MDB que haveria de esmagar a Revolução c a ARENA, através do 
processo eleitoral. Depois achou que a crise económica mundial que 
dellagarn iria criar um caos económico dentro do País, que esse caos 
dcixnria este País ingovernado. Agora, neste instante, depois de ter 
passado por aquela fase da pregação do caos, porque eminentes Lí· 
deres do MDB afirmaram nesta Casa c no País inteiro que nós cstâ·, 
vumos no fim, que o regime ia cair, que o Governo ia cair c não 
aconteceu, evidentemente, este fato, Foram equívocos c partindo 
deles, hoje, o MDB comete mais um outro equívoco de natureza 
pol iticu, o de achar que a tese da Constituinte outra coisa não é 
senão umu negação formal contra o entendimento que estava havcn· 
do entre os políticos, nós, evidentemente, recebemos da parte do 
MDB. mais uma vez, u negação de que ele cstú aberto para o diãlogo. 

O Sr, Gllvan Roch~ (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte 
untes de terminar, nobre Senador? 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Contudo, deve· 
mos dizer à Casa, nós da Aliança Renovadora Nacional, que o Go· 
verno tem um compromisso com o País, c este compromisso é um 
compromisso democrático, que estamos interessados no desenvolvi· 
mente político, que o Senhor Presidente Ociscl, tão injustiçado na 
nota do MDB, continuarâ, perseverará nesta meta c nós a 
encontraremos, c se o MDB se recusar ao diâlogo, ele que fique, 
perante à Nação, responsabilizado de não ter tido condições de 
participar dessa reconstrução que todos nós queremos seja feita, que 
o Governo deseja seja feita. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Uma ameaça, não é 
Excelência? 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Nilo estamos 
ameaçando ninguém, estamos dizendo que a democracia virú, com o 
MDB ou sem ele, mas, evidentemente, não podemos parar diante de 
condições preestabelecidas pelo MOO, que só caminharemos se 
dermos anistia, que só aceitarão se fizermos a Constituinte, que só 
sustentarão se cedermos condições preestabelecidas cm cima da 
mesa. 

O Sr. Gllvan Roeha (MDB -SE) - Tôm V. Ex•s a faca c o 
queijo, só falta cortar. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA)- O queijo é o Con· 
grcsso, a faca parece ser a Constituinte que quer dissolver o Con· 
grcsso. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Nilo senhor. V. Ex• jacta· 
se a todo o momento que tem a maioria, que é capaz de fazer rcfor· 
mas sem o MDB, de voltar à democracia ... O que está faltando 
então? 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Evidentemente 
seria impatriótico para qualquer governo, seria impatriótico se 
desejássemos impor condições sabendo que V. Ex•s ... 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - A imposição da demo· 
cracia nós aceitaremos. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.) - Solicito aos Srs. Senadores que só apartcicm 
mediante solicitação ao orador. O orador está dando conclusão c, 
embora a peroração não comporte apartes, depende de S. Ex•, que 
dispõe somente de três minutos para concluir seu discurso. 

O Sr. Glhan Rocha (MDB- SE)- Continuaremos, Ex• 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Compreendemos, 
sobretudo, que V. Ex• constituem uma parcela ponderável da 
opinião nacional; compreendemos, sobretudo, que devemos fazer 
reformas que representem um consenso nacional c nilo uma imposi· 
ção da Maioria, porque o espírito democrãtico nilo é, principal· 
mente, o espírito da Maioria, mas é também o sentimento da 
Minoria. 

E é este sentimento da Minoria que queremos ouvir c que 
V. Ex• não querem nos dizer, que V, Ex•s recusam participar c que 
V. Ex•s acham que através da pregação doutrinária, da pregação 
eleitoral c das campanhas fora das eleições, podem levar o País- aí 
sim- a uma divisão. 

V, E~•s pregaram o caos, mas o caos nilo chegou. V, Ex•s 
desejam estabelecer um tipo de ação política através da Constituinte 
que é, como tive oportunidade de dizer, teórica c praticamente um 
instrumento que considera que as instituições políticas estilo no caos. 
V, Ex•s mesmo afirmaram aqui que pregam a Constituinte, porque 
na Alemanha, na França, no Japão, na ltúlia, países derrotados, 
tinham que fazer a Constituinte, Nilo aceitamos esta imagem do 
Brasil c por isso aqui estamos a dizer que nilo serão estas dificuldades 
colocadas por V, Ex•s que nos afastarão do caminho que o Prcsi· 
dente Gciscl deseja, que o nosso Partido deseja, de caminharmos 
seguramc~tc para o desenvolvimento político, sem concessões, sem 
oposições, mas dentro dos objctivos da democracia. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmus.) 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no 
nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM, Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem rcvisiio do orador.) - Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

Ao compulsar n revista /.r to E, colhi, na página 13, edição do dia 
14 do corrente, um depoimento que merece a atenção desta Casa, 
que merece um debute sério c profundo c, antes de mais nada, o 
encaminhamento desta reportagem ao Excelentlssimo Senhor 
Presidente da República, n todas as autoridades a que a pessoa 
entrevistada se refere. Importa que elas tomem conhecimento desta 
reportagem, importa que esta reportagem seja discutida .e.dcbatida 
nesta Casa c integre os Anais do Senado, 

Por esta razão, Sr. Presidente, não pos~o descurar da obrigação 
de lê-ln c abrir o debate: 

"UMA CONSPIRAÇÃO MAQUIAVt.LlCA, 

Fala Hélio Fernandes, o decano dos jornalistas censurados 

O Jornalista Helio Fernandes, Direlor da Tribuna da 
Imprensa, do Rio, e o decano do.r jornalistas censurados no 
Brasil. Desde dezembro de /968, quando foi editado o A 10 

n• 5, a Tribuna vive sob cen.<ura. Por quê? Como? O 
próprio Hélio Fernandes responde: 

A censura, no inicio, era executada pelo Exército, feita 
por Oficiais da ativa chefiados pelo Coronel Carlos Pinto 
(hoje merecidamente General). Jâ disse na carta no então 
Presidente Médici c na carta ao Ministro Falcão que sou 
contra toda c qualquer forma de censura à imprensa. Mas, a 
ser necessária c imprcscindlvcl a censura, prefiro, então, que 
ela seja feita por Oficiais do Exército, pois o nlvcl c o diálogo 
são inegavelmente mÚito melhores, até bastante aceitáveis. 

Durante oito meses a censura foi feita pelo Exército. Um 
dia, o General Sy!vio Coelho da Frota, Comandante do 
l Exército, determinou que o I Exército não tinha mais nada 
com a censura, e esta passou pura a policia raivosa, brutal c 
inacreditável. Não sei como o jornal ainda resiste depois de 
oito anos dessa censura bestial. 

Quando o Presidente Gcisel estava para tomar posse, 
falou-se que haveria uma liberalização total da censura. Nilo 
acreditei que a censura da Tribuna fosse retirada c tinha 
muito boas razões para crer nisso. Acertei cm cheio. Acabou 
a censura de O Estado de S. Paulo. Depois de O Pasquim. 
Depois da Veja. Opinião morreu sem censura. A Tribuna 
continua com censura cada vez mais implacável c não hã indl· 
cio de que essa situação venha a ser modificada algum dia, 
pois nüo é a determinação de uma pessoa. A censura na 
Tribuna é uma conspiração maquiavélica de interesses, silo as 
multinacionais, são os corruptos, silo os covardes, silo os que 
querem manter o Brasil cm permanente estado de pobreza, 
Os que têm medo que cu c~pliquc por que a divida externa 
brasileira chegou a 30 bilhões de dólares c não vai abaixar 
nunca mais, c vai levar à outra revolução (esta de verdade). 
Silo estes que nilo admitem que a Tribuna tique sem censura. 
Os que nilo querem que cu um dia explique o escândalo dos 
incentivos fiscais (até: pura empresas estrangeiras), esses não 
admitem u Tribuna sem censura. Os que não querem que eu 
mostre detalhadamente que não foram 10 bilhões de cru· 
zciros que o Brasil e o Banco Central perderam "saneando" 
(hal hnl ha!) o mercado financeiro (afirmação do Sr. Mãrio 
Henrique Simonscn), nilo admitem que se tire n censura da 
Tribuna. No primeiro dia cm que a Tribuna circular sem 
ccnsurn, cu vou contur por que o Sr. Mário Henrique 
Simonscn deu 2 bilhões de cruzeiros aos bancos (também até 
os estrangeiros receberam), a 6% no uno de juros sem corre· 
çilo monetária. Em outros tempos isso derruburiu um Minis
tro. Num puls onde o dinheiro está vulcndo no mlnimo 6% uo 

mê:s, o Ministro da Fazenda vem a público (ninguém me 
contou, eu ouvi pessoalmente o Ministro contar u história na 
Bolsa de Valores) dizer que deu nos bancos 2 bilhões de cru
zeiros a 6% no ano. Um ministro faz isso c nilo vai preso? O 
Sr, Mário Henrique Simonscn chamou a isso de refinancia· 
mento compensatório, mas, qualquer que seja o nome, é um 
cscúndulo inacreditável, 

Nil dia cm que n Tribuna circular normalmente sem 
censura, vou contar o escândalo Lutfalln com detalhes ainda 
inéditos, vou contar o escândalo dos !JS estabelecimentos 
financeiros que faliram c seus donos ou diretorcs salram 
riquíssimos. fl óbvio que essa é n explicação para n censura 
na Tribuna, 

Nilo sei quem faz nem quem comanda a censura na 
Tribuna. Mas uma coisa é certa: o Presidente Geisel está farto 
de conhecer o assunto c até já mandou acabar com essa ccnsu· 
ra. Vou terminar este relato contando n participação do 
Presidente Gcisel nesse episódio, 

Cansado e revoltado com a intromissão da censura na 
Tribuna, escrevi uma carta uo Senador Daniel Kriegcr 
contando tudo o que se passava nu Tribuna cm matéria de 
censura. O Senador escreveu, ele mesmo, uma carta ao 
Presidente Geisel, juntou à minha e enviou as duas ao 
Presidente, O Presidente Gcisel, imediatamente, ao receber n 
corrcspondt:ncia do Líder dos dois primeiros Governos 
revolucionários, telefonou para o Senador Daniel Kricger c 
disse te~tua!mcnte: "Senador muito obrigado por me alertar 
para um assunto de tal gravidade, Nilo conhecia esses fatos 
que o Sr. me contou. Jú telefonei ao Ministro Armando 
Falcão, que vai procurá-lo imediatamente para revolver o 
•\ssunto". 

Efetivamcnte, dez minutos depois o Ministro da Justiça 
ligava para o Senador, marcavam um encontro para aquele 
dia mesmo c o Ministro disse textualmente ao Senador: 
"Estou satisfeitíssimo, pois agora o assunto da censura nu 
Tribuna vai ser resolvido por ordem do Presidente da 
República". 

Seis meses de conversa c o assunto só piorou. Nesse 
meio tempo encontrei o Senador Petrônio Portella, que me 
disse textualmente: "Agora a censura à Tribuna vai ser reura· 
da. Dei sinal verde ao Kricgcr, que estâ tratando do assunto 
com o próprio Presidente": Krieger, Portella, Falcão e o pró· 
prio Presidente da República se enganaram: a censura só 
endureceu. Muito antes de deixar o serviço de Imprensa do 
Palácio, Humberto Barreto este conversando comigo durante 
mais de tri:s meses, Ele me disse, ardente c da forma mais 
sincera: "Hélio, só hã uma batalha que cu hoje quero ganhar 
acima de tudo: é a censura à Tribuna", Um dia me chamou 
no Palácio e me disse que havia perdido a batalha. t. que os 
radicins achavam que era melhor botar censura nos outros 
jornais, cm vez de tirar u censura nn Tribuna da Imprensa. 

Essa i: u história da censura nu Tribuna, num relato 
brevíssimo. Se precisarem de mais, falarei a qualquer 
momento c cm qualquer lugar." 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um depoimento dessa natu· 
reza, da mais alta seriedade c da mais alta gravidade, merece atenção 
das autoridades deste Pais, principalmente, de Sua Excelência o 
Presidente du República. fl preciso que sua assessoria, nesta Casa, 
lhe dê conhecimento de que esta pãgina foi lnserta numa revista ·de 
circulação nucionnl, c que estamos fazendo dela parte integrante dos 
Anais do Scnudo paru que, no futuro, possamos julgar aqueles que 
nos governam hoje. Há necessidade ingente, hã necessidade premen· 
te de que se tome uma atitude com relação a essas acusações gravlssi· 
mas que o Sr. Hélio Fernandes, o decano da Imprensa nacional, faz 
neste depoimento 11 Revista l.rto t. · 

O Sr. Nelson Curnclro (MDB- RJ)- V, Ex• me permite um 
apurte'l 
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O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com prazer. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Eu ouvi o principio do 
discurso de V, Ex• e quero referir que, realmente, constitui uma dolo· 
rosa cxceçüo, no panorama da Imprensa nacional, a censura prévia 
que pesa hoje, exclusivamente, sobre O Silo Paulo, da Arquidiocese 
de Silo Paulo c a Tribuna da Imprensa. Tenho ocupado a tribuna para 
focalizar este nssunto e até referido que vários artigos, vários pronun
ciamentos publicados por outros jornais nào,conscguem guarida na 
Tribuna da Imprensa. Há um combate tenaz, injusto' c inexplicável, 
porque as mesmas matérias que são publicadas por outros jornais 
não têm possibilidade de ser divulgadas pela Tribuna da Imprensa. V. 
Ex• focalizou o assunto, JlO começo do seu discurso, com a maior 
propriedade. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Agradeço o 
aparte do Senador Nelson Carneiro, que traz uma contribuição vàlio
sn c reafirma essa estranheza cm torno da censura que paira sobre a 
Tribuna da Imprensa, quando o seu proprietãrio c rcsponsâvcl desafia 
o Governo, para que abra as comportas da censura na Tribuna da Im· 
prensa, e ele possa cscancarnr todas •as mazelas que nos afligem cm 
vários sctorcs nacionais. Por que, enlão, não se permitir que a Trlhu· 
na da Imprensa circule livrcmcntc,quc venham à tona todas essas 
acusações que o ilustre jornalista Hélio Fernandes tem a fazer, para 
que as autoridades possam apurar esses fatos? 

Sr. Presidente, agradeço a atenção de todos c reitero o apelo à 
Assessoria da Presidência da República nesta Casa, para que cncami· 
nhc esta página - é breve, é apenas uma página - que o Senhor 
Presidente da República irá ler para se inteirar c tomar providências 
urgentes. Foram fatos dessa natureza que deterioraram a Revolução 
de 1964. São fatos dessa natureza que conspurcam o ideârio da Revo
lução de 1964. f: a não apuração desses fatos denunciados que nos lc· 
va a desacreditar na Revolução de 1964, a pedir, a exigir um novo 
painel, uma nova Constituição Federal, para que se saia desse caos, 
dessa mixórdia, dessa congérie que ninguém entende. São atas ins· 
titucionnis e atas complementares, uns se sobrepondo aos outros, 
Ninguém entende mais. Ninguém sabe mais o que é a Constituição 
Federal, tal a complexidade de leis, de portarias, de. regulamentos, de 
atas e complementos que vivem anexos c subsistem adjctivnmcnte, 
no lado da Constituição Federal. Muito Obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no 
nobre Senador ltalfvio Coelho. 

O SR,ITALIVIO COELHO (ARENA- MT. Pronuncia o se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Hoje, lembramo-nos com saudade do aniversário do ilustre •~· 
Presidente Humberto de Alencar CasteUo Branco, c nos lembramos 
com alegria, com muita satisfação, que, hoje, o fnclito Tenente-Briga· 
deiro Eduardo Gomes completa oitenta e um anos e é o varão da Re· 
pública brasileira. Varilo da República brasileira, pelo seu passado 
de luta, de coragem, de sncriflcio indômito quando novo, na sua 
mocidade, por ocasião do episódio dos famosos 18 da Copacabann. 
Depois, um homem respeitador da lei, da Constituição que estilo 
querendo, agora, desrespeitar, montados no cavalo de Tróia da 
Constituinte, tão a gosto de Carlos Prestes c daqueles que seguem 
essu corrente. 

O Brigadeiro Eduardo Gomes foi um homem respeitador da lei. 
Pegando o estandarte de José Américo de Almeida, em 1945, lançou
se candidato e permitiu n consolidação de um grande Partido Liberal 
n saudosa UDN. Foi batido; voltou aos quartéis, cumpridor dos seus 
deveres profissionais. Foi sempre um elemento polarizador c, cm to· 
das as fuses de crises brasileiras- , silo tantas as crises polfticas bra
sileiras, independentes do regime constitucional vigente, silo tantas 
nu nossu história moderna- o Brigadeiro Eduardo Gomes foi sem· 
pre uma pahovra sensata, foi sempre uma palavra calma, foi sempre 
uma palavrn cornjosa. 

Quando Ministro du Aeronilutica do Governo Café Filho, pre· 
parou-se pura a deresa da instituição governnmcntnl. E somente 

quando chegou à conclusão de que a maioria das Forças Armadas ti· 
nhn seguido outro rumo, de que haveria inevitavelmente o derrama· 
menta de sangue, o Brigadeiro Eduardo Gomes cresceu no seu civis· 
mo e depôs us urmas. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITALIVIO COELHO (A.R1::NA- MT)- Com muito 
prazer. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- Pedi licença, nobre Se· 
nadar Italfvio Coelho, para este aparte, porque desejo associar-me, 
cm nome da Reprcsentaçilo de São Paulo, à justrssimn homenagem 
que, V, Ex• presta, neste instante, n uma das figuras mais altas, mais 
dignas e mais representativas deste Pais. A vida do Brigadeiro Edu· 
ardo Gomes é toda ela marcada pelos mais nobres exemplos de ci· 
vismo. f:, para todos nós, motivo de orgulho patriótico poder contar, 
entre os brasileiros, com homens da envergadura mora[ do Bri· 
gndciro Eduardo Gomes. Acrescento, nobre Senador ltnlfvio Coe· 
lho, que quando o Brigadeiro Eduardo Gomes iniciava a grande 
arrancada nos céus do Brasil, cuidando do Correio Aéreo Nacional, 
que tantos c tão relevantes serviços prestou à Nação, começava, mais 
ou menos na mesma época, a iniciativa de que surgiria a VASP -
Viação Aérea de São Paulo - tendo sido o Brigadeiro Eduardo Go· 
mes, segundo se afirma, quem convocou e animou o Governador 
Armando de Salcs Oliveira, figura destacada de estadista, que então 
dirigia o Estado de Silo Paulo, para que amparasse aquela com· 
pnnhin com dinheiros públicos do Estado. Desse apoio, de progresso 
cm progresso, resultou essa fabulosa empresa, de que Silo Paulo e o 
Brasil, hoje, cada vez mais se orgulham. E, por isso mesmo, não creio 
que o grande brasileiro que estamos homenageando, possa, de qual· 
quer modo, concordar com aqueles que pretendem impedir que a 
V ASP continue n progredir para servir ao Brasil, dentro do lema pau· 
lista: Pró Brasília fiar eximia. Parabéns a V. Ex• por não deixar 
esquecida, nesta tarde, a figura de patriota, de administrador, de ho· 
mcm público e de estadista que está encarnada nesse varão exemplar, 
que é o Brigadeiro Eduardo Gomes. Mui to grato a V. Ex•. 

O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA- MT)- Agradeço o 
aparte de V. Ex• e o incorporo ao meu discurso, como um com
plemento de aspecto histórico. Mui to obrigado. 

O Sr. Daniel Krleger (ARENA- RS)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA- MD- Com muito 
prazer, nobre Senador Daniel Kriegcr. 

O Sr. Daniel Krleger (ARENA- RS)- A data de 20 de sctcm· 
bro é muito cara aos rio-grundenses. Nesse dia, proclamou-se a Rc· 
pública de Piratini; nesse dia nasceu Castelfo Branco: nesse dia nas
ceu Eduardo Gomes, c os dois foram fiéis às virtudes, nos principias 
e nos ideais da Revolução de 35; desprendimento, abnegação, co
ragem, espírito de sncrificio o de servir ao Brasil. A Revolução de 35,' 
que no dizer de Assis Brasil, "nilo precisa invocar exemplos na Gré· 
cia", tem duas passagens magnificas, quando Oribc e Rosas ofc· 
rccernm auxilio para combater ns forças imperiais Cannbnrro rcs· 
pondeu: "0 sangue do primeiro invasor servirá para selar o pacto 
eterno de paz entre a República e o Império". Outro episódio ndmi· 
râvel da República de Pirntini foi quando Bento Gonçalves cercou 
Silo José do Norte c roi batido. Nilo tinha médico e nem remédios. 
Pediu no defensor que lhe desse um médico e remédios. O defensor 
respondeu que tinha dois médicos, mandaria um c a metade dos 
remédios. Depois de serem atendidos os feridos, Bento Gonçalves 
reuniu os prisioneiros imperialistas e disse-lhes: "Sois livres, porque 
os Farrapos nunca ficum devendo nada u ninguém", Assim, silo as fi. 
gurns de Cnstello c u legendária, do grande Brigndeiro Eduardo Go· 
mes, que a Nação, reverente, homenageia. 

O Senado Fcderul nada mais faz do que expressar um scn· 
timcnto que broto de todos os corações, porque Eduardo Gomes é 

l 
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uma das maiores expressões desta República, é uma grande glória 
desta pátria. (Muito bem!) 

O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA- MT)- Agradeço 0 
aparte de V, Ex•, que tanto enriquece o nosso pronunciamento c 
emoldura a figura do Brigadeiro Eduardo Gomes, nüo só nesta 
República, mas dentro de toda a Nação brasileira cm toda a sua bis· 
tória. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR.ITALIVIO COELHO (ARENA- MT)- Com prazer 
ouço o nobre Senador Dinartc Mariz. , . 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN)- Não poderia deixar de 
me congrat~lar c solidarizar com V, Ex•, quando pronuncia um dis· 
curso cm homenagem ao Brigadeiro Eduardo Gomes. Ele, dentro da 
história do nosso Pais, representa o único herói que simboliza a idéia 
da continuidade, não só da integração, mas do desenvolvimento c da 
moral administrativa neste Pais. Em 1922, foi quem abriu o caminho 
para as revoluções renovadoras. Estamos ainda sob os impulsos dos 
ideais de 1922, 1930, 1932, com São Paulo querendo renovar c mora· 
lizar a República. 1946, não tem sido outra coisa dentro da nossa bis· 
tória senão a continuidade dos ideais de 1922. Congratulo-me com 
V, Ex• e devo assegurar, com o conhecimento que tenho do Brigadci· 
ro Eduardo Gomes, que não s6 é o herói, mas foi a Providência que 
fez com que ele continuasse vivo. Todos os seus companheiros 
desapareceram, mas Deus fez com que um sobrevivesse para dcmons· 
trur a limpidez c a pureza dos ideais daqueles que sonharam com um 
Brasil maior. 

O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA - MT) - Muito 
obrigado pelo excelente aparte de V, Ex• 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- V, Ex• me permite? 

O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA - MT)- Ouvirei o 
Senador Nelson Carneiro e, logo após concederei o aparte a V. Ex• 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ)- Queria dar a V, Ex• o 
apoio do Movimento Democrático Brasileiro, nessa homenagem que 
presta ao Brigadeiro Eduardo Gomes, sem dúvida uma das glórias 
deste Pais, como bem acentuou o Senador Daniel Krieger. Rcccn· 
temente, o Congresso Nacional prestou a S. Ex• uma grande ho· 
menagem c, o Movimento Democrático Brasileiro teve oportunidade 
de se manifestar através da palavra do Deputado Henrique Alves, Ti· 
ve a ventura de prosseguir a minha vida pública em 1945 e 1950, 
defendendo cm praça pública a candidatura de Eduardo Gomes. 

O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA- MT) - Estávamos 
juntos. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Estávamos juntos, cm 
Corumbá, quando ali fizemos um comlcio, em setembro de 1945. 
Portanto, o Movimento Democrâtico Brasileiro, ao associar-se às 
palavras de V, Ex•, presta uma homenagem a um grande patriota, a 
quem a Nuçüo ficarâ sempre devendo pelos altos serviços que lhe 
prestou. 

O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA - MT) - Muito 
obrigado pelo aparte de V, Ex• c, ouvirei, também, a um outro ilus· 
trc baiano, Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Tinha eu dezesseis anos 
-como está longe issq- quando da epopéiu de 22. Aquela época, 
nós adolescentes, nüo tomávamos conhecimento do que se passava 
no mundo, nem mesmo no Pais. Mas, algum tempo depois cu passei 
a conhecer a luta democrática que o Brusil feriu. O empenho dos seus 
lideres por umn República• verdadeira c a figura de Eduardo Gomes 
pnssou u me empolgar. Nus suas duas cumpanhns ucnmpunhci de 
perto. Nu segundu, eu cru Secretúrio-Gcrnl do Partido ... 

O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA - MT) - Sou teste· 
munhu disso. 

O Sr, Ruy Santos (ARENA - BA)- ... c estava diariamente 
com Eduardo Gomes, na organização das caravanas c, hoje, só pos· 

·so ~ lamentar que por um dos cqulvocos eleitorais a que estamos to
dos sujeitos, o Brasil tenha se privado de ter um grande presidente, 
Sé Eduardo Gomes fosse eleito numa das duas eleições a que concor· 
rcu, os nossos dias de hoje seriam bem diferentes, porque com ele o 
Brasil se tornaria mais democrâtico, a Pátria com mais sentimentos c 
a Naçiío toda mais viva c mais forte. 

O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA- MT)- Agradeço o 
aparte de V. Ex• e ouço com muito prazer o nobre L!dcrJosé Sarney. 

O Sr, José Sarney (ARENA - MA) - Desejo agradecer a 
Deus u honra que ele me concede neste instante, d~ estar ocupando a 
Liderança da Maioria para, cm nome dela, associar-me às palavras 
de V, Ex• na homenagem justa que faz a esse grande brasileiro, essa 
lcgcndâria figura de herói nacional que é Eduardo Gomes. Acom· 
panhei-o desde os tempos da minha meninice, c agora, nos primeiros 
passos da minha velhice ainda estou aqui, para dar-lhe a mesma vcnc· 
raçiio que todos nós lhe concedemos; para ele temos apenas uma 
palavra: herói c santo- herói pela bravura, pela coragem, c santo 
pela sua vida, santificado pelo patriotismo c o sentimento da Pátria a 
que ele dedicou todos os dias da sua gloriosa existência. 

O SR, ITALIVIO COELHO (ARENA - MT) - Muito 
obrigado! 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Permite-me V, Ex• 
um aparte? 

O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA- MT)- Com prazer 
ouvirei o eminente Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - ~ uma mensagem 
que desejo inserir no discurso de V, Ex• A mensagem do antigo S)lr· 
gento Luiz Cavalcante, do I• Regimento de Aviação, nos anos dc.35 
e 36, ao seu comandante de então, o Coronel Eduardo Gomes. ~ 
uma mensagem de felicitação pelo transcurs~ da data natal!cia do 
Brigadeiro Eduardo Gomes, hoje ngura verdadeiramente venera· 
da pela Nação inteira. E também uma mensagem de gratidão pelo 
incentivo, pelo decisivo apoio mesmo, que recebi de Eduardo Gomes 
para meu ingresso nu Escola Militar, de onde sai oficial do Exército 
de Caxias. Enquanto viver, Senador ltallvio, não se apagarâ da mi· 
nha memórin o vulto daquele austero Comandante, nem se es· 
maemú a minha gratidão. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR, ITALIVIO COELHO (ARENA- MT)- Eu é que 
agradeço o aparte de V. Ex• 

Os apartes dos ilustres Senadores muito enriquecem o meu 
pronunciamento. 

Sr. Presidente, estamos no fim da sessão c fui buscar na minha 
caixa de surpresas, quando lembrei do aniversário do ilustre brasilci· 
ro, as palavras de um grande mineiro, do Presidente do Estado de 
Minas Gerais, João Pinheiro, proferidas cm 1904, mas que colocam 
uma definição perfeita do politico, do homem público, do brasileiro 
Edunrdo Gomes. Pretendo conclui-las lendo os conceitos de João 
Pinheiro: 

"A politica hú de ser sempre a eterna contenda dos ho· 
mcns c dos partidos, com seus dias de vitórias c de revezes, na 
qual há lugar para todas as dedicações c todos os infortúnios. 
Dela, nenhuma posição é mâ, desde que seja assumida com 
honra e mantida com desinteresse; nela a própria perseguição 
costuma ser a sagração de um merecimento passado, ou o si· 
nal de umu grandeza futura. Mas, o que cstâ acima de todos 
os partidos, superior u todas as lutas, independente do tem· 
po, fora do alcance das paixões, - é a pureza da consciência 
do combatente,- o seu dcsintcrêssc nu pugna, o dc3prczo do 
perigo nüo temido c, lls vezes, heroicamente procurado, é 
numa palavra, u lntegridnde Moral". 

Snlve Eduardo Gomes! 
Era o que tinhn n dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O 

orndor é cumprimentado.) 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A Presidência se 
associa às manifestações de saudade c de reconhecimento prestadas 
no saudoso Presidente Humberto de Alencar Castcllo Branco, 
primeiro Presidente do ciclo revolucionârio, grande reformador c 
impulsionador do desenvolvimento de modernização do Pais. 

Ao mesmo passo, rejubila-se pela passagem do nnivcrsârio do 
Brigadeiro Eduardo Gomes. O gesto dos heróis do Forte de 
Copucnbann se eternizou na pessoa de Eduardo Gomes pela sua 
fidelidade nos supremos destinos da Pâtria. 

O Congresso Nacional jâ lhe tributou homenagem de cnrâter 
solene assinalando que a sua vida tem sido uma perene e luminosa li· 
çào de amor no Brasil e de fé na democracia, como expressão de 
regime onde os homens são mais homens, na responsabilidade social, 
tendo a Liberdade como valor supremo da realização dos seus desti· 
nos. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o 
seguinte· discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Louvável n decisão das nossas autoridades snnitârias promo· 
vendo a vacinação de todos os funcionários lotados no Aeroporto 
Internacional; do Gnleilo no Rio de Janeiro contra o cólera, que, 
além do Oriente Médio, já atinge- segundo noticia a imprensa-, 3 
países da Europa. 

O aparecimento da doença nu Europa, em tiio curto espaço de 
tempo, diz bem do seu poder de penetração c da facilidade com que 
poderá atingir qualquer continente, já que pode ser conduzido pelos 
supersônicos que pousam nos aeroportos de quase todos os palses do 
mundo. 

O combate u essa mortffera doença, no entanto, não se faz com 
a mesma presteza e velocidade, razão pela qual julgamos oportuno 
sugerir ao ilustre Ministro Almeida Machado, da Saúde, que sejam 
vacinados não somente os funcionârios dos aeroportos, mas que se 
proceda, sem tumultos e pânico, a vacinação cm massa em todo o 
território nacional, como medida preventiva salutar. 

Este o registro que fazemos nesta oportunidade, na esperança de 
que o Governo medite sobre tão grave problema. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra aL 
nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOSTORRES(ARENA- RJ, Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A comunidade empresarial brasileira, viu-se privada cm fins de 
julho próximo passado, de um dos seus mais lcgltimos Uderes. 
Morreu Alberto Soares de Sampaio, fluminense de Pctrópolis, o ho· 
mem de quem jâ se disse, haver sido imposslvcl o Brasil alcançar o 
cstl1gio atunl de sun indústria petroqulmica, caso não houvesse sido 
ele o pioneiro no setor. Analisando-se a vida desse gigante do 
desenvolvimento brasileiro, poder-sc,in até cnfocâ-lo sob o ângulo 
ambivalente do egoÍsmo e do nltrulsmo, na concepção psicanalista, 
posto que em Alberto Soares de Sampaio, o instinto da perfeição que 
é uma faceta do egolsmo humano, transformou-o num autêntico 
cnmpcilo de indústrias pioneiras c de base, indispcnsâveis nos ntunis 
cst6gios econômicos, social c poiftico da comunidade brasileira, me· 
didos em funçilo de elevados lndices de rendimento de fatores de 
produçilo, onde se aglutinam os recursos naturais, humanos c 

"cconômicos... · 

!;XITOS DE UM REALIZADOR 

Tulvez, melhor se pudesse afirmar, Senhor Presidente, 
como possuidor de um cgolsmo prâtico, tul a tendência do seu 
nntural esplrito nltamentc empreendedor, sempre afeito uo desejo de 
expandir-se ... Expandir-se, ntruvl:s du conceitunçilo sudiu da inicinti· 
vu privudu, que geru riquezas pura todos, uo contrário do culto 11 
propriedade particular. O processo de majoração du riqueza, pela 
qual tnnto lutou Alberto Sonres de Sumpulo, teve um endereço: a Pâ· 

trinco seu povo cm primeiro lugar; depois, cm sentido mais amplo, 
os amigos c os inimigos; os pobres e os ricos; os humildes e os invejo· 
sos. Todos usufruíram deste egolsmo prâtico de Alberto Soares de 
Sampaio, que nada mais representou do que um principio moral de 
procedimento, numa sociedade de classes as mais variadas, num Pais 
de economia emergente. 

Há pequenos episódios ilustrativos nu vida desse grande 
Brasileiro... · 

Certa ocasião, um modesto motorista de caminhão procurou 
insistentemente Alberto Soares de Sampaio para mostrar-lhe agrade· 
cido, poucas cautelas de nçõcs da Refinaria e Exploração de Petróleo 
União, por ele fundada, c que haviam desdobrado ao correr dos anos 
desde quando comprara, a conselho de amigos, insignificante quanti· 
dade, por ocasião da constituição daquela empresa. Era um, dentre 
os 15.000 acionistns da Sociedade, que conseguira com o gesto 
simples de chamá-lo de companheiro, fazê-lo chorar de emoção. Sen
tia-se recompensado em seu cgofsmo prâtico que se transformava 
plenamente cm altruísmo, espécie de alento para seu espirita de ho· 
mem profundamente religioso e por isto mesmo generoso e bom. 

Nesta seqUência ~ilo cronológica sobre a vida e sobre a obra de 
Alberto Soares de Sampaio, que tanto soube honrar a provfncia da 
qual nos orgulhamos ser único representante neste Senado, como 
membro da ARENA, não custa repetir o gesto pioneiro desse grande 
numinense na consolidação da indústria petroqulmica neste País, 
bastando para tanto, citar-mos o conjunto de projetas concretizados 
ao longo da atual Avenida Alberto Soares de Sampaio, no ABC 
Paulista, tais como: 

a) Petroqulmica União S/A (para fnbricaçilo de etileno, 
aromáticos e outros produtos básicos para aplicação em outras uni· 
dndes petroqulmicns, com uma produção no ano passado em torno 
de 955 mil toneladas); 

b) Carbocloro S/A (destinada a fabricação de soda cáustica e 
cloro, cujo estágio de produção em 1976, atingiu cerca de 186.000 
toneladas); 

c) Poliolefinas S/ A (que produziu no ano que se findou, cerca 
de 97.000 toneladas de polietileno de baixa densidade); 

d) Empresa Brasileira de Tetrâmero (que em 1976, chegou a 
produzir mais de 125.000 toneladas de tetrâmero de propileno e 
cumeno); 

e) Bras i vil Resinas Vinilicas S/ A (que também, no ano que se 
findou, jú produzira cerca de 50.000 toneladas de Policloreto de Vini· 
la(P.V.C}: 

f) Copnmo-Consórcio Paulista de Monomeros (que tnmbí:m, 
no ano passado, jú produziu quase 94.000 toneladas de Cloreto de 
Viniln (V.C.N): 

g) Capuavn Carbonos Industriais S/A para produção de 
negro de fumo. 

Paralelamente u estes empreendimentos, que proporcionaram 
no Brasil, enormes economias de divisas. Alberto Soares de Sam· 
paio, nindu cooperou eficazmente na formação da U nipnr Comercial 
c Distribuidora S/ A., empresa destinada a comercialização de produ
tos químicos e petroquímicos e também de outros mnnufnturndos, 
através sua participação ntivn nu cxpunsilo da Goynna S/ A Indústria 
de .Materiais Plásticos. Sua grande visão empresarial, entretanto, 
percorria os horizontes nos muis variados sentidos. Assim, reunidas 
us participações dessas organizações, numa Empresa Holindg, -
UNIPAR (União de Indústrias Petroqulmicns S/A), e fn 
zendo du mesma, umu das primeiras grandes cmpresns do Brasil, de 
capitul aberto, carreou ussocintivnmcnte pura este seu grande 
complexo industrinl, empresas outras, tais ~orno o Brnsilinvcst S/A 
(Investimentos, Participações e Negócios), a Hulsbrnsil (Resinas 
Vinilicas) c n Trnnsqulmica (transporte de Produtos Qulmicos), estu 
últimu umu nntevisão dus dificuldades de circulaçilo de produtos 
ultnmente corrosivos em um Puls de dimensões continentuis, não 
tendo mesmo lhe escapado u idéia de ndnptâ·ln uo transporte de lixo 
ntômico. 



Setembro de 1977 DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II) Quarta-feira 21 4833 

Todavia, no enaltecermos a obra do ;.;."nciro Alberto Soares de 
Sampaio, através dos seus Oltimos c surpreendentes empreendi· 
mentes, faz-se necessário, também, analisar a personalidade deste 
homem, sua formação, seu carátcr forte c justo, sua preocupação 
com o Brasil de amanhã, posto que, cm todas as suas iniciativas, 
Alberto Soares de Sampaio, jamais fixou as vistas para o passado ou 
para o presente, c se foi um grande amante da natureza, ele, talvez 
mais do que qualquer outro empresário brasileiro, se constituiu num 
"sempre novo empresário brasileiro", assim entendido, na sua 
contribuição permanente para a passagem do Brasil da economia 
essencialmente agrlcola, para a escalada industrial; do pais subdesen
volvimento, para o compartilhamcnto das grandes potências mun
diais; do Brasil de agora, para o Brasil grandioso cm vias de realiza· 
ção, 

Não' será pois exagero, Senhor Presidente, dizer que Alberto 
Soares de Sampaio foi um predestinado, Nasceu marcado para o 
desempenho de grandes missões, Mas, se fatalismo não houve cm 
sua plenitude, registre-se o êxito da "educação (uncional", assim 
ensinada pelo mestre francês Claparcdc, onde se estuda c se procura 
a "necessidade" da criança c do adolescente no interesse di: atingir 
um fim, utilizando-se dessa "necessidade", como ponto de apoio da 
atividadc que se deseja suscitar neles, O chamado "ponto de necessi
dade" leva a obter-se o que se deseja do menino c do adolescente, ou 
melhor, para provocar um ato de inteligência, é preciso começar por 
provocar a necessidade de fazer um ato de inteligência,, Os intérprc· 
tcs de Claparcdc, apontam esta técnica funcional como sendo a de 
despertar o gosto do trabalho que se manifesta na atenção 
espontânea. Cremos que nada melhor se ajusta à formação de 
Alberto Soares de Sampaio do que estes conceitos, sobretudo, 
quando examinados à luz da influência que sobre seu carátcr, cxcr· 
ceu outro ilustre Patrício que foi o Engenheiro João Teixeira Soares, 
que, no dizer de Getúlio das Neves, se~ biógrafo, "não havia 
brasileiro que tivesse prestado, até então, maiores serviços a tão ex
tensas zonas do território brasileiro". 

E afirmava ainda o mesmo biógrafo que, somente Mauâ, podia 
orgulhar-se de apresentar uma folha de serviços de tão alta valia. A 
aferição desse biógrafo, pareceu ensejar, por ordem do acaso, um 
fato singular: a mais significativa estátua de Mauá, defrontou-se cm 
praça pública, c durante anos, com a também significativa estátua de 
João Teixeira Soares cm pleno coração da Cidade do Rio de Janeiro, 

E aqui, Sr. Presidente, apelo às autoridades do Estado do Rio 
de Janeiro, no sentido que façam voltar à praça pública, se passivei, 
uma cm frente à outra, como sempre estiveram, as estátuas de Mauá 
e de João Tcixeiru Soares, certamente jogadas nos porões dos depósi
tos da Prefeitura, para que os jovens de hoje procurem conhecer a vi· 
da e a obra destes heróis da engenharia e do progresso brasileiro. Do 
mesmo modo, apelo para os Prefeitos de Pctrópolis c do Rio de 
Janeiro, no ·sentido de que, seguindo exemplo pioneiro da cidade de 
Mnuá, em Silo Paulo, que deu o nome de Avenida Alberto Soares de 
Sampaio, ao acesso ao Parque Pctroquímico de Cnpuava, por ele 
fundado, façam também perpetuar cm suas respectivas comunas, a 
figura desse grande brasileiro. 

TEIXEIRA SOARES, O ASCENDENTE ILUSTRE 

Foi na companhia do avô, João Teixeira Soares que desde a 
mais tenra idade conviveu aprendendo Alberto Soares de Sampaio, o 
neto mais novo, Não só a presença fisica quotidiana, mas sim os 
feitos de João Teixeira Soares impregnaram intensamente, o espírito 
de seu neto; ao pesquisar-se a vida de ambos, poderão ser destacadas 
três fases distintas na trajctória de Alberto Sampaio: a do nprcndiza· 
do inconsciente, ou "educação funcional"; a simbiose das açõcs, 
quando no verdor de seus 18 anos, Alberto Soares de Sampaio 
associara-se no avô para realização dos grandiosos projetas de 
engenharia c, finalmente, a dos empreendimentos levados a efeito 
após a morte de Joãd Teixeira Soares, que nada mais representam do 
que a continuidade de uma obra magistral c altamente civilizadora c 
nacionalista. 

Os grandes capitalistas franceses c ingleses, que depositavam 
ilimitada confiança na capacidade técnica c de administrador do 
Engenheiro João Teixeira Soares, pouco se preocupavam com o 

·destino das inversões que, por seu intermédio, faziam no Brasil, 
posto que, para eles, o engenheiro brasileiro era o homem que · 
"gostava das soluções impossíveis',', E o próprio Alberto Soares de 
Sampaio, quando se reportava com carinho, c mesmo vcneraçilo, à\ 
figura do avô, costumava afirmar para seus colaboradores, que her
dara do mesmo a "emoção do impossfvcl", Proclamava o seu senti· 
menta não como um princfpio de hcrnncn mas, sobremodo, como 
uma determinação cm seguir o exemplo incomparável. 

Contudo, para que melhor se situe a obra de Alberto Soares de 
Sampaio, como uma continuidade, dirfamos gloriosa,. da vida de 

, João Teixeira Soares, basta que repassemos os olhos sobre alguns 
episódios marcados por Eugênio Gudin cm um dos seus depoi
mentos sobre este último c pelos anais da Assembléia Legislativa de 
Silo Paulo, por ocasião da realização de uma sessão cm 3·9·27 cm 
homenagem póstuma ao ilustre brasileiro. 

"São vultos como o Egcnhciro João Teixeira Soares,· que 
simbolizam a grandeza c a energia de uma raça", disse Eugênio 
Gudin, Referia-se ao trabalho daquele grande engenheiro brasileiro, 
na construção da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguâ, 

Realmente, fora na qualidade de engenheiro residente da antiga 
Estrada de Ferro Central do Brasil, então Estrada de Ferro 
O, Pedro II, que João· Teixeira Soares conquistaria pelos seus 
próprios méritos, as posições técnicas da mais modesta a mais ele
vada, cm tão curto prazo, O aprimoramento de seu preparo técnico, 
conseguira Teixeira Soares adquiri-lo ao cantata diuturno com os 
problemas que costumam surgir nas ferrovias, tudo alicerçado na 
sólida cultura humanística adquirida na cidade de Formiga, no 
Estado de Minas Gerais, onde nascera cm 18 de outubro de 1848 c, 
posteriormente, no antigo Colégio Kopkc, de Petrópolis c ainda no 
scminârio de Congonha, na cidade de Campos, culminando com a 
conquista da !áurea de bacharel cm Matemática e o diploma de 
Engenharia cm 1872. 

Em função de tão altos dotes intelectuais c merecimentos, foi 
Teixeira Soares escolhido pelo inesquecível vulto da engenharia na
cional, o grande Pereira Passos (aquele que se transformaria a antiga 
Capital Federal, na metrópole digna deste nome, quando medida 
evidentemente pela conquista de altos padrões técnicos cm termos de 
higiene, circulação, abastecimento, Jazer c habitação) para dirigir, 
como chefe, os trabalhos de construção da Estrada de Ferro Curiti· 
ba-Paranaguá, reputada por muitos, ainda hoje, como a obra mais 
brilhante que a história da engenharia ferroviária brasileira registra 
nos seus anais. · 

, A engenharia, no Brasil, teve sem dúvida, uma das mais ãrduas 
tarefas no fim do século passado, qual fora a de galgar, através dos 
trilhos de aço, a; regiões dos planaltos, cortando as imensas barrei· 
ras de granito que impediam· alcançâ-las. No caso da escalada de 
Curitiba, partindo de Paranaguá, além da altura do paredão graníti
co, havia a natureza hostil, onde as epidemias dizimavam as popula· 
ções circunvizinhas c os técnicos c trabalhadores recrutados para sua 
execução. 

Teve-se que recorrer à engenharia estrangeira, que de pronto, 
julgou impossível a concretização do projeto. Pois bem, João Tcixci· 
ra Soares, ao receber tal incumbência, cm uma memorável batalha 
contra os obstáculos topográficos c a natureza hostil - a qual durou 
apenas três anos- o jovem engenheiro de 34 anos via cumprir-se a 
sua vitoriosa missão, no que mais tarde era traduzida para os seus fi. 
lhos c netos, como cm forma de conselho c sentença: "Quando mais 
dillcil a tarefa, tanto mais emocionante a execução c mais agradável 
n vit6rin." 

Deste feito, que chamarfamos de heróico, fixaram-se definitiva
mente no engenheiro João Teixeira Soares as premissas de um espiri
ta ágil, forte c com uma visão tão lúcida c perfeita de todos os pro· 
blcmas fcrroviârlos brusilciros, que ele próprio, por instinto c por 
sentimento os extrapolaria sempre pura os demais problemas da eco
nomia nacional, Por esta razão, ainda é um dos seus contemporü-
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ncos quem o retrata como um incgunlávcl lutador, no exclamar: 
"Dentro de sua alma ardia aquela chama de csp!rito público, que só 
se recebe de Deus". 

E dizia, tambi:m: "Seu patriotismo não era feito de um vago 
idealismo, nem hinos à grandeza de seu Pais, e sim de uma paixão in· 
contida pela solução dos grandes problemas," 

O ilustre engenheiro Manocl de Azevedo Leão, companheiro de 
todas as horas de Alberto Soares de Sampaio, afirma que, no dedicar· 
se João Teixeira Soares, ao desenvolvimento das ferrovias brnsilei· 
ras, não se fez, naquele pcrlodo, obra alguma de grande vulto neste 
Pa!s, tais como, canais, portos, ferrovias e outras, sem que os 
financiadores estrangeiros definissem os créditos com base exclusiva· 
mente nas opiniões daquele grande brasileiro. 

O conjunto de trabalhos que integrou o acervo técnico de sua 
atunção direta, poderá ser resumido com a indicação dos diferentes 
campos c obras cm que atuou ou executou, tais como, entre as mais 
significativas: Construtor do Canal Mncaé·Campos {na qualidade de 
engenheiro ajudante de Francisco Bicniho): Engenheiro chefe da Es· 
tradu de Ferro do Paraná e também Diretor da Estrada de Ferro de 
Cantagnlo, Como Presidente da Estrada de Ferro Goiás foi João Tei· 
xcira Soares o responsável pela marcha progressista rumo ao Oeste, 
onde, da simples phssngem dos trilhos, brotaram vilas e cidades. 
Presidente da Estrada de Ferro Vitória-Minas, hoje incorporada à 
Cia. Vale do Rio Doce, previu Teixeira Soares o quão importante já 
era para o nosso ~ais o escoamento do minério de ferro, através da 
ferrovia, para poder alcançar os centros de maior consumo fazendo 
criar divisas pura o Brasil, Aliando o poder da decisão à capacidade 
técnica, a lucidez das proposições à convicção dos empreendimentos, 
não foi dil'ícil sobressair-lhe o grande poder de persuadir e, segundo 
seus biógrafos, os banqueiros estrangeiros asseguravam-lhe o supri· 
mente de capital necessário, sem ao menos examinarem cm profundi· 
dadc os estudos prévios de engenharia e viabilidade econõmicn. Era 
também, o coroamento de uma vida proba, Fez-se pois João Teixeira 
Soares, representante no Brasil, da Compagnic Sud-Oucst Brcsilicn: 
da Compagnie Gcncrale dcs Chcmins de Fcr Brasiliens, c da Dylc e 
Bacalun, Esteve ligado às administrações da Compagnic Auxiliairc 
de Chcmin de Fcr da Sorocubana: da Leopoldina Railmay c ainda 
dos P·ortos do Rio Grande c Vitória. E ocupou posição de destaque 
cm várias organizações financeiras do exterior, tais como, o Credit 
Foncier du Brasil e Banco Francês c Italiano para América do Sul, 
Foi também o construtor da Estrada de Ferro do Corcovado c ainda 
Presidente do Loyd Nacional, cm cuja gestão aumentou-se a frota c 
sanearam~sc as suas finanças. 

O PETRÓLEO DA BOLIVIANA BIOGRAFIA 
DE ALBERTO SAMPAIO 

Mas, se estou a ressaltar estes pormenores da vida e obra do En· 
gcnhciro João Teixeira Soares, é porque tudo isso tem muito a ver 
com a existência de Alberto Soares de Sampaio, Em ambos, os grnn· 
dcs problemas nacionais faziam vibrar-lhes a alma c nelas se fixavam 
as paixões incontidas pelas soluções indicadas, 

Se de um Indo cxaltu-sc em Joilo Teixeira Soares o pioneiro 
da ligação ferroviária Silo Paulo ao Rio Grande, hoje denominado 
Tronco Principal Sul, cm Alberto Soares de Sampaio exultn·sc, com 
a sua obstinação, cm dar no Brasil o primeiro e maior parque petro· 
quimico da América Latina. Se cm Teixeira Soares vislumbramos o 
pinocirismo como concessionário de um serviço de aviação comer· 
ciul no Brasil, uo soclicitur cm 1918 tal privilégio, aliás concedido pc· 
lo Decreto n• 13.244, de 23 de outubro, cm Alberto Soares de Sam· 
paio, admiramos a intrepidez c firme propósito cm explorar o pctró· 
lco, na Bollvin para abastecer o mercado brasileiro, declarando pObli· 
cu e enfaticamente cm entre~ is ta a O Jornal- na edição de 5 de se· 
tcmbro de 1959- não temer nem se intimidar ante a concorrência 
de grupos poderosos que procuravam lhe tolher os passos, 

Aliás, é singular a coincidência de dois intentos Importantes, 
dos quais foram protagonistas o avô e o neto c onde, mais uma vez, 
se cntrclacnm os cspfrltos de ambos, na nnsln de servirem à Pátria, 

De um Indo, Joilo Teixeira Soares, quando Dirctor e rcspon· 
súvcl pela construção du Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, fez 
concretizar-se a incorporação definitiva do vasto c rico Estudo do 
Mato Grosso uo já desenvolvido Estado de São Paulo, por cujo 
porto de Santos iriam escoar-se suas riquezas em demanda de outros 
continentes. Logo cm seguida, ao ligar Bauru uo Centro de Muto 
Grosso, dois objetivos básicos, sem sombra de dúvida, tencionava ai· 
cançar por cntendô·los como da alta relevância, em primeiro plano, 
numa irrndinçilo continua, atingir por meio dos trilhos as fronteiras 
com a Bollvia, e mais ainda, a ti!o sonhada ligação ferroviária da 
bacia do Atlünico com a do Pacifico, numa extensão aproximada de 
3.980 km, dos quais, aproximadamente 1.875 km em território brasi· 
!eira, c cm segundo lugar, a meta que Teixeira Soares traduziria 
numa carta dirigida a um dos seus jovens colegas cm meados de 1921 
e na qual se expressava: "A Estrada de Ferro Paulista, já vai a Bauru 
e com pouco dispêndio ulurgurú u sua linha (bitola) até ui. O leito da 
Estrada de Ferro Noroeste se presta, com despesa rclntivnmcntc 
pcquená, a ser adaptado para bitola longa, até Jupiú." 

"Estabclcccndo·se um serviço igual no que tem a Paulista, ficará 
São Paulo ligado, de um modo brilhante, à nnvcgaçilo do Paraná.'' 

"Esse Rio, por sua laigura e profundidade, constitui um vcrdn· 
dciro mar interior, que se presta à navegação a mais aperfeiçoada, 
quer para a economia de transporte de carga, que pura a comodidade 
c luxo do transporte de passageiros." 

"Ligando a navegação do Alto ao Baixo Paraná, já existe uma 
estrada de ferro econômica pertencente a Compunhiu Mate• 
Laranjeiras, é só transformá-la em uma estrada perfeita c se obterá o 
meio de transporte o mais conveniente entre São Paulo c a Bacia do 
Prata." 

Ao acompanhar o Imperador D. Pedro II em sua visita à Sete 
Quedas ulirmu, como testemunh:t ocular do fato, sua filha única, que 
o velho Tci,dra Soares niio conteve sua emoção ao vislumbrar a pun· 
junçu du l'orç:t das itguus sobre as rochas e cobrindo o rosto com as 
muos .. lumentuvu o quunto o Brasil não estaria perdendo em po
tcnciul Cncrgélico. Vibrava mais ·alto a nlmu do técnico do que u 
visão do turista ... 

Tal qual o avô, emoção scmclhantc·invadiriu também u alma do 
neto Alberto Soares de Sampaio tempos depois quando se lhe 
apresentou a oportunidade de pesquisar petróleo na Bolfvia, nilo 
somente colaborando com o Brasil que cumpria sua parte no 
"Tratado ptint u Suida c Aproveitamento do Petróleo Boliviano", ce
lebrado entre os dois países amigos em 25 de fevereiro de 1938, co. 
mo, tumbêm, trazer o petróleo do Pafs vizinho para alimentar a 
Refinaria que havia erguido no plnnnlto paulista, um marco também 
pioneiro. E mais do que isto, era sua intenção libertar a economia da 
nossa .Pátria da dependência cm que se achava de combustíveis 
provenientes de áreas do Oriente Médio através de um oncrossfssimo 
transporte mar(timo, perigoso para a segurança nacional. Esta 
antevi são de Alberto Soares de Sampaio, da grande crise do mercado 
internacional de petróleo, dcOagrnda com a interrupção do trâfcgo 
maritimo no Canal de Suez cm 1957, se de um lado o aOigin como 
homem de negócios ligado às questões pctrol!fcras, mais nindn, 
ntormcntavn·lhc o cspfrito de brasileiro e nacionalista, no ver a sua 
Pútriu com perspectivas ulentadorus de manter umu linha de abasteci· 
menta de petróleo por via terrestre, ao abrigo de todos os riscos, 
inclusive daqueles inerentes à manutenção da paz intercontinental. 
Dialoguvu Alberto Sampaio com os técnicos de suu equipe, o perigo 
que representava para o Brasil a intensa competição entre os pólos 
exportadores de óleo cru após a crise de 1957, competição esta ainda 
mais agravada com u cxploruçilo, já acentuada, dos grandes campos 
da Nigéria c do Norte da África, acarretando, com a nlternçi!o 
substancial do quadro de uma oferta excessiva, a expunsi!o 
desmesurada do consumo de combustfvcl importado pelo Brasil, 
sobretudo de produtos jd refinados no exterior, Amurguravum·lhe u 
alma do homem de vlsuo, a impossibilidade legal de fnzer crescer n 
Refinaria que com tnnto esforço e sucrincio pessoul instaluru cm 
Cupuuvu, c os óbices pura u concrctiznçuo dos Acordos do Roborl:, 
fruto do dcscstfmulo que o baixo preço competitivo do ouro negro 
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no mercado internacional proporcionava no sentido de minimizarem
se as inversões no setor exploratório. · 

Provou a viabilidade de tais eventos, ao contrariar os técnicos 
americanos que havia contratado para supervisão dos trabalhos de 
perfuração nas áreas que lhes foram concedidas na Bolfvia, quando 
obrigou-os a transportar do porto de Santos até Santa Cruz de La 
Sicrra, toda a maquinaria pesada adquirida no exterior, ao contrário· 
do que preconizavam os mesmos, ao optarem pelo caminho do Rio 
da Prata. Assumiu o risco, declarando preferir errar com seus técni
cos de confiança, a acertar com quem nilo conhecia. E foi vitorioso. 
A União Brasil Bolfvia de Petróleo SfA., Empresa por ele fundada c 
presidida, constituida por capitais brasileiros e bolivianos, lutou 
contra todos os obstáculos para honrar o compromisso que o Brasil 
assumira pelo Tratado de 1938, instalando-se ,nas cercanias de 
Charagua em plena faixa petrolífera subandina cujos estudiosos 
õstimam entre 80 e 100 km de largura e com mais de 1.200 km de 
extensüo, abrungendo, pelo menos 100.000 km' de sedimentos dobra
dos, comprovada mente petrolíferos. 

Acreditava Alberto Soares de Sampaio que as ·sondas de sua 
propriedade, haviam se instalado no local adequado cognominado 
de Ocidente Médio Pctrolffcro, como se fora um marco simétrico 
sugerido pelo outro pólo petrolífero do Mundo, em torno do golfo 
Pérsico. 

Muito embora com sucesso relativo a batalha foi árdua demais, 
c as contingências polfticas que se apresentavam tanto no Brasil 
entre 1961 c 1964, quanto na Bolfvia, fizeram exaurir os recursos 
financeiros da Empresa c foi ai que Alberto Soares de Sampaio, com 
a suprema sensibilidade empresarial, sugeriu ao governo do vizinho 
País amigo, construir uma Refinaria de Petróleo na cidade de Pucrto 
Sua1'el, limítrofe a Corumbá, com capacidade para 10.000 barris diá· 
rios c que seria alimentada por um oleoduto tendo por ponto inicial 
asjalidus de Colpa e Caranda, j:í comprovadamcnte produtoras, nas 
cercanias de Santa Cruz de La Sierru. 

Em sua proposição, constava o financiamento total, tanto da 
Refinaria, quanto do oleoduto ou poliduto, posto que também era 
sua intenção atingir, com produtos refinados c gâs natural, toda are
gião de Mato Grosso c parte de São Paulo, onde estimava ser acida
de de Lins o limite cconõmico competitivo com os produtos oriun
dos quer da baixada santista, quer do planalto paulista. Em troca, 
além dos impostos c pagamentos de regalias por quantidades extrai
das nas bocas dos poços produtores comprometia-se Alberto Soares 
de Sampaio a doar à Bolfvia, depois de um prazo a ser ajustado, 
todas as instalações sem quaisquer ânus para aquele Pais irmão, 
obrigando-se a reinvestir a maior parte dos lucros nos programas de 
pesquisa c lavra de petróleo. 

Sua sensibilidade visionária explicaria a convicção de que a sai· 
da ou o mercado natural para o gás c o petróleo extraidos da faixa 
oriental boliviana, seria forçosamente o Brasil, uma vez que o petró
leo produzido no Antiplano Andino, já tinha assegurada a sua rota 
cm demanda ao Pacifico, desde que se construira o oleoduto entre 
Sica-Sica e o porto de Aricu, no Chile. 

Doia-lhe, também, ver desperdiçar-se, no tempo oportuno, tan· 
to potencial energético, indispensável ao pleno desenvolvimento da 
vastissima região do Pantanal de Mato Grosso, o que de resto iria 
innucnciar na integração imediata de grande faixa da fronteira 
amazónica Brasil- Bólfvia. 

Creio nilo necessitar de maiores detalhes, para que se pressinta 
nesta narrativa, algo de semelhante do que acaba de concretizar, com 
a prudência c patriotismo que lhes silo peculiares, o digno Presidente 
Ernesto Gciscl. 

A CRISE MUNDIAL DE 1928 NÃO O ABATEU 

Mas, conforme acentuei no inicio desta homenagem ao grande 
pctropolitano que foi Alberto Soares de Sampaio, ~ao me p~opus a 
fazer uma anlllisc biográfica ordenada, scnao a dc1xar consignados 
nos unais desta Casn, os principais feitos deste homem, cm prol do 

desenvolvimento de nosso Pais. A vida trabalhosa de Alberto Soares 
de Sampaio, nada mais foi do que uma tocante glorificação do tra
balho. Sobretudo, se constatarmos que a sua trajctória como 
empresário, sofrera também o amargor de circunstâncias adversas 
aquelas que, nilo raro, se constituem cm primeiros degraus para 
novas reescaladas ascendentes, quando encarados por homens de 
carátcr c fibra inquebrantáveis. A crise mundial de 1928, atingiria o 
Brasil c o marasmo cconômico, as falências c moratórias, propor
~ionavam o cspctáculo pirotccnico da queima do café (o ouro 
brasileiro de então), c Alberto Soares de Sampaio, emancipado, em 
toda a plenitude dos seus dezoito anos de idade, já bacharel em Ciên
cias Económicas, mercê de uma cultura humanfstica sólida recebida 
no conceituado Instituto Luso-Brasileiro, de Pctrópolis, sob a sábia 
orientação do Professor Noronha, sentia-se arruinado, com um pas
sivo de dez mil contos de réis. Via frustrados os esforços, que junto 
ao avô c aos irmãos, lhes proporcionou dinheiro c notoriedade, tal 
como no desmonte do morro do Castelo, iniciado cni 1920, e que deu 
origem à atual Esplanada do Castelo, bem como, a vasta área que 
iriu da Praia de Santa Luzia, em frente ao velho prédio da Santa 
Casa de Misericórdia, até: o atual aeroporto Santos Dumont. Viu 
também fugir-lhe das mãos o controle da primeira- mais uma vez a 
chama do pioneiro- indústria de materiais ferroviários implantada 
no Brasil, cujo parque industrial de entilo, se resumia cm fábricas de 
produtos alimcnticios c poucas indústrias têxteis. Referimo-nos à 
Companhia de Material Ferroviário - COMAFE - resultado da 
experiência com a importação da Inglaterra, França c Bélgica, de va
gões, carros de passageiros c trilhos para as empresas ferroviárias 
brasileiras c do propósito de libertação da indústria de transporte 
sobre os trilhos, da dependência de fornecedores alicnfgcnas, 
fabricando o Brasil os componentes necessários para assegurar o 
transporte de grandes massas entre distãncias grandes. 

Hoje, a primitiva COMAFE, se transformou na grande empresa 
COBRASMA, uma das maiores fábricas de carros, vagões, eixos, 
tanques e demais componentes para ferrovias, cm toda a América 
Latina. Diluiram-sc também as reservas obtidas com o trabalho de 
sua Empresa, Soares de Sampaio & Cia, nas obras de adução do Rio 
Claro, que permitiram o reforço ao abastecimento D'água à cidade 
de Silo Paulo. 

No período de seu recesso como homem de negócios, c ao reini
ciar u nova escalada partindo do marco zero, ou melhor dizendo, do 
marco negativo, ausentes os amigos de ontem c presentes os inimigos 
c invejosos de sempre, viu-se Alberto Soares de Sampaio, cercado 
apenas pelo carinho de sua esposa e companheira de todos os minu
tos, O. Francisca Lopes de Almeida Soares de Sampaio, com quem 
se casara aos 19 unos de idade c com quem partilhou de suas triste
zas, alegrias c triunfos, durante 56 anos de vida em comum. Ao 
seu ludo também, ajudava-o o incentivo do amor filial, embora 
ajustado às manifestações da inocência, representado pela pequenina 
Maria Cecilia, sua única filha, hoje Sra. Paulo Fontainha Geyer. 

Foram dias sombrios para Alberto Sampaio que para pagar as 
dividas liquidara com todas as suas propriedades e bens, mas nao 
alterou o inquebrantável espirita de homem voltado sempre para os 
destinos do seu Pais c de sua gente, tilo justa era a sua compreensão• 
dns necessidade presentes c futuras do Brasil. Trabalhador incansá
vel, alimentado pela solitária, quão sublime, solidariedade da 
companheiru c da filha no momento da desdita, sobrepujou-se a si 
mesmo, projetando-se com incansável força, cm busca de uma rca
bilitaçao que não seria apenas sua, mas que pela carnctcristica de seu 
egofsmo impessoal, abrangeria no futuro a reconquista c a conquista 
dos seus incontáveis amigos, num ato submisso de piedade cristã c ao 
mesmo tempo do desinteresse pessoal traduzido nu concepcilo de 
grandes empresas privadas, que ao contrário da propriedade 
purticular, representam u participnçao coletivn no processo da 
majoração e distribuição de riquezas e bem-estar. Eis porque, conse
guiu Alberto Sonres de Sampaio, congregar logo depois em torno de 
duas, apenas, das suas imlmerus organizações industriais, muis de 
trlntu mil pequenos acionistas, entre os quais inúmeros operúrios. 
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VOLTA AOS EMPREENDIMENTOS ARROJADOS 

Retornando li procura de empreendimentos arrojados, passou 
Alberto Soares de Sampaio no terreno das atividades ngrlcolns, cm 
principio, numa vasta flren no Municlpio de Nova lguaçu, no Rio de 
Janeiro, c, posteriormente, nas negociações para a transferência da 
Companhia de Terras do Norte do Parnnfl, até então sob o controle 
de capitais ingleses, c lidcr.nnçn de Lord Lovnt, Nacionalizada a 
empresa, da riqueza das terras, roKas, exuberantes, surgiram não 
apenas cafezais, mas cidades, como Londrina c Maringã, colabora
ção reciproca da terra c do homem. 

Com o advento da Segunda Guerra Mundial, adquiriu a socie
dade anônimn Mnrvin, ainda de capitais inglêscs, ondc'foi, mais uma 
ve~ o pioneiro na instalação de uma laminação de metais não-ferro· 
sos no planalto paulista, a qual durante a última guerra permitiu a 
fabricação de estojos de artilharia para o Exctcito Brasileiro, feito 
reconhecido pelo Governo da República, no conccdcr·lhc a 
condecoração, que recebeu cm praça pública, de Cavaleiro da 
Ordem do Mérito Militar. Antes de fixar-se definitivamente nos 
negócios de petróleo, Alberto Soares de Sampaio descobriu no 
"lixo" resultante da operação da Usina Siderúrgica de Volta Redon
da, um meio de aumentar a potencialidade industrial do Estado cm 
que nasceu, constituindo a Companhia de Cimento Vale do Paralba, 
hoje Cimento Tupi e começava por produzir, ajã significante quanti· 
dade de 10.000 sacos diários. 

Ainda neste mesmo pcrlodo idealizou c fundou uma fâbrica de 
cabos plâsticos c fios para linhas de transmissão clétrica, a empresa 
de Cabos Plásticos do Brasil. Foi sua iniciativa também, atrair capi· 
tais americanos para a montagem de uma fãbrica de pncumâticos no 
Brasil impondo, entretanto, o principio de igualitarismo acionârio 
para capitais brasileiros, no que .resultou na realização da fâbrica 
Pneus General S/A .. Iocalizad~tno começo da Via Outra c da qual lo
go ap6s haver atingido a mesma sua capacidade mâxima de produ
ção, passou para outras mãos a participação que lhe coubera. Em se
guida, a· referida empresa, fundia-se a uma outra, a Fircstonc, 
ampliando, sobremodo a produção nacional de pneumâticos. 

Todavia, foi no sctor do petróleo, onde Alberto Soares de Sam· 
paio, empregou talvez o mãximo da sua capacidade empresarial e 
mais que isso, todo o vigor que seria de esperar de um,homcm de 
formnçilo industrial c cclética, enfim onde ao lado da inteligência, 
usaria a alma c o cornçilo de brasileiro. 

A tudo resistia quando se lhe antepunham obstãculos considera· 
dos intrnnsponlvcis. Embora tenha sido o ano de 1932 quando foi 
instalada em Uruguaiana, na fronteira do Brasil com a Argentina 
uma pequena Refinaria de Petróleo com capacidade de aproveita
mento de SOO barris por dia -o marco inicial da refinação de pctró· 
leo no Brasil, a partir de 1936, o crescente desvio de divisas para a 
importação de derivados c petróleo crú jfl preocupava Alberto Soa
res de Sampaio. Por outro lado, quando cm constantes troca de 
idéias com seus amigos mais Intimas c ligados à problcmâtica do pe
tróleo no Brasil c no mundo, asscnhorava.sc do desenvolvimento das 
pesquisas no que dizia respeito ao processamento de destilação, pos
to que, entre nós, do emprego de processos descontinuas de dcstila
c;uo !racionada para as instalações de unidades de topcamcnto c cra
queumento térmico jfl havia tecnologia bastante desenvolvida cm ou
tr.os poises scntia·sc quase como um frustado, 

1947- IS.OOO BRASILEIROS SUBSCREVEM O CAPITAL 
PARA UMA REFINARIA DE PETRÓLEO 

Corria o ano de 194S c Alberto Soares de Sampaio, jâ então 
acolltado pelo genro, o jovem Paulo Fontainha Gcycr indiscutivcl
mcnle, o prosseguidor seguro dessa meritória empreitada, lançava-se 
à árdua tarefa de adquirir a concessão para implantar a sua Refina
ria, tendo porém sempre no seu espirita pioneiro, a Idéia fixa de fazer 
o melhor e o que atendesse, no momento c no futuro, as reais ncccs-

. sldudes do Brusil cm mutériu de produçi\o de derivados de petróleo. 
n .. ~ ~~• ........ ~ .... r"; .. ,. .... ..l,\,,l..ln ..... : ..... ,.;,.,. ~ .. "'"""''"':'i'ln ,,.~nn .. 

lógica cm tcrrnos de proccSS!IIllcnlo de petróleo no Brasil. Nu culmi· 

nância das negociações, sentindo esgotar todas as suas reservas mate
. riais c de alguns amigos os mais fiéis, escutou o conselho profético de 
Assis Chatcaubriand c lançou açõcs ao público, fazendo cm pouco 
tempo, cm torno de si, cerca de I S.OOO amigos, entre humildes c bene
ficiados do destino, Assim, pelo titulo de Autorização n• 807, de 27 
de agosto de 1947, obtinha Alberto Soares de Sampaio, do Conselho 
Nacional de Pet.rólco, o direito de constituir a Refinaria c Explora
~ào de Petróleo União S/A, como salvaguarda dos interesses de 
quantos nele acreditavam, c mais, como reconhecimento de uma lidc
rançajâ comprovada. Inicialmente, tal concessão fora autorizada pa
ra uma Refinaria com capacidade de 10.000 barris diãrios a ser loca
lizada no então Distrito Federal. Posteriormente, no decorrer das 
negociações, convictos dos propósitos patrióticos de Alberto Soares 
de Sampaio c visando sempre os altos interesses da Nação, as cúpu
las dirigentes do Conselho de Segurança Nacional c do Conselho Na
cional do Petróleo chegaram à conclusão de que a referida concessão 
deveria ser autorizada para uma refinaria de 20,000 barris por dia, is
to é, o dobro da capacidade primitiva, todavia para ser construi da no 
planalto de São Paulo, afim de atender ao consumo da região gcoeco
nômica mais carente de derivados de petróleo na ocasião, face ao tre
mendo crescimento que a industrialização de após guerra lhe trouxe
ra. Enfrentou Alberto Sampaio todos os entraves imaginâvcis, mas 
viu nascer naquela ocasião a maior sociedade anónima genuinamen
te brasileira, com a subscrição exclusivamente por brasileiros natos, 
de um capital de 300 milhões de cruzeiros, Mas, não foram apenas os 
empecilhos de ordem política, económica e burocrãticas que iriam 
tornar mais penosa a tarefa. Outros, inerentes à própria execução do 
audacioso projeto, ressaltariam a vigorosa liderança de Alberto Sam
paio, sobretudo, no incessante apoio moral que dedicava li sua 
valorosa, quanto brilhante equipe técnica, Em torno de uma ârca de 
1.260.000 m', cm Capuava, Municlpio de Mauã, local adquirido 
para instalações da Refinaria, havia insuficiência de âgua (seriam 
necessários 340.000 litros por hora, de âgua de reposição para 
refrigeração geral), tendo-se que adotar, então a solução do emprego 
simultâneo do resfriamento a ar, processo até então somente utiliza. 
do cm uma única Refinaria nos Estados Unidos, dada a novidade 
desse processo de refrigeração cm sistemas de refrigeração de 
petróleo cm todo o mundo, Graças a este gigantesco esforço liderado 
por Alberto Soares de Sampaio c secundado por fiéis amigos c 
colaboradores, além como jã fora mencionado, da qualificação dos 
.seus técnicos, na maioria brasileiros, é que foi posslvcl colocar a 
Refinaria de Capuava (como era mais conhecida) cm operação, a IS 
de novembro de 1954, praticamente cm dez meses de trabalho cm 
rodlzlo, de 24 horas, compreendendo as obras de engenharia e a 
montagem dos equipamentos. 

CAPUAVA- INOVAÇ0ES TECNOLÓGICAS E BOM 
PLANEJAMENTO EMPRESARIAL 

Estava inaugurada no Brasil a mais moderna e sofisticada refina
riu de petróleo, constltuldu por quatro unidades que funcionavam 
combinadamcntc, na refinação do petróleo, como sejam: 

a) Unidade de preparação de carga; 
b) Unidade de fracionamcnto c unidades de craqucamcnto -
TCC(lhcrmofor Catalytic Cracking); 
c) Unidade de recuperação de gases c tratamento; 
d) Unidade de polimerização catalltica. 
Fechava, assim, Alberto Sampaio um ciclo de técnica que se 

tornara obsoleto no refino de petróleo, então utilizado no Brasil, ou 
seja o chamado craqucamcnto térmico, para a introdução do que 
havia de mais progressivo tecnologicamente no ramo dos catalisa· 
dores, com o advento do processo de craqucumcnto catalllico. Por 
tudo isto, é que repetimos, foi também o pioneiro nu introdução de 
modernas técnicas de refino de petróleo no Brasil. 

E mais do que isto, Senhor Presidente, como curioso cm 
assuntos de petróleo, desenvolvida nu própria participação que tive 
nn Cf1murn nn~ n"~"!'.~~ . .,!':.~!1 .. ':~1e, ~~~~·~n ,....., ,m ............................ ... 
brc tcmn de tamanha significação, admito que o norrmornm•'·"'" 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçilo 11) Quarta-feira 21 4837 

técnico do proc~ssnmcnto do petróleo na Rcnnnrin idcalizndn por 
Alb~rt~. Snmputo, bem como, a ndcquadn utilização dessas 
posstbthdndcs, é que pcrmi~irnm o numcnto grndntivo da capncidade 
de rclinnçi!o de 20 .. 000 bnrfiS de óleo crú por dia, previstos na conccs· 
silo: p~ru n cupnct~ndc real de 31.000 barris diários, sem qualquer 
acrcsctmo dos cqutpnmentos básicos de refinação aprovados inicial· 
mente pelo Conselho Nacional do Petróleo. Ao admitirmos tal 
conqui~tn técnica, é opo!tuno justincá-la atrnvés .de um trecho do 
rcln~órto da !'ETROBRAS, relativo no nno de 1957, quando era seu· 
presidente o Ilustre general c cx-purlumcntnr Jnnnry Nunes: 

"Considerando o disposto nos Artigos 43,44 c 45 da Lei 
n• 2 .. 007. de 3 ~e outubro de !95J, c tendo cm vista que as 
,t,atut~ls mslt~lw:ucs ~us r~finarius particulares, possibilitam, 
conlornw hcou ev1de11C1Udo, u refinação de óleo crú cm 
quuntidu~e nmior do que a nxudu nos rcspccti~os titules de 
uutormu;uo, o Poder Executivo baixou o Decreto n• 41.652, 
de 4 de JUnho de 1957, pelo qual o Conselho Nacional de 
Petrólc~. no intcrcs:e do abastecimento nucional, poderá 
detcrmmar ou "utor~zur a refinação de petróleo bruto além 
do limite .~utorgudo. send'o a utilização da capacidade 
excedemo l:11a cm b~ncficio do monopólio da União c por 
cont" d" P!!TROBRAS e suas subsidiárias." 

Mus núo fora mera obra do acaso este feito, senão os reflexos da 
eduCllçào progressiva de Alberto Soares de Sampaio, baseada numa 
revisão pedugógica em procurando sempre os reajustamentos, ou 
mesmo os antevendo, u proporção em que os conhecimentos mais 
precisos siio apreendidos. a o pragmatismo que se possa atribuir ao 
critério de tal tipo de educação no sentido de ela se informar c 
orienillr·se pelos resultados da experiência. Em razão disso, Alberto 
Soares de Sampaio, da área inicial adquirida para a instalação da 
Relinaria União, com todos os seus elementos de infra-estrutura 
inclusive um moderníssimo Centro de Pesquisas onde trabalharan: 
verdadeiros cientistas, fez anexar outras grandes ãrcas, por acreditar 
que dali. algo cm futuro próximo, teria o Brasil uma incontcstãvcl 
gúma de opções tecnológicas, no sentido de usufruir de tudo aquilo 
que. em matéria de petróleo, o mundo pudesse lhe ensinar, numá 
adequaçf1o ils suas necessidades, Enquanto aguardava esta oportu· 
nidndc, Alberto Soares de Sampaio, o amante da natureza, plantou 
uma lloresta de eucaliptos, onde antes eram ãrcas desmatndns c onde 
hoje se ergue o maior parque pctroqulmico da América do Sul, lcvan· 
Indo a baixos custos graças às grandes obras infra·cstruturais jà, an· 
tcriormcntc, implantadas. 

PARTICIPAÇÃO EFETIVA DOS OPERÁRIOS NOS LUCROS 

DA EMPRESA 

Todavia, nilo ncaram apenas nos aspectos técnicos c empresa· 
riais, tudo o que Alberto Sampaio deu de si para que o Pais se 
emancipasse em termos de e!aboruçilo c mesmo produção de pctr6· 
loo. No Complexo de Capuava, surgiram concomitantemente, com as 
cdilicações industriais, outras diretamcnte ligadas no bcm-estar dos 
seus colaboradores, técnicos e operários, Se as estruturas de aço c 
concreto· espelharam n rlgida têmpcrn de um homem que tinhn a 
clar:1 visão da funçilo económica dos seus empreendimentos, ao 
mesmo tempo as suus vistas convergiam para os modestos homens 
que a seu lado lubutavum pum u concretização da grande obra. Fo· 
rum cdilicados nos terrenos du Refinaria de Cnpunva, refeitórios, 
praças de esportes c luze r, cdiflcios pura prestação de assistência mé· 
dica imediat:l, c foi mais longe. o benemérito Alberto Sampaio, 
nunu1 preocupação constunte com a parte assistencial nos seus cola· 
horadorcs, sem distinçuo de posto ou· categoria prolissionul. Or· 
gnnizou a "Sociedade Bcncliccntc Petróleo União", que daria 
ussistênciu médico-hospitulur, dentária, educncionul c financeira, a 
lodos os cmpregadtls c seus dependentes, Fez introduzir cm dlspositi• 
vos csllllUtilfios du Rcfinuria c Exploruçilo de Petróleo União S/ A .. 
a obrigutoricdudc de dcstinuçfio de purtc do lucro pura n participa· 
cu o dos empregados, purticipuçüo. esta que se revestia em forma de 
ubono de Natal c dt111s grutificuçiles de bulunço durante o uno, além 

de um sufilfio extra pura as férias. Proporcionou, por intermédio 
daquela Sociedade Bencliccntc, a oportunidade qunsi todos os 
empregados adquirirem u cusu própria, com pagamentos a longo 
pruzq c dentro das possibilidades saluriais de cada um. Era isto, uma 
das suas muiorcs satisfações pessoais: o sentir a prosperidade crescer 
:1o. redor de si. Eru 11 manifestação clarividente do seu egoísmo 
1mpessoul, tornundo·sc sob o ponto de vista humano, uma escola 
puru os 4uc: com c:h: conviviam c convivernm, 

DEFENSOR DA NATUREZA, PLANTADOR 
DEJACARANDÃS 

Outro aspecto extremamente simpático du personalidade de AI· 
berto Soares de Sampaio, além de "fabricante de ftíbricus", con· 
forme fora cognominado, foi o seu amor pela natureza. Pelo menos 
vinte anos untes do reconhecimento cientifico, pelos estudos ccoló· 
gicos. do real valor pura o bem-estar da humanidade, da necessidade 
du conservação du natureza, ele começou a se prconupnr com a cxtin· 
~ilo de espécie de madcira-dc·lci nativas do Brasil. Na sua Fazenda 
Süo Joaquim. no.Vule do Cuiubá, 3• Distrito do Municfpio de Pctró· 

. polis, suu cidade natal. numa úrcu de mais de ISO alqueires gcomé· 
tricos, Alberto Sampaio conseguiu construir o que os botânicos que 
u visiwram denominam de "jardim botãnico do futuro". Plantou, 
:11iás obstinadamente, cm mais de 40 alqueires geométricos, tudo o 
que com imenso sucrir.cio conseguira obter cm mudas c sementes 
sclccionadns. Empregamos o termo, obstinadamente, porque con· 
servucionistu nato, jamais deixou derrubar uma árvore sequer da sun 
l'uzcnda, a nüo sc:r c:m tulhàc:s homogêneos para se plantar essências 
nobres ou criar pomares com as mais variadas espécies de fruteiras 
tropicais. Segundo u sua eficiente c dedicada Secretária· de longos 
unos, enfrentou umu verdadeira odisséin de correspondência para 
todos os serviços florestais do Ministério da Agricultura, do 
Amazonas ao Rio Grande do Sul, como também, para todas as Se
cretarias de Agricultura dos Estudos c, por último, na era ecológica, 
u todos os Serviços de Proteção à Natureza. 

. Nem mesmo a falta de resposta ,da maioria daqueles Orgãos, 
não o desanimava c, por fim, contentava-se com a generosidade de nl· 
guns amigos c a cooperação de Entidades Oficiais: O Serviço 
F!orestul da Secretaria de Agricultura de São Paulo e o Horto 
Florestal do Rio de Janeiro, 

Pura os amigos que costumavam observar-lhe ser néccssário 
alpumus dezenas de unos para um pé de jncarnndtí crescer apenas 
pouco·s metros, costumava responder, num verdadeiro hino de amor 
ao seu Pais c à natureza: "não planto para mim, nem planto para os 
netos ou bisnetos: planto pura o Brasil", Era ainda a reminiscência 
do avô a incendiar-lhe u alma, o inigunlãvcl engenheiro Tei~cira 
Soares, que dissera ao seu dileto amigo, o também inigualâvcl 
George,'Ciemcnceuu, quundo este visitou a sua Fazenda Santa Alda, 
situada nos limites dos Estudos do Rio de Janeiro e Minas Gerais:
"Muitos plantam cal< para colher ouro, cu planto ouro para colher 
cufí:", Como Alberto Sampaio, a velha Teixeira Soares, era também 
um upuixonudo pelu terra e pclus bons alegrias que ela pode dar, con· 
forme ucentuuvu Clemenccau que, ainda, em artigo publicado na 
revistn parisiense 1//u.l'lrat/on, em maio de !911, após haver se encnn· 
tudo com o que vira em Santa Aldu, assim se expressava: "Ó meus 
irmiios franceses, sabei que há outra vida que nilo é n de enlnn· 
guecer". 

Estu frusc, se aplicaria bem u quantos visitem a Fazendu Suo 
Joaquim, tarefa edilicudu pelo cornçilo c n quatro milos: as milos c os 
coruçõcs que sempre se uniram de D. Francisca Lopes de Almeida 
Sourcs de Sumpuio e Alberto Soares de Sampuio. 

Hoje. o nosso Estudo do Rio de Janeiro, possui o mais rico 
ucervo vegetul purticulur e onde os alunos de suas Escolas de 
Agronomia, vilo aprender ao vivo, 11 prcservuçilo ordenada e cicntl· 
11cu dus nossus melhores essências florestais. Afora 5.000 covas de 
eu lo (com umu produçiio uproximuda de 20.000 kg de cal< bruto) c 
ví>rios ponmrcs, constita!das de cerca de 7.000 Arvores frutlferus 
tropicais, cncontrurilo os estudiosos du botílnicn c du ecologia, de um 
modo gcrul, muis de 420.000 cssêncius rurus c nobres dn nora brusi-
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lcina. Llcvidanu:rHc catulogadas, e com marcas individuantes tais 
~.:omo: jm:~mmdt'as de vilrios tipos, cedro, perobns, jcquitibâ, pinhci· 
ros diversos. c~abrc.:uvu, mogno, guuruntà, pau pereira, imbuiu, 
pc,lui(a, rmu l'!.!rro, cnhrcuvu-vermelhu, aruribu·rosu, cassia-grandc, 
poiU·rci. jutobt'a, vinhútico, ruciras. eucaliptos, pau-marfim, supu caia, 
csputllllca, puu·brusil, jatui, undu-açú, ipês, taiuvn c outras dezenas 
<.jUC scri;.a1.H.:iosu mencionar. 

UMA CASA DIGNA DA FLORESTA 
NA QUAL ESTÁ INSERIDA 

Por complemento, num requinte de bom gosto, Alberto Sam· 
paio c sua digna esposa, agora coadjuvados pela sensibilidade e fino 
gosto da filha única do casal, Sr• Maria Cecilia Soares de Sampaio 
Geycr, fizeram erguer no centro dos bosques magestosos, um bel(ssi· 
mo conjunto arquitetônico, cujos traços da casa-séde da Fazenda 
Siio Joaquim obedeceram aos estilos das casas nobres da ltâlia do Sé
culo XVIII. Todavia para integrá-la perfeitamente cm harmonia ~om 
a noresta composta por essências nobres do Brasil, delegaram ao ar
quiteto, Príncipe Rodokanakis, o estudo exaustivo de detalhes de vã
rias construções executadas, entre nós, no mesmo Século XVIII, a 
fim de que fossem reproduzidas no cdiflcio. 

A fim de dcsincubir-se da missão, o Príncipe Rodokanakis, cfc
tuou pesquisas viajando pelo Brasil afóra, colhendo elementos em to· 
das as cidades onde existem monumentos arquitetônicos tombados 
pelo Património Histórico c Artístico Nacional edificados no sécu
lo XVIII. 

Assim, o hall de entrada da casa-sí:de, é a cópia da entrada da 
igreja do Convento de Siio Bento, do Rio de Janeiro, também cons· 
truida no uno de 1723; a escadaria de pedra que dâ acesso direto ao 
salão nobre do primeiro piso, c onde se acham móveis de jacarandâ, 
quadros de pintores famosos c objetos de adorno do mesmo sécu
lo XVIIl, é uma réplica da existente na Casa dos Contos, de Ouro 
Preto: o óculo principal da varanda é idêntico ao de uma das igrejas 
de São Luiz do Maranhão, ainda do século XVIII; as "conchas" 
existentes no amplo saliio de visitas, são cópias das existentes na igre
ja do Outeiro da O lória c as fechaduras foram mandadas buscar cm 
Portugal, também cm consonância com os estilos usados no referido 
século XVIIl. Ao lado do casarão-séde, foi erguida uma capela, cujo 
estilo é baseado, ou melhor diríamos, é quase uma réplica também, 
de uma outra existente na ilha de ltaparica, na Bahia, c erguida no 
ano de 1712. 

Longe de significar ostentação, quiz a familia Alberto Soares de 
Sampaio deixar perpetuado no coração do Município de Pctrópolis, 
um conjunto arquitetônico e florestal que representasse a arte c pu· 
jança do Brasil colonial expressa pelos gênios dos artistas e pela dâdi
va da natureza. 

O magnífico exemplo de dedicação c amor a natureza, reprcsen· 
lado por D. Francisca Lopes de Almeida Soares de Sampaio e Albcr· 
to Soares de Sampaio, leva-me a desejar que surjam outros brasilei
ros tomados das mesmas preocupações para que as nossas riquezas 
vegetais, as nossas madeiras-de-lei, não desapareçam completa· 
mente, vitimas da exploração desordenada, do imediatismo uti· 
litúrio, como infelizmente vem acontecendo. 

Pelo muito que fez pelo Brasil, sentiu-se Alberto Soares Sam· 
paio credor da admiração dos seus concidadãos e de altas autorida· 
des do País e do Exterior, assim reconhecidas pela outorga das se· 
guintcs condecorações: 

Medalha da Ordem do Mérito Militar- Brasil. 
Medalhu de Ouro do Trabalhador- Brasil. 
Comendador da Ordem do M~rito Aeronâutico- Brasil. 
Comendador da Ordem do Mérito Nacional- Brasil. 
Oficinl da Legião de Honra- França. 
Concluindo, permita-me mais uma vez o professor Gudin, que 

lhe secunde na imugcm que o notâvcl Teixeira Soares lhe marcara, 
paru ajustá-la numa reveréncia h memória dos dois grandes vultos de 
um mesmo sangue: "Se dispuséssemos de uma só palavra para de de· 
finir Alberto Soares de Snmpnlo esta palavra também seria, Bonda· 
de". E continuur!nmos: "Ele cru um desses homens rnros que vem h 

terra como um emissário divino, para praticar o Bem, o Amor c a Ca
ridade". "Sua bondade não subia distinguir os grandes dos peque· 
nos". "Aos que dele se aproximavam para pedir alguma coisa, ele da
va a impressão de que lhe haviam feito um favor. 

Nilo era polidez, era Bondade". 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Sr. Senador Braga Júnior. 

O SR. BRAGA JONJOR (ARENA- AM. Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O problema da inflação brasileira tem sido um dos temas que 
temos abordado com a maior ênfase e contumâcia da tribuna desta 
Casa. Isto porque, cm verdade, a matéria, além de atraente nos seus 
contornos doutrinârios, envolve aspecto de complexidade que 
desafiam as soluções mais pragmâticas. Hoje, contudo, pretende· 
mos, tão-somente, oferecer alguns dados ao conhecimento da 
Nação, os quais reputamos do maior interesse para as classes obrei
ras de nossa Pátria, c que elucidam, mediante elementos estatfsticos 
irrefutâveis, certas questões e críticas que, ultimamente, surgiram em 
meios ligados a certas atividades econômicas. 

Referimo-nos às correções dos nfveis salariais das diversas 
categorias profissionais, inclusive, do salário mfnimo, em confronto 
com os problemas da curva inflacionária e do aumento do custo de 
vida. 

Apregoa-se, com insistência, que a politica económica do Qo. 
vcrno tem sido, na sua essência, antissocial, uma vez que, contendo a 
inflação, se utiliza de expedientes drâsticos, que aviltam, sobretudo, 
o salârio do trabalhador, fazendo com que os seus níveis de correção 
estejam sempre aquém dos detectados no aumento real do custo de 
vida. Nada mais injusto e divorciado da verdade do que essa asscrti· 
va, que, aliás, não encontra respaldo nos elementos técnicos e 
informativos que definem a matéria. 

Em verdade, o que se tem verificado, nos últimos anos, é exala· 
mente o oposto: o Governo demonstrando a sua permanente 
preocupação com o problema salarial do trabalhador brasileiro, 
adotando uma politica absolutamente equilibrada cm função dos 
fatores inflacionârios c dos relativos ao custo de vida. Observemos, 
por exemplo, a elevação percentual do salârio mínimo em relação à 
do custo de vida, nos últimos três anos - 1974, 1975 e 1976, 
Tomemos o Rio de Janeiro, que apresentou uma correção do salârio 
mfnimo no valor de + 20,8%, em 1974, enquanto o custo de vida 
chegava a uma atualização de + 31 ,4%; cm 1975, porém, já a situação 
salarial se modificava c os índices de correção do salârio mfnimo 
atingiam+ 41,4%, para um aumento do custo de vida de+ 30,7%; em 
1967, muntcve·sc a mesma predominância do nível do salârio mini· 
mo, no percentual de + 44, I%, enquanto o custo de vida não ia além 
de + 43,6%. Essa mesma escala ascensional de correção salarial se 
apresentou em São Paulo c no Rio Grande do Sul. 

Mns, Sr. Presidente, também os salários mais profissionaliza
dos, como os das categorias que integram as atividades ligadas h 
indústria de transformação, foram beneficiados com a politica 
económica do Governo, obtendo, cm 1974, acréscimo de 39,5%, 
para elevar-se, cm 1975, a + 41,8%, chegando, cm 1976, a + 51,7%. 
Também no âmbito da construção civil, os percentuais de correção 
salarial das várias categorias são sintomâticos, apresentando varia
ções que, em média, se situam na ordem de 33,9%, para 1974; 37,4%, 
para 1975; c 49,4%, para 1976. 

Pelo que se observa, Sr. Presidente, o Governo do Presidente 
Geiscl tem garantido às classes obreiras do Pais, atualizações 
salariais que equilibram, com umn pequena sobra, o dcsnlvel 
determinado pelo aumento do custo de vida c, conforme salienta as 
autoridades da ârea, a fórmula da política salarial deve ser mantida 
"sob pena de se rcuvivnrcm as tensões de custo c a realimentação de 
um processo infltu.·iontirio ucclcrudo'', 

Provado, assim, que u pol!ticu sulnrinlé justa c atende às necessi
dades emergentes, preocupa-se o Governo, Isto sim, em evitar 
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desequilfbrios que só serviriam para acelerar o processo inflacioná-· 
rio. 

Estes, Sr. Presidente c Srs. Senadores,. os esclarecimentos que 
julgam~s ~portunoslcvar ao conhecimento do Nação c que, a rigor, 
fazem JUStiça aos homens que comandam a politica sócio-económica 
de nossa Pátria, especialmente ao Ministro MArio Henrique· 
Simonscn. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Mauro Bcncvidcs, 

O SR. MAURO BENEVIOES (MDB -CE. Pronuncia 0 se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: , . 

No último dia 15, em meio a e•pressivas solenidades clvico-reli· 
giosas, a cidade cearen~e de Juazciro do Norte viu defluir o sesqui· 
centenáno de seu surgtmcnto como pequena povoação, incrustadà 
na zona Sul do Estado. 

O evento coincidiu .com as festividades da padroeira Nossa Se
nhora das Dores, fazendo con.vergir para aquele municlpio milhares 
de pessoas, oriundas de vãrias comunas nordestinas. 

Toda a imprensa enalteceu os I 50 anos de Juazeiro, ressaltando 
a tu ta empreendida por seus filhos para vb;Io transformar-se cm urbs 
progressista, à altura dos nossos anseios dcsenvolvimcntistas. 

De conformidade com os assentamentos históricos, coube ao 
brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro instalar-se naquela área do ter· 
ritório alencarino, com' sua fazenda "Tabuleiro Grande", dando 
lugar ao aparecimento gradativo de uma comunidade, que se impôs 
à admiração de todos os ·cocstaduanos, pela altivez, patriotismo c 
indomável força de vontade dos que a integram. , 

No curso de sua ••istência, são numerosos os episódios que ser· 
viram para projetar a gente juazcircnse, tornando-a credora do 
reconhecimento c do apreço dos brasileiros. 

Inicialmente, além de seu fundador, Leandro Bezerra Monteiro, 
destacou-se o seu neto padre Pedro Ribeiro de Carvalho, incumbido 
da formação moral c espiritual, na capelinha de Nossa Senhora das 
Dores, então construlda; como marco indelével da fé c da rcligiosida· 
de dos que ali nasceram. 

Com a chegada do Padre Clccro Romão Batista, cm 1872, a 
colctividadc de Juazeiro passou a gravitar cm torno de sua incon· 
fundível figura de sacerdote c de líder, que, de forma notável, cmpal· 
mou, por anos seguido~ o comando de uma região, transformada, 
cm razão disso, i:m centro das mais importantes deliberações do 
Estado. 

Em excelente trabalho que escreveu sobre a data scsquiccn· 
tcnária, o Padre Murilo Sã Barreto, vigário de Juazciro, assim se 
manifestou, em um dos seus parãgrafos·dcrradciros: 

"Não tenho dúvidas de que Juazciro deve ao cpntc•to rc· 
ligioso, Nossa Senhora das Dores c Padre Clccto, a fisio· 
nomia da grande cidade que é. Aliás, nem por caracterizar-se 
pela religiosidade popular desmereceu a causa de seu dcscn· 
volvimcnto. Pelo contrário, reconhece-o. Digna-se dela." 

O arraigamento da crença na bcncvol.cntc c constante intcr· 
mediação da Virgem das Dores c na extraordinária c sempre lembra· 
da clarividência do velho sacerdote têm constituído fatores prcpon· 
derantes na conscicntizução dosjuazcircnses, ao longo dos tempos. 

O Padre Clcero assumiu posicionamento de vanguarda cm movi· 
mentes memoráveis, insurgindo-se contra podcros.as oligarquias, pa· 
ra resguardar aquilo que entendia ser legitimo interesse popular. 

A revolução que comandou, cm 1914, para a derrubada do 
Presidente Franco Rabelo, representa um testemunho épico inolvi· 
dâvel, inserto nos fastos da história nordestina. 

Ao ludo de Floro Bartolomeu, José de Borba Vasconcelos c ou· 
tros eminentes cidadüos, o Padre Clccro Romilo Batista deu naquele 
acontecimento politico exuberante dcmonstraÇuo de prestigio popu· 
lar, grunjeando notoriedade que transpôs as fronteiras do Pais. 

Em editorial que obteve ampla repercussão, "O Estado do Carl· 
ri", numa tiragem especial pura assinalar os ISO anos de Juazciro do 

Norte, focaliza o papel do municlpio, desde as suas origens até hoje, 
fazcndo·o éla forma seguinte: 

"I 50 ANOS DE Fll E DE TRABALHO 

Dois acontecimentos marcam, com a tinta indelével da 
, gratiduo e do contentamento mais profundamente sentido, a 

vida desta cidade, no dia de hoje. 
Ambos são de natureza histórica c, embora se distingam 

cm essência- um de ordem temporal e outro de plano divi
no - os dois se identificam c intcr-associam-sc no processo 
ontológico sócio-cristão, que tem dado origem, conteúdo, 
forma c projcçüo de continuidade no futuro, às comunidades 
urbanas deste Pais. 

Pela ordem, o primeiro desses acontecimentos, hoje cele
brados, refere-se à fundação do povoado de· Juazeiro, nos 
idos de 1827, cujo inicio, não obstante ausente o comprovan
te autentincador da data ••ata, quer-se, contudo, tenha sido 
ade iS de setembro. 

A pequena plataforma do Tabuleiro Grande, liberta c li· 
vrc no arvoredo ainda inculto, oferecia vantagens para os 
primeiros lances do agregado social. Ã sombra fresca c convi
dativa de tra~ p/:s de juazciro, -a árvorc.scmprc-vcrde dos 
sertões calcinados -. os viandantes e trapeiras que iam c vi
nham partindo do Crato para o intercâmbio comercial com 
localidades mais distantes; costumavam descansar. 

Em redor, a pouco e pouco foram surgindo as primeiras 
moradias, os barracos c tendas de comércio. O trato de terra 
começava a repontar para o largo destino que lhe estava 
reservado. 

Mais tarde veio juntar-se-lhe uma capelinha. O fio de fé 
que lhe faltava para a tessitura ideal do esboço civilizador. 

E é a construção da capelinha o outro acontecimento 
que hoje festejamos ao que parece certo ter-se verificado no 
dia IS de setembro de 1827, com a dedicatória que lhe consa· 
grara o seu primeiro capelão, para o culto a Nossa Senhora 
das Dores, a Santa Padroeira da cidade. 

São 150 anos decorridos. O pequeno arraial foi crcsccn· 
do, lentamente, mas, crescendo, ati: que cm abril de 1872 veio 
a ele ter o Padre Ciccro Romão Batista, sob cujo apostolado 
de 62 anos consecutivos, a antiga c pequenina povoação to· 
mou extraordinário impulso, avultando-se c desenvolvendo· 
se ao ponto de vir a ser, nos nossos dias, uma das comunida
des mais progrcssistus e importantes do nordeste brasileiro. 

São esses os dois acontecimentos históricos que festeja· 
mos na data de hoje. De suma importância para a vida desta 
cidade, porqoc ambos irmanaram-se para a cadência dos nos· 
sos primeiros passos c lhes transmitiram, como permanente 
estímulo, as duas forças mais poderosas da terra - a Fll c o 
TRABALHO -, mcrcí: das quais temos vencido tempo c 
conquistado espaÇo oferecendo ao nosso Pais, como agora 
oferecemos, urna de suas mais ordeiras c operosas cidades, 
a uma região onde o atavismo ciclic~ das estiagens parece con· 
tinuar sendo o aniquilador de todas as esperanças de 
desenvolvimento c prosperidade, 

Sejam pois nossas palavras nesta oportunidade, quando 
a cidade comemora o scsquiccntcnàrio dos seus passos inl· 
cials, no càrnlnho que ora c mais que nunca percorre com fir· 
mcza c segurança, ni!o só uma alegre comunhão com o rego
zijo de to'da a população deste municlpio, mas !ambém o tcs· 
tcmunho da nossa crença c convicção no grandioso futuro· 
que ainda reservado está ao pequeno povoado de 1827, desde 
quando certo sempre foi c escrito cstâ na Lei de Deus, que os 
milagres da terra outros não serão senilo aqueles obrados pc
lo próprio homem, enquanto no seu coração e nos seus rnlis· 
culos" permanecerem inaltcrâvcis a fé c a coragem para o 
trabalho." 

Sr. Presidente, tratando-se de uma data de maior expressividade 
para 11 História do Ceará, decidi-me realçar o seu transcurso, numn 
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homcnngem n todos qu:mtos, nestes ISO anos, erigiram Juazeiro do 
Norte como um dos mnis progressistas centros populacionuis do 
Nordeste, no quul o fervor religioso e a ünsia de desenvolvimento se 
conjugnm de modo admirável pura engrandecer merecidamente os 
seus 120 mil hnbitnntcs. 

Em o que tinha 11 diter, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo 
que trutar, vou enccrrur a presente, designando para a sessão extraor· 
dinúria das 18 horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a se· 
guinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão, 'cm turno único, do Projeto de Resolução n• 66, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como concl~são de 
seu parecer n• 621, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Natal (RN) a elevar em Cr$ 2.553.035,60 (dois milhões, quinhentos 

e cinquenta e três mil, trinta e cinco cruzeiros e sessenta centavos) o 
montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER,sob no 622, de 1917, da Comissão: 
- de Conslitu!çilo e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· 

da de. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 68, de 
!977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu parecer n• 625, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
São João do lva! (PR) a elevar cm Cr$ 2.664,193,28 (dois milhões, 
seiscentos c sessenta e quatro mil, cento c noventa e três cruzeiros c 
vinte e oito centavos), o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 626, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici· 

da de, 

O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso)- Está encerrada a ses· 
são. 

(Levanta-se a sessão à.r 18 horas e 30 minutos,) 

ATA DA 149• SESSÃ0, EM 20 DE SETEMBRO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, das~ Legislatura 

- EXTRAORDINÂRIA -
PRESIDtNCIA DO SR. JOSt LINDOSO 

iiS lN IIOIItiS /:" 30 MINUTOS, t1CHAM-SE PRESENTES 
OS SI/S. SI:'Ntl IJORiiS: 

Ad:lihortu Son:1- José Guiomard- Braga Junior- Evandro 
Curroir:~ -José Linduso- Renato Franco -Alexandre Costa -
Helll'iquo de Lu Rooquo - José Sarney - Petrõnio Portella -
Muu1'u Boncvides- WiiSilll Gonçulves- Agenor Maria- Dinarte 
Murit - Jessé Freire - Domicio Gondim ....; Milton Cabral -
C'unhu i.inw- Mnroos Freire- Murilo Paraíso- Arnon de Mello 
- Luit C:~v:~k:llltc- Teutõnio Vilela -Augusto Franco- Gi.lvan 
Rudw - Luurivul Buptistu - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy 
S:111tus- Oiroou Curduso- Joiio Calmon- Vasconcelos Torres
Bonj:~mim 1':1mh- D:~ntun Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo 
Cupunonw - lt:1111U1 Fmnco - Magalhães Pinto - Franco 
Muntoru- Orestes Quí:rcia- Otto Lehmunn- Benedito Ferreira 
- O;ircs Tci,ciru - ltulivio Coelho - Mendes Cunulc - Leite 
Clui\·os - M utlus Lciiu - .l!vdásio Vidra - Lcnoir Vargas - O ta ir 
Beckol'- D:~niel Kricgcr- Turso Dutru. 

O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso) - A lista de presença 
tiL'usa ll cumpurcdnH.:ntu Uc 52 Srs. Se:nudorcs. Havendo número re
ginlclllHI. tlcd:~rtl ahcrtu ~~ s~:ssi'íu. 

Suhro u mcsu, prnjetu de lei que seril!ido pelo Sr. 1•-Secretârio. 

fi Iili nu ~c~;tuintc 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 187, DE 1977 

Introduz alterações no art. 164 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, para estabelecer garantias nos representantes 
dasslstns nas Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho CIP As), 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O urt, 164 da Consolidu.;'no dns Leis do Trnbalho, 

aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, ficn acres· 
cido de mais um parilgrufo, § 3•, com a seguinte rcdaçuo: 

"§ 3• Os representantes de empregados e de emprega· 
dores nus Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 
(CII'As), go~ouriill das prorrogutivus fixadas no art. 54õl. e 
respectivos parilgrufos, du Consolidação das Leis do Trabn· 
lho." 

Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, rc· 
vogadas as disposições em contrilrio 

J ustlficação 

A prevenção contra a infortunística decorrente de acidentes do 
trabalho, nestes últimos tempos, tem preocupado, inegavelmente, as 
Autoridades do Governo, mais do que noutras épocas, cm que a 
complexa problemática dava uma certa idéia de que deveria ficar 
entregue à sorte, hipótese em que, os acidentes seriam mais ou menos 
numerosos, à medida em que fôssemos protegidos ou não, pela prc· 
destinação. 

Hojo, os sctores competentes do Ministério do Trabalho rea· 
lizam um trabalho preventivo deveras louvável, razoavelmente 
coadjuvados pela FUNDACENTRO, órgão encarregado de pes· 
quisur o oqu:~cionur o problema de acidentes do trabalho, a nível 
nm:ionul. 

Nesso sontido, o Ministério do Trabalho e a FUNDACEN· 
TRO, junt:lmonte com entidades particulares, tom pro· 
movido, anualmente, congressos nacionais de prevenção de acidcn· 
tcs. onde se discutem os muis variados aspectos uéidentllrios, seja cm 
seus aspectos diretos c positivos, seja no que diz respeito a motiva· 
ções de ordem subjctivu ou indireta, que contribuem para o aumento 
ou diminuição dos acidentes do trabalho. 

A legislação substantiva, por sua vez, procura bem equacionar a 
mut/:ria, de tu! forma que o operariado esteja, o mais passivei, 
amparado, mas, sobretudo cm condições de prevenir acidentes, pois, 
como sabemos, o correto /: a busca da prevenção, jâ que, depois de 
acidentado, nada mais resta no obreiro do que procurar recuperação, 
com inestimáveis preju!zos para si, sua fam!lia, empregador c para a 
Nação propriamente dita, 

i;: tendo em conta esses aspectos que estamos apresentando esta 
proposiçilo, u qual busca incluir mais um parâgrnfo no urtigo 164 da 
Consolidução das Leis do Trabalho, a fim de quê: a boa id/:ia das 
Comissüos Internas do Prevençí\o de Acidentes (CIPAs), possa ser 
melhor aproveitada, com a garantia que estamos oferecendo aos rc· 
prcsentuntcs clussistas para que estes possam melhor desempenhar 
suus relevantes funções, sem o modo ou fantasma da perseguição ou 
da despedida injusta por parte de seu empregador, face à utuução ncs· 
ses colegiudos, 

I 

:j 

í 
i' 
' 
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Dir·sc·iu que tul medida não tem umpnro em nossn reulidndc, 
fuce no ideal de um bom relncionnmcnto entre empregados c 
empregndores e n nutonomiu que deveria existir entre nmbns as 
partes. Tnl, entretanto, não acontece, por isto que a proposição sob 
exume, origina-se, justamente, dos anseios c reivindicações da classe 
trabnlhadoru, especialmente da área da indústria, que tem denuncio· 
do o artificialismo dns Comissões Internas de Prevenção de Aciden
tes, cm razão de os rcprcsl.!ntaritcs, sobretudo de empregados não 
disporem de autonomia indispensável pura o cxcrcfcio dns ntividndes 
a que se devem propor. 

Nesse sentido, e, npenas parn exemplificar, desejamos destncnr 
um pequeno trecho do trabalho aprcscntndo pela Federação dos Trn· 
bnlhndores nu lndústrin de Artcfntos de Borrnchn no Estudo de São 
Pnulo, no XIII Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho,'realizado em Silo Paulo, em 1973, cm que reivindica justa· 
mente o que oro estamos preconizando por intermédio desta proposi· 
ção. Mencionada Entidade Sindical fez alinhar vários itens 
reivindicatórios, dentre os quais destacamos o VI, do seguinte teor: 

"VI- Através de acordos ou convenções coletivas, po· 
dcriio as entidades sindicais de empregados e empregadores 
adotar condições para o funcionamento dus CIP As, consigan· 
do-se: c',\'ttlbi/iclcult• tiO.\' reprc•semames dos trabalhadores, para 
(/lU' pos.mm c.Jcw c/c•.\·emp('lllwr as funçtjes com rl~:or, ,çem demis
siio,\·wncíria, ('()IIW l't'/11 ororrc•~tdo. "(Griros nossos.) (Anuis do 
XIII CONI'AT-pilg.J55.) 

Eis a realidade dos fatos. São os próprios trabalhadores, por 
seus organismos de classe que estão denunciando a impossibilidade 
de atuaçào dos representantes dos trabalhadores nas Comissões 
Internas de Prevenção, em decorrência da intransigência patronal, 
que, ao menor indício de atunção autêntica e mais corajosa de um 
empregado, membro da ClfA, não vacila cm realizar demissão 
sumária, como forma de represália e punição. 

No»o cntcmlimcnto i: de que, se adotadn n fórmula oferecida 
nesta proposição, isto é, se dermos garantias de atuação aos rcpresen· 
tantos dos empregados c dos empregadores nas CIP As, por intermé· 
dio da estabilidade provisória, n exemplo do que já é assegurado nos 
dirigentes sindicais, aí sim, teremos condições de ver funcionando 
validamente essas Comissões, que, em sua formulação são muito 
boas c indispcnsúvds, mas têm pecado pela forma como são consti· 
tuidus c vem funcionando. 

Desta forma, urge que o Congresso Nacional aprove medidas 
garantidonts ao pleno funcionamento das Comissões Internas de Prc· 
vcn~;fto de Acidt.:ntcs. com o qw:. t:sturú, sc:m dúvida, dando mais um 
pti!'iSll nu hus~.:a d;.1 diminuíçiio dos inrortúnios dccorrent~s. dos 
acidentes de tmbalho. nllll pura o qual, está provado, tem remcdto, e 
que inlolizmcntc. o Brasil é um dos campeões mundinis, mas que te· 
mos certeza, dentro de pouco tempo estaremos ultrapassando essas 
dificuldades atuais. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1977.- Nelson Carneiro, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

0 0 1 0 0 0 O O O 0 0 0 0 O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 o O 0 0 0 0 0 0 01 O O O 0 0 O O O 0 O O 0 0 0 I I 0 I O 0 0 0 

SEÇÃOII 

Prevenção de acidentes 

Art, 164. As empresas que, a critério du autoridade co~peten· 
te cm matéria de segurança e higiene do trabulho, ~suverem 
enqundradus em condições estabelecidns nus normas expedtdns pelo 
Dcpurtnmcnto de Segurunçu e Higiene do Tmbulho, dcvcruo mnn· 
ler, obrigutoriamcntc, scrvi~o cspeciulilndo em segurunçu e em 
higiene do trabalho c constituir Comissões Internas de Prcvcnçuo de 
Acid<'ntcs (C.: I !'As). (V. i'ort. .12. de 29-11·68, nu pág. 305.) 

§ I• O Departumcnlo Nucionul de Segurança c Higiene do 
Trabalho definirá us características do pessoal especializado em 
segurança e higiene do trabalho, quanto às atribuições, à qunlifica· 
ção c à proporção relacionada no número de empregados das empre
sas compreendidas no presente artigo. (V. Port. 3.237, de 27-7·72, na 
pág. 313.) 

§ 2• As Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIP As) 
serão compostas de representam~• de empregadores c empregados e 
funcionarão seguindo normas fixadas pelo Departamento Nacional 
de Segurança e Higiene do Trabalho. 
o o I o O I O O 11 O I O o o O o O I o I O O o O O O I O o O O 1 o O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o t o 

(tls Comissões de Constituirão e Justiça e de, Legl.!laçào 
Social.) 

O SR, PRESIDENTE (José Lindoso)- O projeto lido será pu· 
blicado c remetido às comissões competentes. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n• 66, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n• 621, de 1977), que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Natal (RN), a elevar em 
Cr$ 2.553.035,60 (dois milhões, quinhentos c cinqUenta c 
três mil, trinta e cinco cruzeiros e sessenta centavos) o mon
tante de sua dfvida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 622, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidude. 

Em di.cussào o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 

A matéria vai à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n• 68, de 1977 (apresentado peln Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n• 625, de 1977), que autoriza 
u Prefeitura Municipal de Siio João do Jvul (PR) a clevnr cm 
Cr$ 2.664.193,28 (dois milhões, seiscentos c sessenta c quatro 
mil, cento c noventn e três cruzeiros c vinte e oito centavos). o 
montante de sun divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 626, de 1977, da Comissão: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionnlidade c juridi· 
cidude. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, cn· 

cerrarei a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentndos. 

(Pausa.) 

Aprovndo. , 
A mntérin vai ii Comissüo de Redução. 

O SR, PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre n mesa, reduções 
finnis dos Projetes de Resoluçilo n•s 66 c 68, de 1977, aprovados nu 
Ordem do Diu du presente scssuo c que, nos termos do parágrafo 
único do urt. 355 do Regimento Interno, se nilo houver objcçilo do 
Plenitrio, scrllo lidus pelo Sr. 1•-Sccrctitrio. (Pausu.) 
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São lidas as seguintes 

PARECER N9 657, DE 1977 
Da Comissão de Redaçilo 

Redaçilo final do Projeto de Resolução n9 66, de 1977. 

Relator: Senador Otto Lehmann 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução 
n9 66, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) a 
elevar cm CrS 2.553.035,60 (dois milhões, quinhentos e cinqUenta c 
três mil, trinta c cinco cruzeiros e sessenta centavos) o montante de 
sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente- Otto Lchmann, Relator- A.rnon de Mello, 

ANEXO AO PARECER N• 657, DE 1977 

Redação final do Projeto de Resolução n• 66, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, c eu, , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte, a elevar em Cr$ 2.553.035,60 (dois milhões, 
quinhentos e cinqUenta e três mil, trinta e cinco cruzeiros e ses
senta centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. t• (;a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Gran· 
de do Norte, autorizada, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar cm· 
CrS 2.553.035,60 (dois milhões, quinhentos e cinqUenta e três mil, 
trinta e cinco cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua divida 
consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo, junto à Caixa 
Econõmica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social - FAS - destinado ao financiamento dos 
serviços de construções de uma unidade escolar naquela Capital. 

Art. 2• Esta Rcso!uçilo entra em vigor na data de sua publica· 
ção. 

PARECER N• 658, DE 1977 
Da Comissão de Rcdaçilo 

Rcdaçilo final do Projeto de Resolução n• 68, dcl977. 

Relator: Senador Arnon de Mello 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução 
n• 68, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de São João do 
lvai (PR) a elevar em CrS 2.664.193,28 (dois milhões, seiscentos e 
sessenta e quatro mil, cento e noventa e trf:s cruzeiros e vinte e oito 
centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente- Arnon de Mello, Relator- Oito Lchmann. 

ANEXO AO PARECER N• 658, DE 1977 

Rednçio final do Projeto de Resolução n• 68, dc1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do urt. 
42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Silo Joilo do haí, 

Estado do Paraná, a elevar cm CrS 2.664.193,28 (dois mi· 
lhõcs, seiscentos c sessenta e quatro mil, cento e noventa c três 
cruzeiros c vinte e oito centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

O Senudo Federal resolve: 

Art. t• Ci u Prefeitura Municipal de Si\ o Joi\o do lvul, Estudo do 
Parunll, uutorizudu, nos lermos do urt. 2• du Resolução n• 93, de !I 

de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar cm 
CrS 2.664.193,28 (dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, 
cento c noventa e três cruzeiros c vinte e oito centavos) o montante 
de sua divida consolidada, a fim de contrntar empréstimo, junto ao 
Banco do Estudo do Paranú S.A., na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação- BNH - t\,cstinado ao financia· 
mento de projetes e atividades na (orca de infra-estrutura urbana, na
quela cidade. 

Art. 2• Esta Resolução cnlra cm vigor na data de sua publica· 
çüo. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- As reduções finais que 
acabam de ser lidas viio à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•·Sccre· 
tá rio. 

Si\o lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 333, DE 1977 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis· 
pensa de publicação, para imediata discussão c votação, da redação 
final do Projeto de Resolução n• 66, de 1977. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1977.- Agenor Maria. 

REQUERIMENTO N• 334, DE 1977 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dis· 
pensa de publicação, pura imediata discussão c votação, da redação 
final do Projeto de Resolução n• 68, de 1977. 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 1977.- Mattos Leão. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Aprovados os requeri· 
mentes, passa-se à imediata apreciação das rcdações finais anterior· 
mcnlclidus. 

Em discussão a rcdação nnal do Projeto de Resolução n• 66, de 
1977. (Pausa,) 

Não havendo quem queira discuti· la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A mutí:ria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Passa·se, agora, à apre-
ciação da redaçi\o final do Projeto de Resolução n• 68, de 1977. 

Em discussão a redaçào nnnl. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs, Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A mutéria vai 11 promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Nelson Curnciro, 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nilo sei quuntus vezes tenho trazido para esta tribuna apelos -
niio ruro candentes e desesperados- de servidores injustiçados na 
nplicaçilo dnlci que determinou a Reclassificação de Cargos no Servi· 
ço Público du Uniilo. (;lastimável que reclamações justas continuem 
inntendidus, no prolongamento de uma dura situaçilo para ns vitimas 
dessn injustiça, 

Coisn muito mais grave e desumana se dá com a recusa de se 
conceder uutomaticumentc nos i nativos inválidos os direitos' a que 
fuzem jus. Pnru obtê-los, estes são compelidos a ingressarem cm 
Juizo, o que se tornu imprulicltvel pura muitos, por não possulrcm 
recursos ou nuo se~em devidamente informudos. Esle, um cstrata· 
gemn que rcpresentu violência contra ex-servidores que merecem 
mnior npreço por parte do Governo. 

,: 
' ii 
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Sr. Presidente, 11 Lei n• 1.050/50 assegurou direitos especiais ao 
servidor que se uposentu por invalidez. t: ela desconhecida pelo 
DASP, apesar do egrégio Tribunal Federal de Recursos já ter pro· 
clumudo, muis de umu vez, o direito dos aposentados do Serviço 
Público Federo) de serem reajustados cm seus proventos como se 
ostivesscm cm ntividudc. Temos aqui prova do conduta errada do 
DASP, pois não deveria este espeiar que, ano a ano, os inntivos 
invúlidos ingressem na justiça. Muitos deles sequer dispõem de recur· 
sos purn isso. o que torna desuman~ esse proceder. 

Eis porque fuzemos um apelo ao Presidente da República no 
sentido de que determine o reconhecimento automático 'dos direitos 
usscgurudos nu Lei n• I ,050/50 a todos os aposentados por invalidez. 
E que isso se faça o mais breve possível, pois grandes já foram os 
prejuízos causados u esses ex-servidores. ~ o que está garantido na 
Lei c serú a aceitação pelo DASP do prevalecimento da justiça, sem 
tcrgivcrsuções que dificultem o cumprimento de disposições legais 
cm plena vigência e de justiça que ninguém discute, nem mesmo o 
DAS~ ' 

Portanto, que se dê aos aposentados inválidos o tratamento a 
que fazem jus, sendo reajustados cm seus proventos como se estives· 
sem cm atividade. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo 
que trutur, vou encerrar a presente sessão, designando para a ordiná· 
ria de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 275, de 1977, do 
Senhor Senador Callcte Pinheiro, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Senhor Minis· 
tro do Exército, General Sylvio Frota, c da Ordem do Dia baixada 
por Suu Excelência cm comemoração ao "Dia do Soldado". 

-2-

Votução, em turno único, do Requerimento n• 279, de 1977, do 
Senhor Scnndor Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, do di curso proferido pelo Senhor Prcsiden· 
I~ da República, General Ernesto Geisel, no Palácio do Planalto, no 
dto 29 de ugosto de I 977. 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 3, DE 1974 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado 

n• 53, de I 974.) 

Discussüo, em turno único, do Projeto de Lei do Câmara n• 3, 
de 1974 (n' 845-B/72. nu Caso de origem), que regula os contra1os 
pan1 u gruvnçUo c comci'Ciulizuçüo de discos musicais, tendo 

PARECERES, sob n•s 322 u327, de 1977, das Comissões: 
-de Constltulçiio c Justiça- J• pronunciamento: pela consti· 

tucionnlidndc c juridicidudc do projeto, com voto cm separado do 
Senhor Senador José Lindoso: 2• pronunciumcnto: pela cons1i· 
tucionnlidudc c juridicidudc do Substitutivo da Comissão de Educa· 
çüo c Culiuru: 3• pronunciumcnto: pclu constitucionalidade c 
juridicidudc do Substitutivo du Comissilo de Economiu: 

-de Educaçuo c Cultura, fuvorítvcl, nos termos de Substitutivo 
que uprcsentu: 

-de Economia, fuvorítvcl, nos lermos de Substitutivo que ofcrc· 
cc; c 

- de Flnunçus, (exume solicitudo cm i'lcnltrio), contrltrio no 
projeto, com voto vencido dos Senhores Scnudores Dirceu Curdoso c 
Ruy Curnciro, c voto vencido, cm sepurudo, do Senhor Senudor 
Evundro Cnrrciru. 

-4-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 53, DE 1974 
(Tramitando cm conjunto com o 

Projeto de Lei da Câmara n• 3, de I 974.) 

Discussiio, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
53, de 1974, do Senhor Senador Franco Montoro, que torna obriga· 
tóriu u numcraçüo de discos e demais gravações de obras artísticas, 
liÚ:rárlus ou cicntificus, tendo 

PARECERES, sob n•s 323 a 328, de 1977, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, I• pronunciamento: pela constitu· 

cionulidude ejuridicidade do projeto; 2• pronunciamento: pela cons· 
li,tucionalidade ejuridicidadc do Substitutivo da Comissão de Educa· 
ção c Cultura: 3• pronunciamento: pela constitucionalidade cjuridici. 
dadc do Substitutivo da Comissão de Economia; 

- de Educação e Cultura, favorável, nos termos do Substitutivo 
que apresenta; 

-de Economia, favorável, nos termos do Substitutivo que o fere· 
cc; e 

·-de Finanças, (exume solicitado em Plenário), contrário ao 
projeto, com voto vencido dos Senhores Senadores Dirceu Cardoso c 
Ruy Carneiro, e voto vencido, cm separado, do Senhor Senudor 
Evundro Carreira, 

-5-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
142, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que regula a inde· 
nizuçiio a dependente, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 522, de 1976 c 321, de 1977, das Comis· 
sões: 

-de Constituição e Justiça, favorável: e 
-de Legislação Social (exame solicitado cm Plenllrio), declaran· 

do que a matí:riu não 1: de sua competência regimental. 

-6-

;>ROJETO DE LEI DO SENADO N• 109, DE 1976 
(Tramitando conjunta com os 

Projetes de Lei do Senado n•s 112 c I 19, de 1976.) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
I 09, de I 976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que acrescento 
dispositivos à Lei n• 2.800, de I 8 de junho de 1956, que "cria os 
Conselhos Federal c Regionais de Química, dispõe sobre o exercício 
du pronssão de químico, c dú out•as providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 488 u 492, de 1977, das Comissões 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri· 

dicidudc, c, no mérito, poJa aprovação, nos termos do Substitutivo 
que uprescntu: 

-de Economia, favorável uo Projeto, nos termos do Substitu· 
tivo da Comissão de Constituiçüo e Justiça; 

-de Educação e Cultura, declarando que u muti:riu nüo í: de sua 
competência regimental: 

-de Legislação Social, fuvorúvel ao Substitutivo du Comissão 
de Constituição c Justiça, com a subemcndu que apresenta: c 

-de Finanças, contrúrio. 

-7-

I'ROJETO DE LEI DO SENADO N• I 12, DE I 976 
(Trumilnndo em conjunto com os 

Projetas de Lei do Senado n•s 109 e I 19, de 1976.) 
Di>~u,.ão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n' 

I I 2. de I 976. do Senhor Senador Nelson Carneiro, que ucrcsccntu 
dispositivos u Lei n• 2,800, de 18 de junho de 1956, que "cria os Con· 
sclhos Federal c Regionais de Qulmica, dispõe sobre o exerclcio du 
profissao de qulmico, e dá outrus providêncius", tendo 

PARECERES, sob nos 489u493, de 1977, das Comissões: 
-de Constltulçilo e Justiça, pela prcjudiciulidudc, cm face do 

Substiltnivoofcrccido no Projeto de Lei do Scnudo n• 109, de 1976: 
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-de Economia, pdu prejudicialidade: 
-de Educaçilo e Cultura, contrítrio: 
-de Legislação Social, favorítvcl uo Substitutivo du Comissão 

de Constitui<;ito e Justiça oferecido ao Projeto de Lei do Senado n• 
109 f76, com a subemendu que apresenta: 

-de Finanças, contrário. 

-8-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 119, DE 1976 
(Tramitação cm conjunto com os 

Projetas de Lei do Senado n•s 109 e 112, de 1976.) 

Discusstto, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
119, de 1976. do Senhor Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
dispositivos à Lei n• 2.800, de 18 de junho de 1956, que "cria os 
Conselhos Federal e Regionais de Qufmica, dispõe sobre o exercício 
da profissão de qufmico, e dá outras providências", tendo 

!'AR ECERES, sob n•s 489,490, 491, 492 e 494, de 1977. das Co
missôcs: 

-de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade, em face do 
Substitutivo ol'crecido ao Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1976: 

-de Economia, pela prejudicialidade: 
-de Educação e Cultura, declarando que a mutêria não é de sua 

compl!ti:nciu rcg.imcntul: 
-de Legislação Social, favorávél ao Substitutivo da Comissão 

de Constituicito c Justiça oferecido ao Projeto de Lei do Senado n• 
I 09, de 19(6, com a subemend01 que apresenta; e 

-de Finanças, contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso) - Está encerrada a 
scssi1o. 

( L•••·•mra-se a se.<sàn às !8 horas e 50 minutos. J 

DISCURSO PRONUNCIADO PE/.0 SR. LEITE 
CHAVES NA SESSÃO DE 19-9-77 E QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE: 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguinte dis
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acabo de receber uma caria, que muito me impressionou pelos 
seus termos e pelo drama que encerra, Embora seja um documento 
particular e retrate uma situação particular, esta carta, a meu ver, 
tem muito de geral, tem muito de universal, pelo menos na que diz 
respeito aos nossos dramas, uos nossos problemas brasileiros, 

Permito-me, Sr. Presidente, ler a carta na íntegra, inclusive man
tendo-lhe u redaçilo, para maior fidelidade do que revela: 

"Brasília, 28 de agosto de 1977. 

IIm• Sr. Senador Leite Chaves: 

Peço por gentileza e por bem e pelo amor de seus fami
liares, atender o meu pedido e para mim é uma grnnde es
mola estu caridade pura mim peco-lhe duas bolsas de estudo 
para meus filhos. 

Eu tenho nove Olhos e tinha tres estudando e desde o 
uno passado que dois nilo estilo estudando, só umu moçu veio 
pura cá para Brasfliu u procura de emprego, estú trabalhando 
mas só ganha o sulârio nilo dâ paru nuda e!u fez o curso de 
uuxiliar de escritório e uinda no mesmo emprego, só com o 
salário nilo dá puru me ajudur. Só querem para trabalhar nos 
escritórios quem tem práticu, sem ter começo niio pode ter 
pr(llicu, o Senhor sabe, aqui só vui se ugente fular com os 
grandes e de bom coruçuo. 

Eu nuo sou duqui, sou do Murunhilo, de Caxias, vim me 
operur, estou aqui desde fevereiro ugoru que consegui u opc
ruçilo nesle mes de junho, no diu 30, vou viujur no mcs de 
selembro é só minha nthu receber dinheiro, o que ela tirur só 
dú pura minhu pussugcm se Deus quizer. 

Eu lhe peço pela imagem de Crislo, lenha compaixilo de 
mim, us bolsas de estudo cu te peço, é pura o Colégio Indus
trial do Piauí em Terczina, porque estuda c aprende alicio, 
ium fazer u I• série ginasial, mas perderam este uno, eu adoeci 
e vivo de!uvur roupas eu não tenho condições. 

O nome de meus Olhos: Francisco de Assis Costa de 14 
unos e a minha filha que cstú aqui, tem 22 anos. E cu lhe peço 
eu vi seu nome e simpatizei muito, se o Senhor me fizer esta 
caridade, Jesus é quem lhe recompensa c dú muitas felicida
des e siga mais a sua escuda de politica c que seja sempre vito
riosa. 

Assina uma mãe de família numerosa. - Ralmunda 
Nonata V.Costa." 

Não sei por que u leitura desta carta me fez lembrar umu da· 
quelus passagens bem tocantes de Eça de Queirós, num conto que ele 
escreveu com o nome de "0 Suave Milagre". ~ um conto muito 
bonito e também muito triste que cu li na infância c me impressionou 
tanto que o gravei em partes. Lembro-me de que ele começa da se· 
guinte forma: "Junto a Siquém, num casebre, vivia uma viúva desgra
çada, entre todas, que tinha um r.lho doente com as febres. O chila, 
desgraçado e nu, nilo estava caiado nem nele havia enxerga, E a ver
dade é que esta miie estava com o Olho doente, queimando-se de 
febre. E essa criança, naquela êpocu, queria ver Jesus, porque alimen· 
tava a esperança, de acordo com us informações da época, de que se 
Jesus aparecesse, se ele conseguisse ver Jesus, ele ncaria bom da pura· 
lisia e da febre que o acometia". 

A mãe dizia: 

"Mas meu r.lho, como é que você quer que cu vú pro
curar Jesus, eu sou uma mulher muito pobre, nós estamos 
neste ermo cu c você. Longas são as estradas da SI ria e curta 
a piedade dos homens. Ora, os importantes procuraram Jesus 
por toda a parte e não o encontraram, Como posso encontrar 
eu, viúva, e sem condições? Se eu aparecer num palácio 
destes, os cães vão me pegar, os cães me agarrarão. Ora, 
Obêdi é rico, tem soldados, procurou Jesus por toda a parte, 
mas não encontrou, Como queres tu, r.lho, que eu procure 
Jesus!" 

E, então, a criança insistia: uMas mamãe, cu queria ver Jesus!" 
Eu sei que o dramu se prolonga nesses termos, até que a porto se 
abre, Jesus apurecc e diz: "Aqui estou". E n criança é salva, 

Sr. Presidente, a carta me fez lembrar esse drama. Aqui nilo é 
upenas um r.! h o que insistentemente quer ver Jesus para salvar-se; é a 
mãe desprotegida que desejo de toda forma meios para ~uivar os 
r.! h os. O que ela pede? Bolsas de estudo. Niio h6 dúvida de que nós a 
alenderemos. São umas bolsas modestas que não dilo para coisa 
nenhuma. 

Museu me pergunto: quantas miles neste Pais não estilo nesta 
condição? Quanlus miles, j6 no fim das esperanças querem se salvar 
através du reulizaçiio educutiva dos filhos? ~ que, tendo sofrido por 
gerações, ulimcntum apenas no coração o desejo de que os filhos 
tenhum uma oportunidade para s~rcm diferentes delas próprias. 

Nem conheço esta senhora: como consta du curta, ela viu o meu 
nome por um jornal, e lamento, Sr. Presidente, que u esta altura, no 
Puís, ainda tenhamos nu Educação o mnior dos nossos dramas, O 
lndice de unulfubetismo é enorme c, a despeito dessas festas que se 
fuzem, desses unúncios enormes do MOBRAL, a verdade é que 
milhures de crianças dessus estilo em nfvcl de total desamparo. 

Quer dizer, milhurcs de criunçus estão nessa dependência 
horrlvel de escolus. Sou daqueles que jamais ucreditam em milagre 
brasileiro, em progresso do Brusil sem que se dispense à Educação a 
mais importunti: das utencões naclonuis. 

O Sr. ltalfvlo Coelho (ARENA- MT)- Permite V, Ex• um 
upurte? 

O SR, LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo prazer, 
nobre Senudor ltullvio Coelho. 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçilo II) Quarta-felrk 21 4845 

O Sr. ltalivlo Coelho (ARENA - MT)- Ouvindo o pronun· 
ciamcnto de V, Ex• cheio de bons sentimentos humanos a favor dos 
humildes, após o discurso do ilustre Senador Evandro Carreira, que 
trouxe para o Plcnârio o multicor da inspiração do am.zoncnsc, ins· 
pirado na riqueza da Natureza, c ouvindo também V, Ex• evocar 
Eça de Queiroz, cu me lembro desta passagem: "f; a nudez crua da 
realidade sobre o manto diâfano da fantasia", 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Eu também conheço 
essa frase de Eça de Queiroz, que cstâ no seu monumento cm Lisboa: 
"Diante a nudez crua da verdade o véu diáfano da fantasia,", . 

Muito obrigado a V, Ex• pelo aparte que bem realça a dura ver· 
dadc, 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Permite V, Ex• um 
apartc1 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo o prazer. 

O Sr. Evandro Canelra (MDB- AM)- Nobre Senador leite 
Chaves, poderâ parecer, ab ln/tio, que a leitura dessa carta é da 
menor importância, mas se nós nos preocuparmos com seriedade 
sobre o cnfoque que V. Ex• quer dar, se nós penetrarmos na intimi· 
dadc das suas palavras, nós chegaremos a uma conclusão cruel, 
quase que desalentadora. Um ser humano, uma mãe de 9 filhos que 
se socorre de 2 bolsas de estudos, como disse V. Ex•, insignificantes. 
Porque bolsas de estudo no valor de 600, 700 cruzeiros não são sufi· 
cientes sequer para pagar 2 meses da mensalidade de qualquer 
colégio. Mas o que sobressalta, o que estarrece a todos nós, nobre 
Senador, é esta posição de indiferença, esta frieza do homem diante 
de problemas como o que V. Ex• ressaltou. Talvez milhares de mães, 
não só no Brasil, mas no mundo inteiro, estejam diante desse pro· 
blcma, com uma descendência numerosa, mas sem condições de cdu· 
câ-los, passando privações, inclusivamente a da fome. Conclui-se, 
nobre Senador, que há qualquer coisa de errado no painel do 
homem. Por que o homem não se scnsibiliza1 Talvez uma organi· 
zação ou uma estruturação melhor da sociedade poderia prodigali· 
zar o minimo que essas criaturas necessitam para se verem livres do 
guante desse sofrimento tcrrivcl que é ver os filhos passarem fome c 
caminharem pelas runs desocupados c analfabetos. Mas nobre 
Senador, é de admirar esse comportamento do homem. Sabe V, Ex• 
que é indiferente, parece uma coisa natural a fome, o sncriflcio de mi· 
lhõcs c milhões de seres. Oitenta milhões de criaturas morrem, por 
ano, de fome, no Planeta Terra. Mas, nobre Senador, também era in· 
diferente a Sócrates a escravidão branca. Que coisa interessante! 
Serâ que evolui mos de Sócrates até hoje1 Dois mil c quinhentos anos 
se passaram ·e o homem continua o mesmo, indiferente ao sofri· 
mcnto. Esse sofrimento toma matizes c toma nuançns novas, mas é o 
mesmo sofrimento, a mesma angústia. Os intelectuais da Escola 
Jônica tinham escravos, tinham o direito de vida c morte sobre seus 
escravos. Era-lhes indiferente o seu destino, como hoje hã muitos 
homens, muitos governantes, muitos potentados indiferentes à sorte 
dessa pobre criatura com quem V. Ex• se preocupa, numa demons
tração eloqUente do seu espírito fraternal, da sua alta sensibilidade, 
nobre Senador. Eu o parcbcnizo c o estimulo a continuar assim, n 
exaltar c a exalçar esses predicados de fraternidade c de amor. Quiçâ 
todos nós pudéssemos viver numa ciranda dessas, a nos preocupar 
com criaturas assim. Mui to obrigado. 

O SR. LEITE CHA VESE (MDB - PR) - Muito obrigado 
pelo seu brilhante c elucidativo aparte. 

Sr. Presidente, cartas como estu chegam aos montes às mãos dos 
ilustres Senadores desta Casa, mas, por mais que atendamos -
como essa serâ atendida- jamais resolveremos o problema nacional 
da Educação pelo cnfoque, apcnus, de causas isoladas. 

Consideramos, e considera o nosso partido que a educação c 
fundamental, e, no nosso programa, c lu estA cm primeiro lugar. 

Mundo a Dona Raimunda Nonato a minha solidariedade. Digo 
a Donu R"imunda que nós n~o somos ainda Governo neste Pais, 
somos um modesto pllltido de Oposiç~o, estnmos numa luta insana 

para que os problemas efetivos do povo sejam considerados, não nas 
suas aparências ou nas suas cstatisticas douradas, mas, para que eles 
sejam resolvidos pela raiz. Um país que não encontra solução para 
os seus problemas bâsicos, jamais scrâ, como muitos sonham c 
muitos honestamente desejam, uma potência. 

Quando, nesta Casa c na outra Casa do Congresso, desacredita· 
mos da possibilidade de, através do esforço parlamentar, conseguir 
uma modificação cm tudo isto, o nosso Partido se reuniu, arregimcn· 
tou esforços c constatou que a llnicn alternativa para o País, é a 
Constituinte. f; lutar por uma Constituição justa, por uma Consti· 
tuição em que os interesses do povo sejam auscultados c levados em 
consideração. 

Dizemos a Dona Raimunda c a milhares de mães, que a grande 
alternativa de que dispomos para que a educação seja colocada no 
lugar que merece, neste Pais, se chama Constituinte. f; conclnmar o 
povo c o País pura que se consiga uma Constituição voltada mais 
para os interesses que afligem uma maioria do que para proposições 
que apenas consignam c ousam eternizar privilégios incompativcis 
com as dificuldades sociais c cconômicas cm que vivemos. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Permite V. Ex• um 
apartc1 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com muito prazer. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Estou ouvindo, 
nobre Senador, com muita atenção, o discurso de V. Ex• Na vcrda· 
de, a carta de Dona Raimunda encontra perfeita correspondência no 
espírito altruista c humanistico de V. Ex• f; vâlido o manifesto de 
V. Ex• cm favor de Dona Raimunda. Na verdade - como bem 
caracterizou o nobre Senador ltallvio Coelho - é a dura realidade 
que nos faz, a cada instante, cm nossos gabinetes de trabalho, 
depararmo-nos com solicitações c apelos dessa natureza. Na vcrda· 
de, este Pais está numa caminhada diflcil; numa caminhada cm que 
se herdou erros c cnos de gerações c gerações; tempos cm que a 
educação brasileira era, praticamente, privilégio de alguns. Mas 
V. Ex• é ciente c consciente da verdade, do seu papel de rcprescntan· 
te do povo, não hâ de negar, c, por certo, dirâ, a toda a Nação, que 
há um excepcional esforço governamental no sctor da Educação. 
Ainda agora, o Orçamento deste ano, consigna importância substan· 
cialmcntc superior à do ano anterior para a Educação. V, .Ex•, como 
a Nação inteira, é testemunha de que, além da Educação, este Govcr· 
no se preocupa com a alimentação do educando, distribuindo 
diariamente 12 milhões de refeições a alunos pobres c carentes de 
alimentação. V. Ex• c a Nação sabem que, ontem, éramos cento c 
poucos mil alunos no I c 11 Graus, c que, hoje, somos mais de I 
milhão c 300 mil alunos. ~ evidente que, casos isolados como esses 
existem. A reivindicação de D. Raimunda, que obteve, de pronto, a 
plena solidariedade de V. Ex•, podcrâ, c por certo scrã resolvida, 
ni\o indirctamcntc com bolsas de estudo, que silo distribuídas aos mi· 
lhõcs, por sindicatos, por entidades de classe, por parlamentares, por 
organizações civis, c que vão ser debitadas - V. Ex• o sabe - ao 
Erário da União; mas D. Rnimunda terâ, graças a esse esforço 
governamental, graças a esse imenso trabalho governamental cm 
torno da Educação, esses dois filhos estudando na anti~a escola 
"Colégio Industrial de Tcrcsina", que foi, repito, graças a esse esfor· 
ço, cncampado pelo Governo da União, c hoje se chama Escola 
Técnica Federal de Tcresinu. V. Ex• poderá destinar as duas bolsas a 
dois outros filhos de D. Raimunda, porque estes dois estudarão num 
estabelecimento oficial, com alimentação regular c completa c tcrâ, 
como de resto, milhões de crianças têm obtido, nos llltimos anos, 
graças ao esforço governamental, melhor ensino; maior número de 
vugas; melhor alimentação, sem necessitar, friso, de constituinte que 
só serve puru engodar a opinião pública. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Agradeço, Ilustre 
Senador Osires Teixeira, o apnrtc de V. Ex• Não tenho garantia 
nenhumu de que hnju Rmtuidadc de ensino neste colégio, E a 
primeira demonstração é que a scnhoru daquela região ... 
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O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Estou informando a 
V. Ex•, como L!der, que se trata da Escola Técnica Federal de 
Teresina, Como, de resto, nenhuma escola tl:cnica federal, neste Pais, 
cobra anuidade de aluno. 

O SR. LEITE CHAVES (MOB- PR)- Como é o nome da 
escola a que V. Ex• se refere? 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Colégio Industrial de 
Teres i na que, hoje, chama·sc Escola Técnica Federal de Tercsinn. 

O SR. LEITE CHAVESE (MDB - PR) -Colégio Industrial 
do Piaul, 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Sediado cm Tcrcsina. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Exato! Sr. Presi
dente, quando nós falamos cm Constituinte ê porque buscamos 
inclusive, para a educação, o principio que a torna obrigatória ~ 
gratuita. Gratuita c obrigatória pelo menos até o 4• ano ginasial. 
Todos os palscs do mundo que alcançam determinado n!vel, só 
chegam a atravessar realmente o progresso quando 11 educação é 
ampla, profusa, gratuita e obrigatória até esses nlvcis. 

Por conseguinte, Sr. Presidente, registro a carta nos Anais desta 
Casa. Aqui, constantemente, diariamente, são registrados 
pronunciamentos imponentes, são pedidas transcrições de ordem as 
mais diversas e acho que não desmerece ... 

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

O SR, LEITE CHAVES (MDB - PR) - Com todo o prazer, 
Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Leite 
Chaves, no curso do pronunciamento de V. Ex• foi enfocado, não 
apenas no seu próprio discurso, mas nos apartes, o problema 
relacionado com a concessão de bolsas de estudo no Território 
brasileiro. E foi feito pelo representante da ARENA, de forma 
particular pelo eminente Llder Senador Osires Teixeira, o enaltc· 
cimento no que tange à concessão de bolsas de estudo pelo Governo 
Federal. Eu me permitiria, no instante cm que V, Ex• se reporta ao 
assunto, levar à sua consideração e à da Casa o seguinte: as bolsas 
concedidas pelo MEC no ano de !976 foram pagas à razão de seisccn· 
tos c cinqUenta cruzeiros nás capitais, o que significou praticamente 
um quinto do valor da anuidade. Não é que pretendamos aqui que a 
concessão seja feita em termos absolutos, a anuidade integral, sem 
exigir um esforço, por mlnimo que seja, da comunidade. Mas o que 
desejo ressaltar é exatamente a irrealidade desse tcto estabelecido 
para as bolsas de estudo concedidas pelo Ministério da Educação c 
Cultura, que talvez nilo represente um quinto do valor da anuidade, 
Portanto, no momento cm que V. Ex•, com tanta sensibilidade, 
destaca o caso relacionado com Dona Raimundo, devemos rcivindi· 
cardo Ministi:rio da Educaçuo c Cultura o estabelecimento de novos 
tetos para essas bolsas que suo concedidas anualmente através daque
la Pasta ministerial. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Realmente, V, Ex• 
retratou em sua inteireza o que é que essas bolsas expressam. Nadai 
Nilo valem nadai Quer dizer, os colégios cobram, de um modo geral, 
SOO cruzeiros por mês, às vezes, 6 mil cruzeiros por ano, Essas bolsas 
correspondem a 650 cruzeiros. Para nós, Parlamentares, é até angus
tiante entregá-los, porque muitos pais as recebem com a impressão 
de que elas valem durante uma anuidade; c valem para dois meses 
apenas, E é por isso que o Governo diz: estamos dando milhares de 
bolsas i São bolsas desta natureza. 

Então, nu realidade, as bolsas correspondem a uma insignifican
te parte dus necessidades efetivas nacionais; c o valor delas 1: um 
quinto- como V, Ex• disse- apenas, das anuidades, 

A educaçuo, a despeito de todas essas proclamações no Pais, 
continua desnuda c desnmpurada, Antes, pelo menos t!nhumos 
estudo grntulto. Eu, V. Ex• e muitos de nós aqui estudamos gratuita· 

mente. Nilo pagávamos nudn, uté mesmo nus universidades, Hoje 
isso é impossivel. De tal sorte que u um filho de um empregado ou de 
um operário, a nilo ser que goze de vinculações, de privilégios ou de 
amizades para bolsas cfetivas, que não sejam apenas essas bolsas c 
verbas, a não ser assim, jamais um filho de operário entrará numa 
universidade. Estamos tornando a educação elitista e massiticando o 
analfabetismo neste Pais. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - V. Ex• me permite 
um aparte, nobre Senador? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR)- Com todo o prazer, 
Senador, 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) -Veja como o ar
gumento de V, Ex• é contraditório. Há dez anos t!nhamos menos de 
10% de vagas que hoje temos no ensino secundário. F., no entanto, 
nos últimos dez anos a população brasileira nilo decuplicou; o que 
quer significar que o Governo vem conquistando posições no setor 
da educação, graças a uma atuação efetiva, a uma atuaçi!o sÚia. e 
tão contraditório o que V. Ex• diz, que V, Ex•- eu nilo tenho a me
nor dúvida- é daqueles privilegiados que conseguiram, no passado, 
fazer o seu ginásio, Hoje, é ele accsslvcl à grande maioria dos brasilei· 
ros. ~ evidente que as bolsas de ensino, não é absoluta verdade que 
elas representem um quinto do valor, pois é feita pelo Ministério da 
Educação junto aos estabelecimentos escolares uma anâlise de custo 
c o Ministério da Educação paga por essas bolsas o valor que signifi· 
ca 50% do valor da anuidade e não 650 cruzeiros expressamente, 
especificamente, variando de colégio a colégio, de qualificação de 
colégio c ãrca por área. Ainda hoje se dá na grande maioria dos colé· 
gios, aliâs, na totalidade dos colégios oficiais, alimentação aos 
alunos carentes, coisa que ni!o existia na época de V. Ex• Hoje, o 
acesso é a um universo muito maior de alunos do que era na época de 
V. Ex• Admito que V. Ex• venha, ~om seu espírito altruísta, com 
humanismo, reivindicar para Dona Raimunda, oportunidade de seu 
filho estudar. Admito que deva pairar no espírito c nas preocupações 
do eminente Senador Evandro Carreira essa contribuição permancn· 
te na vivõncia do homem com o próprio homem nas soluções dos 
grandes problemas da vida. O que não posso admitir é que V, Ex•, 
do alto da responsabilidade das suas funções de Senador da Rcpúbli· 
ca, do alto da responsabilidade que esse cargo impõe a V. Ex•, quei· 
ra impingir à Nação, graças a uma reivindicação isolada c por certo 
altamente vàlida, que nesse Governo se descuida do problema da 
educação, querendo negar uma verdade cristalina, que a Nação intei· 
ra conhece, que o mundo inteiro conhece, quer dizer- como V. Ex• 
disse no inicio do seu pronunciamento- que discursos lindos se fa· 
zem aqui e acolá e que, no entanto, milhões de analfabetos existem 
por ai, Quando V. Ex• sabe as imensas conquistas deste Pais, no 
setor da alfabetização, graças a um trabalho extraordinário desenvol· 
vido pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização, motivo de uma 
CP! nesta Casa, du qual -salvo engano - V, Ex• fez parte, Nilo se 
pode, nobre Senador, querer tapar o sol com a peneira; não se pode, 
nobre Senador, negar que esse Governo faz um imenso esforço no 
sentido da educação neste Pais e nilo será com argumentos desta 
natureza que V, Ex• ou qualquer membro do Movimento Demo· 
crático Brasileiro vai sensibililizar este Pais pura essa tal constituinte, 
que repito, só tem o interesse e o objetivo de engodar a opinião 
pública brusileira. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Senador Os ires Tei· 
xeira, somente a ênfase do seu discurso, ou o seu dever oficial de 
defender o Governo, porque est{l num posto em que ó obrigado a 
defendê-lo, está num posto de L! der, levu-lo-in, de uma ccrtn forma, 
a destoar tanto da verdade. 

A educuçiio nuncu esteve em tul nivel de desestimulo neste Pais 
quanto ugoru. desde o rriml.rio; estu Curtu é umu CUrta privudu re· 
trutu unm liitmu;ào privudu, mus cncontrn ressonftncin em milhu;cs e 
milhões de CIISOS c i: nisto. que elu tem muito de geral: muis educuçilo, 
cm todos os seus nfvcis, inclusive nus univcrsidndcs. 

I 
I 

li 
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Estú wndo V, Ex• porque existem essus crises, essas greves: uni· 
vcrsidadcs cheius de roliciais, Não é porque haja uma boa ou mã 
orientucào ncstu ou nuquclu universidude, é porque está tudo desor· 
gunizudo. Os professores não recebem sulários que compensem a 
dt.:dicuçfao uo ensino, O aluno já entra liltrudo violentamente através 
de vcstibulurcs, utruvés de [unis. E, depois de todu essa difleuldadc 
ele vi: que, uo formur-sc, não tem uma profissão pura exercer com 
tranqUilidade, E o descontentamento é geral. Entiio o problema da 
educação tem que ser resolvido de uma maneira ampla, completa, 
rucionul, dinitmicu. Elu não udquiriu neste Governo a én[use que 
deveriu ter. Digo muisu V, Ex•, elu não adquiriu ên[use algumu, a 
não ser nu divulgução dos números. Distribui mos milhões de bolsus 
neste Puís, c o que vu\c isso'!... 

1 
• 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- V, Ex• dá liccnçu de 
um upurtc'! . 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- Pois não. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO)- V, Ex• nega a ver
dade'! V. Ex• ncgu u vcrdude, de que se distribuiu bolsas, de que se 
uumcntou o número de vugus, de: que se dá alimentação aos alunos 
curcntcs. de que se flnunciu a mais de 200 mil universitários neste 
País um curso superior. V. Ex• nega essa evidência? 

O SR. LEITE CHAVES(MDB- PR)- Mas mesmo no passa· 
do se V. Ex• considcrur que o ensino era gratuito, o valor destinado 
uo ensino, quer di~cr, ru-.cndo o reajuste eretivo da mocdu, era muito 
muis importante, cru muito muior do que esses valores, 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO)- Se V, Ex• me per· 
mite, há 10 uno< apenu< 100 mil estudantes, entre os quais estava 
V. Ex•: só 100 mil estuduntes neste País tinham o privilégio de cursar 
o nível superior. 

O SR. LEITE CHAVES (M DB- PR)- Há quantos anos? 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Há 10 unos, Só 
pouco muis de 100, muis ou menos 130 mil alunos tinham acesso às 
universidade<, Enquanto hoje, quase I milhão e meio de alunos têm 
uccsso às univt:rsic.h!dl!s, Nus universidades oficiais, gratuitamente, e 
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nus'purticulmcs comlinunch1mento do Governo pura ser pugo ao tér
mino do curso. 

O SR, LEITE CHAVES (M DB - PR)- Mas, por que V, Ex• 
não usu o argumento cm pcrccnLUuis? Que pcrcentuul é esse da popu
luçilo bmsilciru'! E <.Juantos jumais chcgum U universidade, e quantos 
jumuis chcg~1m à escola primúriu? 

O Sr. Oslrcs TeiKelra (ARENA- GO)- I'; [ácil. Se V, Ex• me 
permite dou a resposta. Se hit I O anos erum 140 e hoje silo mais-de I 
milhito c 400 mil, vale dizer silo pelo menos 10 vezes mais. Nos últi· 
mo:; lO unos u nosstlf'Opuluçào niio cresceu lO vezes mais, logo, tive
mos progresso. l: mcru aritmética, 

O SR. LEITE CHA.VES (MDB - PR) - Mas compare 
também u orcumento nucionnl daquela época e o de agora: veju em 
lc~mos de vulor cfctivo quanto cresceu. 

O Sr, Oslres Teixeira (ARENA - GO) -Sim, e os cursos 
t~1mhém. Excclénci~l; devagar os cursos tumbém· aumentaram, obvia
mente. Na mcsmtl proporção os cursos aumentaram. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Então V. Ex• deve 
usar. como urgum~omto número cfetivos. 

·O Sr. OslresTeiKeira (ARENA- GO)- Nito estou argumcn
t:mdo cm v:.1lores absolutos. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- O argumento deve 
ser: quantas crianças não participam de escolas, não freqUentam 
escolas, ou jumais podem chegar à uma universidade. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Faz soar a campainha.) 

O SR. LEITE CHAVES (M DB - PR) - Sr, Presidente, 
utcndo no chum:.tdo de V. Ex• c concluo o meu discurso. 

A D, Ruimundu pede cducaçito paru os nlhos, ela pede o que o 
nosso Punido pede para os brasileiros: Educação, porque sem Educa
çtto. g.ratuitu c umplu, Sr. Presidente, nós corremos o risco de não 
muntcrmos :.tnossu rc:.1l !ndcpc:ndênciu. 

Muito ubrigudo a V. Ex• (Muito bem! Palmus,) 
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INSTITUTO DEPREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS 

ATA DA DUOCENT~SIMA TRIGeSIMASEGUNDA 
REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA EM 24-8·1977 

Às dezessele horus do dia vinte c quatro de agosto de mil nove
centos e setenta c sele, presentes os Senhores Senador Heitor Dias Pe
reira e Deputados Passos Porto, Lacrle Vieira, José Bonifácio Neto, 
Raul Bernardo, e o Senhor Vice-Presidenle, Deputado José Carlos 
Teixeira, sob a Presidência do Senhor Senador Henrique de Lu 
Rocquc Al.mcida, reuniu-se o Conselho Deliberativo do Instituto de 
Previdência dos Congressistas, a fim de tratar assuntos diversos, 
Lida e aprovada a Ata da reunião anterior, siio relatados os seguintes 
processos: de concessão de pensão a D• Zilpu de Souza Santos, 
com parecer favorâvcl e aprovado por unanimidade; de concessão de 
uuxilio-docnçu ao Senhor Deputado Leônidus Sampaio, com parecer 
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litvor[IYel c uprovudo por unanimidade; de concessão de auxílio· 
doenç" "o Senhor Deputado Jorge Moura, com parecer a ravor da 
inscrio;ilo do dependente e conseqUente pagamento do auxilio 
plcilc:tdo, que i: aprovado, lendo o Senhor Conselheiro, Deputado 
L:tcrle Vieira, vol:ldo com restrições; de concessão de pensão a D• 
Ninon Acioly Borges, cujo parecer ravorável é aprovado nos itens a e 
c, c rccusudo no item b, vc:t: que o reajuste dus pensões dos benelicifl .. 
rios se fm~ nos lermos do previsto n~ Lei número cinco mil oitocentos 
c· novcnlu c sds, de cinco de julho de mil novecentos e setenta c três. 
Prosseguindo, o Conselho Deliberativo examina c aprova os ba· 
lancetes rererentes aos meses de junho a julho do corrente uno. Nada 
mais havendo a tratar, às dezoito horas c quarenta minutos é enccr· 
ruda a reuniao, e, para constar, cu, Zi:tia da Silva Ol"lvc'tra, Sccrc· 
tárin, lnvrci a presente Ata que, depois de lida c aprovada, serâ assi· 
nada pelo Senhor Presidente, 

ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO 

A Comissão M isln de Orçamento, tendo em vista o disposto no 
nrl. 95 da Resolução n• I, de 1970, do Congresso Nacional, 
RESOLVE baixaras seguintes NORMAS: 

Arl. I• A lrumllaçi\o, nn Comissi\o Mistn, do Projeto de Orçn
mento é regulada pelns Normns nbaixo eslubelecidns. 

Arl. 2• Recebido pela Comissão o Projeto, o Presidente, na 
forma do arl, 91 da Resolução n• I /70 (CN), o distribuirá entre Rela· 
tores por ele escolhidos, obedecidos os seguintes principias: 

I -o projeto serú desdobmdo em anexo, Orgão ou parle de 
Orgüo, sendo 11 distribuição feiln cquitalivnmenle entre Senadores e 
Deputados; 

11 - o llnexo, Orgão ou parle, relatado por Deputado, num 
uno, o scrt\, por Scnudor, no outro e v ice-versa. 
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Art. 3• O Presidente podcrã designar dois membros da Co· 
missão, respcctivnmente, do Senado c da Câmara, para coordenaçio 
dos Relatórios referentes a anexo, Orgilos ou partes deferidas a cada 
uma das Casas. 

A rt, 4• Os trabalhos da Comissão só podem ser abertos com a 
presença de, no mínimo, 20 membros. 

Das Emendas 

A rt. 5• As emendas serão recebidas pela Comissiio, dentro de 
20 dias a contar da distribuiçno dos avulsos, c, ao fim deste prazo, 
despnchadas pelo Presidente. 

Parágrafo único. Do despacho que inadmitir emenda, poderá 
hnvcr recurso do autor, para a Comissão, dentro de 24 horas, 

Art. 6• Findo o prazo previsto no art. S•, o Presidente da Co
missão providenciará a publicação das emendas admitidas, devi· 
damente ordenadas segundo as unidades c o esquema da classifi· 
cação orçamentária adotadas no projeto c, sempre que possível, por 
ordem alfabética das Unidades Federativas c do nome parlamentar 
do autor. 

§ 1• Não serão publicadas as justificativas das emendas, de· 
vendo, entretanto, serem presentes ao Relator como subsidio. 

§ 2• As emendas não admitidas serão oportunamente publi· 
cadas em avulso especial. 

Art, 7• As emendas serão obrigatoriamente datilografadas cm 
formulários próprios, distribuldos pela Comissão c devidamente elas· 
sificudas e assinadas nas 4 vias, 

Parágrafo único, As emendas deverão estar rigorosamente 
classir.cudas segundo o esquema adotado no projeto, 

Art, 8• Nüo será aceita pelo Presidente da Comissão emenda 
que: 

1- contrarie o disposto no artigo 65, § I• da Constituição 
Federal, verbis: "Niio serâ objeto de deliberação a emenda de que 
decorra aumento de despesa global ou de cada Orgão, fundo, projeto 
ou programa, ou que vise a modificar-lhe o montante, a natureza ou 
o objeto'': 

11 - contrarie o disposto no artigo 33 da Lei n• 4.320, de 17 de 
murço de 1964, verhl.r: "Niio se admitirão emendas ao Projeto de Lei 
de Orçamento que visem a: 

a) alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo 
quando provada, nesse ponto, a inexatidilo da proposta; 

b) conceder dotação para o inicio de obra cujo projeto nio 
esteja aprovado pelos órgãos competentes; 

c) conceder dotação para instalação ou funcionamento de 
serviço que niio esteja anteriormente criado; 

d) conceder dotação superior aos quantitativos previamente 
fixados em resolução do Poder Legislativo para conecssilo de au· 
xílios e subvenções." 

III -seja constitulda de vãrias partes que devam ser rcdi· 
gidas em emendus distintas. 

Art, 9• As emendas só conterão um item c se rcrcririo, quando 
for o caso, a apenas uma localidade c a um projeto ou atividadc. 

Parágrafo único, Quando se tratar de emenda de interligação 
de localidades, só serão mencionadas, além do projeto ou atividadc, 
as localidades onde se inicie e termine a interligação. 

Art, 10. Nus dotações globais, sujeitas a regime de quotas, os 
Rclatom apresentarão emendas substitutivas, que rcanam as rela· 
ções apresentadas pelos Congressistas, 

Art, 11. Nilo podcrilo figurar nos boletins de subvenções So· 
cinis as ontidudes que nilo estejam devidamente registradas no Con· 
selho Nacional de Serviço Social, ou averbadas, no caso das man· 
tidas, exceto as do Poder Público. 

Art, 12. Só soriio atribuldas cotas de Subvenções Sociais aos 
Parlamentares no cxcrclcio pleno do mandato. 

Art, 13. Somente poderão ser vinculadas destinações para: 

1- Bolsas de Estudo; 
11- Asd:,tl~neia Social: 
III -Assistência Educt~cional, 

ParAgrafo único. As dotações destinadas às entidades educa· 
clonais deverão ser prercrencialmcntc destinados a Bolsas de Estudo, 

Art. 14. A Comissão Mista de Orçamento deliberarA sobre: 

1) prazo paro entrega dos Boletins de Subvenções Sociais benc· 
nciando entidades de Assistência Social, M~ica c Educacional, 
conrormc o ort. 11, destas Normas; c 

b) fixação de quantitativos mlnimos dos entidades a serem con· 
tcmpladas, 

Art. 15. A Presidência, na distribuição dos relatórios, podcrã 
avocor total ou parte do Anexo. 

Do Voto llo Rel1tor 

Art. 16. O Relator apresentarA seu parecer J1or escrito, at~ 24 
horas antes da hora marcada para a reuniilo da Comissão destinada 
a aprcciA·Io. . 

§ I' A nilo observância do prazo de que trata este artigo impor· 
tarA na designação de um Relator-substituto, que, dentro de 3 (três) 
dias, apresentarA o parecer. 

§ 2t O parcecr do Relator deverA estar à di~posiçilo d.os 
membros da Comissão, mimcograrado, antes da Com1ssão apreciA· 
lo. 

Art. 17. O parecer do Relator constarA de: 
1) relatório expositivo da mat6ria cm exame; 
•> voto conclusivo sobre a conveniência de aprovaçilo ou re

jeição total ou parcial, das proposições, sob exame, ou sobre a ne
cessidade de se lhes dar Substitutivo. 

ParAgrafo ~nico. As emendas que tiverem o mesmo objctivo 
serão reunidas cm ordem num6rica c tcrilo um s6 parecer. 

Art 18 As emendas scrilo submetidas à discussão c votação 
cm bloc'o, conforme tenham: parecer" favorável; favorável parcial· 
mente; favorâvcl nos termos de Substitutivo; c, finalmente, as de 
par"'"r contrário. 

D1 DIICDIIiot Vo~o 

An. 19, Lido o parecer do Relator, iniciar·se·A a discussão da 
matéria, obedecidos os seguintes principias: 

1- nenhum dos membros da Comissilo poderá falar mais de 
cinco minutos, prorrogáveis por mais cinco, sobre as emendas, salvo 
o Relator, que falará por último, podendo fazê-lo pelo dobro do 
prazo; . 

11 - o autor da emenda, se não ror membro da Comissão, po· 
dcrll ratar pelo prazo improrrogâvi:l de cinco minutos; 

III-nilo serilo admitidos apartes cm qualquer fase da 
discussão. 

Art. 20, Não se eon~crâ vista de parecer, projeto ou emenda. 
Art. 21. A crít6rio do Presidente da Comissilo, faltando três 

dias ou menos para o t~rmino do prazo de apresentação do parecer, 
o projeto c as emendas poderio ser apreciados pela Comissão, sem 
discussão ou encaminhamento. · , 

A n. 22. Encerrada a discussão, passar-se-A à votação. 
Art. 23. As deliberações da Comissão Mista iniciar·se·ilo pelos 

representantes da C limara. dos Deputados, sendo que o voto con· 
trArio da maioria dos representantes de uma dos Casas importarA na 
rejeição do mat~ria. 

ParAgrafo linico. O Presidente tcrâ somente o voto de dcsem· 
patc, 

Art. 24. As emendas poderão ser destacadas para discussão c 
votação cm separado, na Comissão. 

§ lt O destaque só poderá ser requerido com apoiamcnto de, 
pelo menos, I /3 dos representantes da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal, na Comissão Mista. 

§ 2• Somente poderão folar sobre os destaques, c pelo prazo de 
cinco minutos lmprorrogAveis, o autor do destaque c o Relator da 
matéria. 

Art. 25. Os pedidos de -vcrincoçilo, durante a votação na 
Comissão, somente poderão ser:fcltos·com o apolamcnto de I /3 .dos 

I' 
I' 

I ~ 
'. 
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representantes da Câmara dos Deputados c mats t/J dos represen
tantes do Senado Federal, nu Comissão Mista, 

Art, 26, Os pareceres da Comissão sobre o projeto deverão 
estar delinitivamcnte votados até 20 dias após o encerramento do 
prazo para a uprcscntaçilo das emendas. 

Art, 27, Rejeitado o parecer do Relator, o Presidente da 
Comissão designará um novo Relator pura redigir o vencido, 

Da Participação das Comissões Permanentes 

Art. 28, A Participação das Comissões Permanentes, no 
estudo da matéria orçamentária, obedecerá as normas estabelecidas 
no art, 90 do Regimento Comum (Res, n• 2/72- CN), 

Parâgrafo único, A Comissão Permanente que' apresentará 
parecer sobre o Projeto de Lei Orçamentária ou parte dele, deverá en
caminhâ-Io .à Presidência da Comissão, dentro do prazo fixado no 
captll do art. 94 do Regimento Comum, 

Da Redaçilo Final 

Art, 29. A Comissão terá 10 dias pura a redução final do 
projeto, que nesta ocasião, scrâ tratado como um todo, 

Disposições Gerais 

Art. 30. Os ates da Comissiio Mista c de seu Presidente serão 
publicados no Diário do Congresso Nacional, Seçõcs I c II, 

Art. 31. As reuniões da Comissão Mista rcalizar-sc-ilo, prcfc· 
rencialmcntc, no Auditório Milton Campos, 

Art. 32. A Presidência da Comissão Mista designará um 
Assessor-Geral, pertencente ao Quadro de Funcionários de uma das 
Casas do Congresso Nacional, cm sistema de rodízio, para a dircção 
dos trabalhos administrativos c um Coordenador-Geral da 
Assessoria da Comissão na outra Casa, A Presidência designará, 
também, funcionário pura secretariar a Comissão. 

Art, 33. A Comissão será assessorada por funcionários da 
Coordenação de Planos, Programas c Orçamento da Câmara dos 
Deputados e da Assessoria do Senado Federal c secretariada por fun· 
cionârios da Subsecretaria de Comissões do Senado Federal, de sua 
livre escolha c nos termos do art, 145 do Regimento Comum, 

Art, 34, A Assessoria-Geral será subdividida em duas 
Aasscssorias: uma no Senado Federal c outra localizada na Câmara 
dos Deputados, 

Art, 35, A Assessoria-Geral comunicarA à Secretaria da 
Comissão, com o prazo mlnimo de 24 (vinte c quatro) horas, as 
matérias cm condições de serem apreciadas, 

Art, 36. As presentes Normas tcrilo aplicação, no que couber, 
nos Orçamentos Plurianuais de Investimentos, 

' ' Art. 37. As presentes Normas vigoram até que a Comissão 
Mista resolva alterá-Ias ou revogá-Ias, por decisão de sua maioria, 

COmssJí.O HIS'rl\ DE ORC1111EN'FO ---------
J?Om.'l'.P.T.ll H':> 5, de l 977 

Na r.•ualiclnclc c1c !'r.er.ic~cnt:c rl<1 Cor.ir;ci1o !Ust:a ç1e 0:r.c« 
morto c.:o .Conryresso ;~<Ír.:ional c no!:: tc:r.no:; cio <~rt. 9l. clé'l Rcs0lur.iio nQ 
Ol, c1C! ).970 '(cll), dc:;j,~!nO os Conl]rassist:.,ns ilha.i.>:n rC!lac:ioni".C~o!; rmr.n 
Relatores c Re:lntorc::; f.ubsti t,uto dos Anexo., Subnncxm;, Or~5oz c Par
tes do Projeto de Lei que "estiJqa a .Recciti.l c f:ixa a Desnczo. c~a União. 
par.<l o exercício fiM.nceiro c1e l97rl" c c1o l"'r<>jcto rl'e O:r.çmqr:mto "Plur.i 
anual ele Investimentos c'.! a üniiío "<Ira o triénio l!)?::l/19110". -

ANEXOS I ()fl(iÃ05 E 
PliRTES 

1. Sf.Nl\DO FEDERliL 

2. PI-CEITA E TEX
TO Dll J,EI 

3. I'RESIDf:llCIA DA 
REPÜ13LICll 

4 • }',GniCULTUPJI. 

5. COI!UNICAÇÕES 

G. EXf:RCITO 

7 • EDUC/,ÇÃO 

S. P1\ZEHDll 

9. Jllfo'l'IÇll 

1 O • ?1.Il·IM E ENimr.IA 

~1~!11\DOP.EP 

RELI\ TOR 

nagall'ines Pinto 

l!elvídio Nunes 

Alc:>:anc:!re Costa 

Cunha Lima 

Lourival ~aotista 

Roberto So.tu:r.n:i.no 

Saldanha ncrzi 

Heitor Dias 

Eurico Rezcm1e 

Vir~iHo 'l.'ávora 

SUBSTI'l'U'l'O 

Virgílio Távora 

Dor.~ició Gondim 

Sal,1anha Derzi 

l·tarcos Freire 

1\lc>:nnc1re Costa 

F.vclár.io Vieira 

l!eitor Dias 

Robcl:to Saturnino 

llclvicH.o Nunes 

1\.lc:~anr1rc Costa 
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Am;}:os, (JP.(:i~o;. r: 
P/\I~TES 

----··---- .. -- -·-··----- ·-----~-·-·· .. -·---·-·-·- ·-· ·---.. ------
11. llin. PP.EVID~NCIJ\ 

DOCIAL 

12. Hin. TllAD7\LJIO 

13. Sl'.ÚDE 

14. TP.l'.l·ISFERf:NCil\S 
c RESERVJ\ DE 
CmJTIG!::NCIA 

15. FU!WO N7\CIOl·l1\L 
DE DESENVOLVI
NEHTO 

16. FUNDO Nl\CIOW\L 
DE APOIO AO DE 
SENVOLVI!IE!JTO -
URDJ\J.IO 

ANEXO, ORGÃO 
E PJ>.RTE 

1. Câmara.dos Deputados 
2. 'l'ribunal de Contas 
3. Poder Judiciário 
4. Aeronáutica 
5. Indústria e Comércio 
6. Interior - Parte 

Geral e Proj. Rondon 
7. Interior- DNOCS •..•• 
a. 
9. 
lO. 
11. 

12. 
13. 
14. 

" 
n 

11 

" 
n 

11 

11 

DNOS •••••• 

SUDENE •.•• 
SUDN·l ••.•• 
TERRIT0RIOS 
SUDECO ..•• 

FUNAI. e SUFIWIA 
SUDESUL .•• 

Evclásio Vicir<~ 

Otto J,ehnann 

Ruy Snntos 

Domício Gondim 

José Sarney 

Uarcos Freire 

RELl\TOR 

Padre Nobre 
.1\rio Theodoro 
Tarcisio Delgttdo 
Francisco RolJ.cmberg 
Adriano Valente 

Leite Chav~s 

Ruy Snntos 
(:;ilvttn Rocha 

Louriva1 Daptista 

Otto Lehlnann 

Leite Chaves 

SUBSTITUTO 

Jarbas Vasconcclo~ 
Olivir Gabardo 
Octacílio Queiroz 
Hélio CamJ?os 
Jarmund Nasser 

Raimundo Parente Nosscr de Almeida 
Theódulo de Albuquerque l-loacyr Dalla 
Arlindo Kunzler 
Gonzaga Vasconcelos 
Jorge Arbage 
Theobaldo narbosa 
João Cunha 
Neide Cerqueira 
Magnus Guimar5cs 

1.5. . :. , ... , . . ~ Jofio Ar:r.udn 

José Haddad 
Ulisses Potiguar 
João Alves 
11inoro Niyamoto 
Paulo !1ttrqucs 
Renato Azercdo 
Walber Guimar5es 
Hubcm 1-lctl l n ii 

Navarro Vieira Hugo Nupolcuo 

I 
'I 
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ANI::XO, ORGÍÍO 
E P.l'.l~'l'E RELI\ TO!~ SUBSTI'rUT'J 

17. Transportes DNER •• José Alves Vicente Vuolo 
18. Transportes Parte Ge 

ra1 - SUNAMAN Empre-

sa de Navegação da Ama 
~. 

zonia S/A ........... Melo ,Freire Raul Bernardo 
Odulfo Domingues 19; Transportes - DNEF .. Teotónio Neto 

20. Transportes -PORTOnRf\s 

Companhia de Navegação 
do São ·Francisco - Ser 

viço de ·Navegação da 
Bacia do Prata S/A Júlio Viveiros Francisco Rocha 

21, Encargos Gerais da Uni 

ao • • • • • • • • • • • • • • • • • • Furtado Lei te João Vargas 

22, Encargos 

Encargos 

Financeiros e 
Previdenci~ 

rios da União Frederico Brandão Eloy Lenzi 

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS E J .. IS'l'AS D:i: SUI3VENÇÕES: 
do dia 10-09-77 até 30-09-77 
LOCAL DE ENTREGA; pelos Srs.Senadorcs, de emendas e boletins ele 
subvenções: Subsecretaria de Orçamento da Assessoria do Sen.,do 
Federal (Anexo II, sala 17) 

~----~-----------------------
Congresso Nacional, em 06 de setembro de 1977 

Senador Cattcte Pinheiro, Presi.rlentc 

COMISS,\0 DE AGRICULTURA 
18• RCUNIÃO. ORDINÁRIA, REALIZADA 

I:M 20 DE SETEMBRO DE 1977 

Ás dez c :trinta horas do diu vinte de setembro de mil novecentos 
c setenta c sete, sob a ~residência do Sr. Scnndor Agcnor Maria Pre· 
sidentc, ~rcscntes os Srs. Senadores ltuUvio Coelho, Mattos Leão c 
Evcli1sio Vieira, reúne-se 11 Comissão de Agricultura, na Sala Clóvis 
BcvilaC<Jllll. 

Dci,um de compureccr, por motivo justificado, os Srs. Sena· 
dures Otuir Bcckcr, Benedito Fmcira, Murilo Paraiso, Vasconcelos 
Torres c Roberto Saturnino. 

O Sr. l'rcsidcntc, ao const11t11r a existência de número rc· 
gimcntul, decluru aborto os trnbulhos, após ter sido dispensada a 
leitura da Ata da reunião anterior, que, cm seguida ~ dada como 
aprovada. 

lnici11ndu us tmbulhos o Sr. Presidente passa a palavra uo Sr. 
Scn11dor Evelúsio Vieira para emitir parecer no Projeto de Lei do 
Senado n' 248, de 1976. que pro!be a pesco dn balci11 no mar ter· 
ritorial brusileiro. 

Com u p11luvr11, o Sr. Sen11dor Evclâsio Vieira comunica que 
devido 11 complc,id11dc do assunto emitirá seu parecer sobre a maté· 
riu nu próximu rcunii\o da Cumi<si\o. 

Prusscguindo, o Sr. Presidente inform11a Comissão que 11lém do 
Dr. Puulo Roberto Vi11nnu, Dirctor-Exccutivo da Comissão de 

Fin11nciamcnto da Produção c do Dr. Carlos lvnn Vieira, Dirctor do 
Dcpart11mcnto Nacional de Serviços de Comercialização do Ministí:· 
rio du Agricultura, comparecerá, também, no próximo dia 29, para 
prestar esclarecimentos sobre o problema do algodão no Nordeste, o 
Sr. Laura Arruda C1imuru, antigo agricultor no Estudo do Rio Gran· 
de do Norte. 

Nada mnis havendo n tratar, encerra,sc a reunião, lavrando cu, 
Cláudio Carlos Rodrigues Costa, Assistente da Comissão, a presente 
Ata que, umu vez aprovada, scrâ assinada pelo Sr. Presidente c vai à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relat6rlo sobre • 
Mensagem n• 75, de 1977-CN, pela qual o Senhor Presidente 
da Repúblico submete à deliberação do Congresso Nacional o 
veto total ao Projeto de Lei da Câmara n• 36, de 1976, que "dá 
nova redaçào ao caput do artigo I• do Decreto-lei n• 1.301, de 
31 de dezembro de 1973, assegurando ao cônjuge que opte pela 
trlbutaçilo de seus rendimentos, separadamente do cabeça-do
casul, metade do valor de encargos de famOio". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 1977 

Às dczcssetc horus do dia trinta c um de agosto do ano de mil 
novecentos c setcnt11 c sete, no Auditório Milton Campos, presentes 
os Srs. Senadores Luiz Cuvulc11nte, lt111!vio Coelho, Gilvan Rocha e 
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Deputado Gomes da Silvu, reúne-seu Comissão Mista do Congresso 
Nucionul incumbidu de examinar e emitir relatório sobre o Veto 
aposto pelo Senhor Presidente da República ao Projeto de Lei da 
Câmarn n• 36, de 1976, que "dâ nova redaçilo ao capur do artigo I• 
do Decreto-lei n• 1.30 I, de 31 de dezembro de 1973, assegurando ao 
cônjuge que opte pela tributaçilo de seus rendimentos, scparadamen· 
te do cabeça-do-casal, metade do valor de encargos de famflia". 

Deixum de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Deputudos Temistocles Teixeira e João Arruda. 

E: dispensada u leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como uprovuda. 

Em seguida o Sr. Presidente, Senador Gilvan Rocha, concede a 
puluvru no Relator, Deputado Gomes da Silva, que apresenta seu 
relatório na forma regimental. 

Posto em discussão e votação, é: o relatório aprovado sem restri· 
ções. 

Nudu muis havendo u tratar, encerra-se a reunião e, para 
constar, cu, Alfcu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida c aprovada, scrâ assinada pelo Sr. Presidente, 
demais membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir relatório à Mensagem n• 
76, de 1977 (CN), pela qual o Senhor Presidente da República 
comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara 
n• 24, de 1976 (206-B/75, na casa de origem), que "revosa 
dispositivos da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Códiso 
Nacional de Trânsito". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 6 DE SETEMBRO DE 1977 

Ãs dezcsseis horas do dia seis de setembro do ano de mil 
novecentos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos, presentes 
os Senhores Senadores Heitor Dias e Roberto Saturnino c os Srs. 
Deputados José: Ribamur Machado c Alceu Collarcs, reúne-se a 
Comissão Mista incumbida de examinar c emitir relatório à Mensa· 
gem n• 76, de 1977 (CN}, pela qual o Senhor Presidente da República 
comunica haver vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n• 
24, dc 1976 (206-B/75, nu casa de origem), que "revoga dispositivos 
da Lei n• 5.10~. de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de 
Trünsito)", 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senador Otto Lehmann e o Deputado Nunes Rocha. 

r: dispensada n leitura da Ata da reunião anterior que, em segui· 
da, é dada como aprovada, 

Dando inicio aos trabalhos, o Senhor Senador Roberto Saturni· 
no, Presidente du Comissão, concede a palavra ao Relator da maté· 
ria, Deputudo José Ribumur Machado, que emite relatório ao Veto 
total aposto no Projeto de Lei n• 24, de 1976. 

Posto em discussão e votação, é o relatório aprovado sem restri· 
çàcs. 

Nudu mais havendo u tratur, encerra-se a presente reunião c, 
pura constar, cu, Mauro Lopes de Sú, Assistente da Comissão, lavrei 
a presente Ata, que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor 
Presidente c vai n publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer 110bre a Mensagem n• 87, 
de 1977 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacio
nal o texto do Dcereto-lel n• 1.568, de 2 de agosto de, 1977, que 
"concedelsençilo do IPI para produtos endoparasltlcldas". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 8 DE 
SETEMBRO DE 1977 

Ãs dezcssete horns e quinze minutos do diu oito de setembro do 
ano de mil novecentos e setenta c sete, no Auditório Milton 

Campos, presentes os Srs. Senadores BragaJúnior, Helvfdio Nunes, 
Wilson Gonçalves, Domlcio Gondim, Milton Cabral, Otto 
Lehmnnn, Os ires Teixeira, Agenor.Maria, Adalberto· Sena c Evelâsio 
Vieira c Deputados Murilo Rezcndc, Ossian Araripc, Fâbio Fonseca 
c Antonio Brcsolin, reúne-se a Comissão Mista incumbida dc.cstudo 
c parecer sobre a Mensagem n• 87, de 1977 (C~), que submete à 
deliberação do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei n• 1.568, 
de 2 de agosto de 1977, que "concede isenção do IPI para produtos 
cndoparasiticidas". · 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, o Senhor 
Senador Murilo Paraíso c Senhores Deputados Henrique Brito, 
Cardoso de Almeida, António Gomes, Dyrno Pires, Walter de 
Castro, Jaison Barreto c Carlos Cotta. · 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Senhor Senador Wilson Gonçalves, que declara 
instalada a Comissão. 

A fim de cumprir dispositivo regimental o Sr, Presidente esclare· 
ce que i rã proceder a eleição do Presidente c do V ice-Presidente. 

Distribuídas as cédulas o Sr. Senador Wilson Gonçalves convi· 
da para funcionar como escrutinador o Sr. Deputado Antônio Breso
lin. . 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deeutado Fâbio Fonseca ............ · · ........... 14 votos 
Em branco . .. . .. .. . . . . . . . . .. . . .. .. . .. .. .. . . . .. . 1 voto 

Para Vlce-Presldente: 
Deputado António Gomes 14 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vice-Prcsi· 
dente os Srs. Deputados Fâbio Fonseca c António Gomes. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Fâbio Fonseca 
agràdccc cm nome do Deputado António Gomes c no seu pr6prio a 
honra cóm que foram distinguidos c designa o Senhor Senador 
Murilo Ptirafso·para rclatàr a matéria. 

· Nada· inàis havendo a tratar, cnccrrà:sc a reunião, e para 
constar cu, Elietc de Souza l'errcira, Assistente de Comissão, lavrei a 
presente Aia que, lida c aprovada, scrâ assinada pelo Sr. Presidente, 
demais membros da Comissão c vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de Estudo e Parecer 110bre a Mensagem n• 89, 
de 1977 (CN), que submete à dellberaçio do Congresso Na· 
clonai o texto do Decreto-lei n• 1.570, de 9 de agosto de 1977, 
que "extingue a cobrança dos emolumentos consulares sobre os 
documentos referentes ao transporte Internacional de pessoas 
ou mercadorias". 

REUNIÃO DE INSTALAÇÃO, REALIZADA EM 12 DE 
. SETEMBRO DE 1977 

Ãs dezesscis horas do dia doze de setembro do ano de mil 
novecentos c setenta e sete, no Auditório Milton Campos, presentes 
os Senhores Senadores Virgílio Távora, Domfcio Gondim, Ruy San· 
tos, Milton Cabral, Suldunha Derzi, Alexandre Costa, Marcos Freire 
c Roberto Saturnino c os Deputados Murilo Badaró, Murilo Rczcn· 
de, Darcilio Ayres, Brigido Tinoco e OUvir Gabardo, reúne-se a 
Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n• 
89, de 1977 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-lei n• 1.570, de 09 de agosto de 1977, que "Extin· 
sue u cobrançu dos emoi'umentos consulares sobre os documentos 
referentes ua Transporte lntcrnacionul de pessoas ou mercadorias". 

Dcixum de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Altevir Leal, Augusto Franco e Paulo Brossard c os 
Deputados Rogério Rêgo, Murilo Rezendc, Darcllio Ayres, Brfgido 
Tinoco c Olivir Guburdo. 

De ucordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Senhor Senador Ruy Santos, que declara instalada n 
Comissiio. 

I ·~ 
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A .fim de cumprir dispositivo regimental o Senhor Presidente 
esclarece que irá proceder a eleição do Presidente c do Vicc
Presidcntc. Distribufdas as cédulas o Senhor Presidente eventual 
convida pura runcionar como escrutinador o Senhor Deputado 
Olivir Gubardo. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Pmltlente: 
'. 

Deputado Brfgido Tinoco ... , ..... , ..... ; ....... .,li votos 
Depu!ado Murilo Badaró ......... , . , ............. 02 votos 

Pan Vlce-Praldellle: 

Deputado Murilo Rczcndc .. , ..................... 11 votos 
Deputado DarcOio Ayrcs ........................ , 2 votos 

Suo declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc· 
Presidente, os Senhores Deputados Brlaido Tinoco c Murilo 
Rczcndc. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Brlsido Tinoco 
agradece em nome do Deputado Murilo Rczcndc c no seu próprio a 
honra com que rorum distinguidos c designa o Senhor Senador 
Alexandre Costa para relatar a matéria. 

Nada mais havendo 11 tratar, encerra-se a reuniio, c para 
constar cu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissio, lavrei a 
presente Ata que, lida c aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente c demais membros da Comissio c vai à publicação. 

COMISSXO MISTA 

1-lllblda de Ellllllo e P-Sobn a M-.- at"m, 
de 1977 (CN), ........... DIIINncio ilo' c...-Nacio
nal o texto llo Decnto-lel at 1.564, t1e 29 t1e ,lllllo tle 1977, 
que "altera lllaad•oa lbcala llo I.,.... dre a rnà ,.,. 
empreeadhaHioe localluPI UI 'nu da SUDAM e à 
SUDENE. 

2• REUNIÃO, REALIZADA' .EM 13 DE SETEMBRO DE 1977 

Ãs dczcsscis horas c trinta minutos do dia treze de setembro do 
ano de mil novecentos c setenta c sete, no Auditório Milton Campo1, 
presentes os Srs. Senadores Otair Bcckcr, Benedito Ferreira, ltallvlo 
Coelho, Dinartc Mariz, Mattos Leio, Brasa Jllnior, Ollvan Rocha c 
Dirceu Cardoso c os Srs. Deputados Ernesto Valente, Jonas Carlos, 
Celso Barros, Henrique Cardoso c Jocl Ferreira, rcllnc·se a Comia· 
silo Mista incumbida de estudo c parecer sobre a Mcnuscm n• 83, 
de 1977-CN, "que altera inccnlivoa fiscais do imposto sobre a renda 
paro • empreendimentos localizadós nas Arcas da SUDAM c da 
SUDI;NE". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Sn. Sc
nadorCSJMurilo Parafao c Marcos Freire c os Sn. Deputados Temia· 
tóclcs Tci~ciro, Elcival Caiado, Celso Carvalho, Jutahy Magalhães, 
João Menezes c S6rgio Murllo. 

ll dispensado a leitura da Ata da rcuniilo anterior, que 6 dada co
mo aprovada. 

Em scsuido, o Sr. Presidente Deputado Celso Barros concede o 
palavra uo Relator, Senador Dlnartc Mariz, que csnltc parecer ravo
rllvcl à Mensagem n• 83, de 1977.CN, nos termos de Projeto de 
Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto cm discussão c votação, 6 o parcçcr aprovado sem rcstri· 
çõcs. 

Nada mais havendo a trotar, encerra-se a rcunlilo, c para cons
tar, cu, Elictc de Souza Ferreira, Assistente de Comlsslo,lavrci a pre
sente Atu que lido c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, 
demais membros du Comlssilo c vai à publicação, 

COMISSÃO MISTA 
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei 

at 18, de 1977 (CN), que "dispõe sobre a responsabilidade 
. civil por 4anoa nucleares e a responsabilidade criminal por atos 

relacionados com atbldades nucleares, e dll outras 
providências". 

REUNIÃO DE INSTALAÇÃO, 
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 1977 

Às dC'tcssetc horas c trinta minutos do dia treze de setembro do 
~no de mil novecentos c setenta c sete, no Auditório Milton Campos, 
'presentes os Senhores Senadores Braga Júnior, Eurico Rezcnde, Hei· 
tor Dias, Henrique de Lu Rocque, Milton Cabral, Ruy Santos, 
Itamar Franco, Dirceu Cardoso c Gilvan Rocha c os Deputados Pau
lo Studart, Parente Frota, Jorge Arboge, Yasunori Kunigo, Israel 
fiias-Novacs. Jorge Ferraz c Jerónimo Santana, reúne-se o Comissão 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n• 18, de 
1~77 (CN), que "dispõe sobre responsabilidade civil por donos 
nucleares e a responsabilidade criminal por atas relacionados com 
~tividades nucleares, e dú outras providências:'. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Domlcio Oondim c Murilo Parafso c os Deputados Jorge 
Vargas, Nina Ribeiro, Theobaldo Barbosa c Walmor de Luca. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume ~ 
Presidência o Senhor Senador Ruy Santos, que declaro instalado a 
Comiss~o.· 

A fim de cumprir dispositivo regimental, o Presidente eventual 
esclarece que irú proceder a eleição do Presidente e V ice-Presidente. 
Distribuidas as cí:dÚias, a Presidência convida o Nobre Deputado 
Jerónimo Santana para runcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Pmldcatt: 
Senador Itamar Franco ............................ 13 votos 
Senador Dirceu Cardoso.. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . . . 3 votos 

Para Vlce-Prealdente: 
Senador Heitor Dias ............................. 13 votos 
Senador Milton Cabral ........................... 3 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi
dcntc, os Senhores Senadores Itamar Franco e Heitor Dias. 

A~sumindo a Presidência, o Senhor Senador Itamar Franco 
agradece cm nome do Senador Heitor Dius e no seu próprio a honra 
com que roram distinguidos c designa o Senhor Deputado Jorge Var
gas pura relutar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião c, 
pura constar. eu, Mauro Lopes de Sã, lavrei a presente Ata, que lida 
c uprovuda será assinada pelo Senhor Presidente c demais membros 
da Comissilo e vai à publicuçilo. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 80, 
d~ 1977 (CN), que 1111bmete à dellbcraçilo do Congresso Nacio
nal o texto do Decreto-lei n• 1.56Z, de 19 de julho de 1977, que 
"aumenta oe limites do Decreto-lei n• 1J12, de 15 de 
fevereiro do 1974, allcrado pelo Decreto-lei n• 1.460, de 2Z de 
abril de 1976, e d4 «!Úiras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 1977 

Às dczcsscis horas do dia treze de agosto do. uno de mil 
novecentos c setenta c sete, no Auditório Milton Campos, presentes 
os Srs. Senadores Magnlhilcs Pinto, Saldanha Derzi, Wilson Gonçal-



4856 Quarta-feira 21 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Setembro de 1977 

ves, Alexandre Costa, Virgllio Távorn, Evelâsio Vieira, Lãznro 
Barbozn e Evnndro Carreira e às Srs. Deputados Mauro Sampaio, 
Célia Marques Fernandes, Osmnr Leitão, Onlsio Ludovico, Silvio de 
Abreu Júnior c Hélio de Almeida, rcóne·sc a Comissão Mista 
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 80, de 1977-
CN, "que submete à deliberação do Congresso Nacional, o texto do 
Decreto-lei n• 1.3)2, de IS de fevereiro de 1974, alterado pelo 
Decreto-lei n• 1.460, de 22 de abril de 1976, c dá outras provi
dências". 

Deixam de comparecer, por motivo justilicndo, os Srs. 
Senadores João Culmon, Augusto Franco e Helvldio Nunes e os Srs. 
Deputados Nosser Almeida, João Pedro, Ruy Côdo, Júlio Viveiros e 
EloyLenzi. . 

~ dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada, 

Em seguida, o Sr. Presidente Deputado Silvio de Abreu Júnior 
concede a palavra no Relator, Senador Wilson Gonçalves, que emite 
parecer favorável à Mensagem n• 80, de 1977-CN, nos termos de 
Projeto de Decreto. Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restri-
ções, 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e para cons
tar, eu, Elietc de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei a 
presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, 
demais membros da Comissão c vai à publicação, 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 85, 
de 1977-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo ii 
deliberação do Congresso Na clonai o texto do Decreto-lei n• 
1.566, de 1• de agosto de 1977, que "autoriza a subscrição, 
pelo Tesouro Nacional, de ações da Siderurgia Brasileira S.A. 
- SIDERBRÁS, e dá outras providências", 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 1977 

Às dczcssete horas e trinta minutos do dia treze de setembro do 
ano de mil novecentos c setenta e sete, no Auditório Milton Campos, 
presentes os Srs, Senadores Renato Franco, Lenoir Vargas, Eurico 
Rezende, Otto Lehmnnn, Osires Teixeira, Dirceu Cardoso, Itamar 
Franco c Deputados Rafael Faraco, Newton Barreira, João Pedro, 
Horário Matos, Walmor de Luca, Jorge Ferraz, Tarclsio Delgado c 
Srlvio Abreu Júnior, reúnc·se a Comissão Mista incumbida de 
estudo e parecer sobre a Mensagem n• 85, de 1977-CN, do Senhor 
Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso 
Nacional o texto do Decreto· lei n• 1.566, de I • de agosto de 1977, 
que "au(oriza a subscrição, pelo Tesouro Nacional, de ações da Side· 
rurgín Brasileira S.A.- SIDERBRÁS, c dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justjficado, os Srs. 
Senadores Wilson Gonçalves, Jessé Freire, Accioly Filho, Roberto 
Saturnino e Deputados Hélio Levy, Luiz Rocha c Oswaldo Limo. 

~ dispensada a leitura da Ato da rcuniilo de instalação, que é 
dada como aprovada. 

Em seguida o Sr. Presidente, Deputado Wnlmor de Luca conce
de a palavra ao Relator, Senador Lcnoir Vargas, que emite porccer 
favorãvel à Mensagem n• 85, nos termos de Projeto de Decreto Lc· 
gislativo que oferece como conclusüo. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restri
ções. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se u rcuniilo c, para 
constar, eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comlssüo, lavrei a prc· 
sente Ata que, lida c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, 
demais mcmll'l'os da Comissão c vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 
Incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n• 95, 

de 1977-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei 
n• 1.571, de 31 de agosto de 1977, que "faculta, para nns de 
Imposto de Renda, adoção,de cocnclentes de depreciação acele
rada de vagões, terminais, 'ramais e des•los ferroviários". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 14 DE 
SETEMBRO DE 1977 

Aos q,uutorze dias de setembro do ano de mil novecentos e seten
ta c sete, tis dczcsscis horas, no Auditório Milton Campos, presentes 
os Srs. Senadores Alexandre Costa, Braga Júnior, Dinnrtc Mariz, 
ltalívio Coelho, Lourival Baptista, Tcotônio Vilela, Lâzaro Barboza 
c Deputados Henrique Pretti, Vicente Vuolo, Passos Porto, Homero 
Santos, Silvio Abreu Júnior, Gcncrvino Fonseca c Antônio Carlos, 
reúne-se o Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre a 
Mensagem n• 95, de 1977-CN, do Senhor Presidente da República, 
submetendo à delibcrução do Congresso Nacional o texto do De
creto-lei n• 1.571, de 31 de agosto de 1977, que "Faculta, para fins 
de Imposto de Renda, adoção de coeficientes de depreciação 
acelerada de vagões, terminais, ramais e desvios fcrroviârios". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores M attos Leão, Wilson Gonçalves, Evclâsio Vieira, Evan
dro Carreiro c Deputados Ruy Bacelar, Celso Carvalho, João 
Arruda c Snntilli Sobrinho. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência, eventualmente, o Sr. Senador Dinarte Mariz, que 
declara instalada a Comissão, 

Em obediência a dispositivo regimental, o Sr. Presidente es
clarece que irá proceder à eleição do Presidente c do Vicc-Presi
dentc. Distribuídas us cédulas, o Sr. Senador Dinartc Mariz convida 
o Sr. Deputado Passos Porto para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica.sc o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Deputado Silvio Abreu Júnior 
Deputado Gcncrvino Fonseca 

Para Vlce-Presldente: 

12 votos 
2 votos 

Deputad~ Vicente Vuolo ............................. li votos 
Deputado Homero Santos .................. ; . .. .. .. • . 3 votos 

Silo declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice·Presi
dcnte, os Srs. Deputados Silvio Abreu Júnior e Vicente Vuolo. 

Assumindo u Presidência, o Sr. Deputado Srlvio Abreu Júnior 
agradece cm nome do Sr. Deputado Vicente Vuolo e no seu próprio 
a honra com que foram distinguidos c designa o Sr. Senador ltal!vio 
Coelho puru relatar a proposição. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons
tur, eu, Alfcu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente 
Ata que, lida c aprovada, scrã assinada pelo Sr. Presidente, demais 
membros du Comissüo c vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar c emitir parecer sobre o Projeto de 
Lei n• 14, de 1977 (CN), que "autoriza o Poder Executivo a 
abrir ao Fundo Nacional de Desen•ol•lmcnto - Recursos sob 
supervisão do Ministério dos Transportes, crédito especial até 
o limite de Cr5 1,092.852.000,00, para o nm que especlnca". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE 1977 

Às dczcssetc horas do dia quatorze de setembro do ano de mil 
novecentos c setenta c sete, no Auditório Milton Campos, presentes 
os Senhores Senadores Lourivul Baptista, Alexandre Costa, Braga 
Júnior, Tcotônio Vilela, Evundro Carreira, Evclásio Vieira c Lâznro 
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Burhola c o~ Deplllados Hydekcl Freitas, Rezende Monteiro Abel 
Ãvilu. Nunc~ Rocha, Vicente Vuolo e Hélio de Almeida, rcli~e-sc a 
Comissão Mista, incumbida de examinar c emitir parecer sobre o 
Projeto de Lei n• 14, de 1977 (CN), que "autoriza o Poder Executivo 
u abrir ao Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos sob 
supervi~ão do Ministi:rio dos Transportes, crédito especial até o 
limite de CrS 1.092.852,000,00, pura o nm que especifica". 

Deixam de comparecer, por motivo justincado, os Senhores 
Senadores Mattos Leão, Otto Lehmann, Wilson Gonçalves c Benedi· 
to Ferreira c os Deputados Alcidcs Franciscato, Juarez Batista, 
Octacílio de Almeida, Ruy Côdo e Antônio Mottu. , . 

E: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que, em segui· 
du. é dadu como aprovada. 

Dando início aos trabalhos, o Senhor Deputado Hélio de Almci· 
da. Presidente da Comissão, concede a palavra ao Relator da mati:· 
riu, o Senhor Senador Alexandre Costa, que emite pareccr.ravorâvcl 
uo Projeto de Lei n• 14, de 1977 (CN), concluindo pela aprovação 
do Projeto. 

Po~to em discussão c votação, i: o purecer aprovado por 
unanimidade. 

Nndu mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião c, 
para constar, cu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, lavrei 
u presente A tu, que lida c aprovada será assinada pelo Senhor Presi· 
dente e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de Estudo e Parecer sobre a Mensagem n• 84, 
de 1977 (CN), que submete à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n• 1.565, de 29 de julho de 1977, 
que "estabelece condições especiais para Importação de bens 
destinados à produção de petróleo bruto e gás natural na bacia 
de Campos, na platarorma continental brasileira, e dá outras 
providencias". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM IS DE SETEMBRO DE 1977 

Ãs dczessctc horas do dia quinze de setembro do ano de mil no· 
vcccntos c setenta e sete, no Auditório Milton Campos, presentes os 
Senhores Senadores Dom!cio Gondim, Murilo Pararso, Ruy Santos, 
Saldanha Derzí, Itamar Franco c Gilvan Rocha e os Deputados Dar· 
cílio Ayres, Wilmar Guimarães, Josias Gomes, Newton Barreira, 
Walter Silva, Jorge Moura c Hélio de Almeida, reline-sc a Comissão 
Mista incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem n• 84, de 
1977 (CN), que submete a deliberação do Congresso Nacional o 
texto do Decreto-lei n• 1.565, de 29 de julho de 1977, que "Estabelece 
condições especiais para importação de bens destinados à produção 
de Petróleo bruto e gás natural nn Bacia de Campos, na Plataforma 
Continental Brasileira c dá outrns providéncias". 

Dcixum de comparecer, por motivo justincado, os Senhores 
Scnadorc~ Virgílio Távora, Arnon de Me1lo, Luiz Cavalcante, Osircs 
Teixeira e Dirceu Cardoso e os Deputados Joilo Vargas, Nunes 
Rocha, Oswaido Lima c JG de Araújo Jorge. 

E: dispensada 11 leituru d11 Ata da reuniilo anterior, que, cm se· 
guida, é dada como nprov11da. 

Dando inrcio aos trabalhos, o Senhor Senador Gilvan Rochu, 
Pre~idente dn Comissão, concede 11 puinvra ao Relator da matéria 
Depu tudo Darc!lio Ayrcs, que emite parecer favorável à Mensagem 
n• 84, de 1977 (CN), nu forma de Projeto de Decreto Legislativo que 
oferece como conclusilo. 

Posto cm discussão e votação, é o parecer aprovado, com voto 
vencido do Senhor Senador Itamar Franco e votos em separado dos 
membros do MDB. 

Nada muis havendo n tratar, cnccrra .. sc a presente reunião c, 
para constar, eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão, lavrei 
n presente Ata, que, lida c aprovada, será assinada pelo Senhor Prc· 
sidcntc c vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 
lncumbl~a de Estudo e Parecer sobre a Mensagem n• 96, 

de 1977-CN, do Senhor Presidente da Repúblicã submetendo à 
deliberaçio do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 
1.572, de t• de setembro de 1977, que "revoga a Lei n• 3.577, 
de 4 de julho de 1959, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 16 DE 
SETEMBRO DE 1977 

Aos dezesscis dias do mês de setembro do ano de mil novecentos 
e setenta c sete, às quinze horas, no Auditório Milton Campos, 
presentes os Srs. Senadores Lcnoir Vargas, Lourival Baptista, Osircs 
Teixeira, Ruy Santos, Braga Junior, Cunha Lima c os Deputados 
Raul Bernardo, Thcobaldo Barbosa, Moacyr Dalla, Daso Coimbra, 
Murilo Rezcnde, Frederico' Brandão c Ruy Brito, rclinc-se a Comis· 
silo Mista incumbida de estudo e parecer ;~~re a Mensagem n• 96, de 
1977-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à delibera
ção do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.572, de I• de 
setembro de 1977, que "Revoga a Lei n• 3.577, de 4 de julho de 1959, 
c dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justincado, os Srs. Scnn· 
dores Accioly Filho, Domrcio Gondin, Jessé Freire, Orestes Quércia, 
Nelson Carneiro e os Deputados Rezcndc Monteiro, Fernando 
Gama, Gomes do Amaral c Rosa Flores. 

De 11cordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidênciu, eventualmente, o Sr. Senador Ruy Santos que declara 
instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental o Sr. Presidente 
esclarece que irá proceder a eleição do Presidente c do Vicc
Presidentc. Distribuídas as cédulas, o Sr. Senador Ruy Santos convi
da o Sr. Deputado Ruy Brito pura funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, vcrinca-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Senndor Cunha Limu ............................. li votos 
Senador Nelson Carneiro ......................... 02 votos 

Para Vice-Presldente: 
Senador Ruy Santos .............................. I O votos 
Senador Brugu Junior ............................ 03 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc-
Presidcntc, os Srs. Senadores Cunha Limn c Ruy Santos. 

Assumindo a Prcsidênciu o Sr. Senador Cunha Lima agradece 
em nome do Sr. Senador Ruy Santos e no seu próprio a honra com 
que foram distinguidos c designa o Sr. Deputado Raul Bernardo 
rum relatar a matêrin. 

Nndn mais huvcndo a trutar, enccrrn-se a reunião c, para 
constar, cu, Alrcu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lidu c aprOvada, scrú ussinuda pelo Sr. Presidente, 
demais membros dn Comissão e vui à publicação, 
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MESA 

Presidentes 3<'-Secretórios 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

lide r 

Petr6nio Portella (ARENA- PI) Henrique de la Rocque (ARENA- MA) 

Eurico Rezando 
Vice·llderes 
Heitor Dias 

Heividio Nunes 
José Sarney 
Mattos Leóo 

Oslres Teixeira 
Otla lehmann 

Saldanha Oerzi 
Virglllo Tóvora 

19-Vice·Presidentes 

José llndoso (ARENA- AM) 4<'-Secretário, 

Renato Franco (ARENA- PA) 

"29-Vice•Presidontes 

Amo rol Peixoto (MDB- RJ) 

19-Secretários 

Suplentes do Secretório, 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

lide r 

Mendes Canele (ARENA- MT) 

29·Secretá rio: 

Mauro Benevides (MDB- CE) 

Altovir leal (ARENA- AC) 

Evondro Carreira (MDB- AM) 

Otoir Beckor (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vice·Lideres 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lázaro Barbozo 
Danton Joblm 

COMlSSOES 

Oiretor: José Soares de Oliveira Filho 

Local; Anexo 11- Térreo 

Telefone" 23·6244 o 25·8505- Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe, Claudio Carlos Rod•igues Costa 

Locah Anexo 11 -Térreo 

Tolefoneo 25·8505- Ramais 301 o 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Agenor Maria 

Vice·Presldontes Otair Becker 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Otoir Becker 1. Di norte Mariz 

2. Benedito Ferreira 2. Saldanha Derzi 

3, ltallvlo Coelho 3, Mattos le6o 

4. Murilo Parolso 

5, Vasconcelos Torres 

MOS 

1. Agonor Maria I. Adalberto Sena 

2. Roberto Saturnlno 2. Evelóslo Vlalro 

Asslstontoo Clóudlo Carlos Rodrigues Costa- Ramais 30i o 313 

Rounlõoss Torças·folras, às 10,30 horas 

lacaio Solo "Clóvis Bevllócqua"- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice·Presidente, Evandro Carreira 

Titulares 

1. Heitor Dias 
2. Jarbas Passarinho 
3, Dinarto Mariz 
4. Teotónio Vifelo 
5. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandro Carreira 

Suplentes 
ARENA 

I. Saldanha Derzi 
2. José Sarney 
3. Cllair Becker . 

MDB 
1. Evelásio Vieira 
2. Gilvan Racha 

Assistente, Lêdo Ferroira da Racha- Rama1312 
Reuniões: Terças·foiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bovllácqua"- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15membras) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Daniel Krieger 
1•·Vice•Presldenteo Accloly Filho 
29·Vice·Presldentet leite Chaves 

Titulares 

1, Accioly Filho 
2. Gustavo CapCinomo 
3. Daniel Kriegcr 
4, Eurico Rezende 
5, Heitor Dias 
6, Helvldio Nunes 
7, Wilson Gonçalvat 
8, ltallvio Coelho 
9. Otto lehmann 

10, Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. leite Chaves 
3, Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard 
5, Orostes Querela 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

1, Maltas le6o 
2. lenolr Vergas 
3, Arnon de Mollo 
4, Vasconcelos Torras 
5, Milton Cabral 
6. Benedito Ferreira 

1, Franco Montara 
2. Lázaro Borbota 
3, Cunha lima 

Auistante, Maria Helena Bueno Brand6o- Ramal 305 
Rounlõest Qua'1as·foiras, às 10t00 horas 
local, Sola "Clóvis Bevllócqua"- Anexo 11 ..:. Ramal623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

?rdsldentes Wilson Gonçalves 

Vice·Presidontes Itamar Franco 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Murilo Paraíso 

3. Cattete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanna Dorzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgilio Távora 

8. Alexandra Casto 

1. Itamar Franco 

2. Lázaro Barboza 

3. Adalberto Sana 

ARENA 

MDB 

Suplantas 

1. Augusto Franco 

2. José Sarnoy 

3. Braga Junlar 
'·4, Altovlr loal 

5, Luiz Cavalcante 

1. Evandro Carreiro 

2. Nelson Carneiro 

Assistentes Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306 

Reuniões: Quintas·feiras, às 1 OsOO horas 

locais Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentes Marcos Freire 

Vlco·Presidentes Vasconcelos Torre• 

Titulares 

1. Mihon Cabral 

2. Arnon do Mollo 

3. José Guloma rd 

4. Luiz Cavalcanto 

S. Murila Paraíso 

6. Vasconcelos Torres 

7, Dinarte Mariz 

B. Otair Bockor 

1', Fra nc:o Montara 

2, Marcos Freire 

3. Roberto Soturnino 

ARENA 

MDB 

Suplantas 

1. Conota Pinnoiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sarnoy 

4. Domiclo Gondlm 

S. Jarbas Passarinno 

1. Agonar Maria 

2. Orastes Qu6rcia 

Asslstontoo Daniel Rols do Souza - Ramal675 

Reuniões; Quartas·felraa, àa 10;30 hora1 

,Local! Solo 11 Rul Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente; Jo6o Colmon 

Vlce·Prasidenter Evelósio Vielro 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Tarso Outra 1. Holvidia Nunes 

2, Gustavo Coponema 2. Ruy Santos 

3. João Colmon 3. Arnan•do Molla 

4. Otto Lenmann 4. Heitor Dias 

S. Ja~bos Passarinho 

6, Cattete Pinheiro 

MDB 

1. Evelásio Vieira 1. Franca Montara 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franca 

3. Adalbeno Sena 

Assistenhh Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10;00 horas 

local, Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal623 

. COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Paulo Brossard 

Vice·Presidente; Dom leio Gondim 

Titulares 

l. Teot6nla Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gcnçalvo\ 

4. Damicio Gondim 

5. Holvidlo Nunes 

6. Lenoir Vergas 

7. Matfos leão 

8. Ruy Santos 
9, Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. Vlrgllio Tdvora 

12. Magalhães Pinto 

1. Paulo Brassard 

2. Eveláslo VIeira 

3. Gilvon Racna 

4. Roberto Saturnlno 

S. Cunna Limo 

ARENA 

MDB 

Assistente o Cdndldo Hlpportt- Ramal676 

Rounl6oso Qulntas·felras, às 9o00 horas 

Suplantas 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourivol Baptista 

4, Daniel Krieger 

S. José Guiamard 

6. José Sarnoy 

7. Saldanna Dorzl 

1. Dantan Jablm 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

Locolo Sola "Clóvis Bovllócqua"- Anexo 11- Ramal623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3. lenoir Vorgas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Jessé Freire 
Vlco·Presldepte, Orestes Quércia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junicr 
2. Virgllio Tóvoro 
3. Osiros Teixeira 

4. Jarbos Passarinho 4. Domlcio Gondim 
S. lourival Baptista 
6, Accioly Filho 

MDB 
1. FrancoMantoro 1. lózaro Barboza 
2. Orestes Quércia 2. Cunha lima 
3. Nelson Carneiro 

Assistonto1 Daniel Reis de Souza- Ramal675 
Reuniões; Quintas•foiras1 às 11,00 horas 
local! ~la 11Cióvis Bevilácqua"- Anexo U -.Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

1, Milton Cabral 
2, Domlcio Gondim 
3, Arnon de Mello 
4, Luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Prosidonto1 Jarbas Passarinho 
Vico·Presidentes Luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1, José Guiomard 
2. Murilo Paraíso 
3. Virgllio Tóvoro 

5, Jarbas Passarinha 
MDB 

\, Dirceu Cardoso 1, Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente, Ronoldo Pacheco do Oliveir~- Romol306 

Rouniõesz Quartas-feiras, às 10z00horas 

lacalz Sala "Rui Barboza"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(S membros) 

Titulare• 

1, Helvldio Nu nos 
2. Orto Lehmonn 
3. Saldanha Derzl 

1, Donton Jobim 
2. Adalberto Seno 

COMPOSIÇÃO 

Presldenteo Adalberto Sena 
Vlce·Presldenteo Helvldlo Nunes 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1, Vlrglllo Távora 
2. Arnon de Mello 
3, Jorbos Passarinho 

1. Dirceu Cardoso 

Astlstentot Maria Carmen Castro Souza - Ramal134 
Rauniõos, Quintas·fe\ras, às 12t00 horas 
Loca lo Solo "Clóvis Bevllócquo" -Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presldonteo Magalhães Pinto 

1•· Vlce·Presldenloo Saldanha Derzl 

29·Vice·Presldente; Nelson Carneiro 

Titulares 

1, Magalhães Pinto 

2. Alexandre Casto 

3. Virgilio Távora 

A. Jessé Freire 

5. Arnon de Mello 

6, Saldanha Derzi 

7, José Sarnoy 

8, João Calmon 

9, Augusto Franco 

1 O. Orto Lehmonn 

1. Danton Jobim 

2. Gilvon Rocha 

3. Itamar Franco 

4. Leite Choves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente, Cândido Hipporrt- Ramol676 

Rouniõos1 Terças-feiras, às 10J30 horas 

Suplontos 

1, Acci~ly Filho 
2. Fausto Castelo-Branco 

3. Holvldio Nunes 

4. Domlclo Gondim 

S. Jarbas Passarinho 

6, Luiz Cavalcante 

1, Marcos Freire 

2. Paulo Brossord 

3. Roberto Saturnino 

Local! Sala "Rui Barbosa''- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

Titulares 

1, Altevir Loal 

2, Ruy Santos 

3, Cortete Pinheiro 

COMPOSIÇÃO 

Prosidonte1 Ruy Santos 

Vlce·Prosldentoo Altevir Lool 

Suplentes 

ARENA 

1, Saldanha Derzi 

2. ltallvio Coolno 

3. Oslros Tolxolro 
4, Fausto Castelo-Branca 

S. Lourlvol Baptista 

MDB 
1. Adalberto Seno 1. Benjamim Farah , 
2. Gilvan Racha 2. Cunha Limo 

Asslstanteo Uda Ferreira da Rocno- Ramal312 

Reunlõaso Qulntas·folras, às lloOO horas 

Local o Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7mombros) 

COMPOSIÇÃO 
Prosldontoo Milton Cobrai 

Vico·Presidente, Augusto Franca 

Titulares 

1, José Guiomard 
2. Vasconcelos Torres 
3, Virgilio Tóvora 
4, Augusto Franco 
S, Milton Cabral 

1, Adalberto Sono 
2, Benjamim Farah 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1, Alexandre Casto 
2. Braga Junlor 
3, Dinarte Mariz 

1. Age no r Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente: Lida Ferreira do Rocha- Ramal312 
Reuniões, Quartas-feiras, às 9,00 horas 
Loca h Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1, lenoir Vergas 
2. Accioly Filha 
3, Augusto Franco 
4, Heitor Dias 
S. Saldanha Dorzi 

1. Benjamim Forah 
2, Itamar Franco 

COMPOSICÃO 
Presidente, Benjamim 'Faro h 

Vice-Presidente, lenoir Vergas 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1, Alexandre Casto 
2. Gustavo Capanema 
3. Mattos Lo6o 

1, Danton Joblm 
2. Lázaro Borbozo 

ASlistento, S6nia Andrade Peixoto- Ramal307 
Rauniões, Quintas·feiras, às 9,00 horas 
Loca h Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PúBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, laurivol Baptista 
Vice·Presldentet Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3, Braga Junior 
4. Lourival Baptista 
S, MaHos Loao 

1. Evandra Carreira 
2. Evelósio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1, Otto Lthmonn 
2. Teot6nlo Vilela 
3. Wilson Gonçalveo 

1, Lázaro Barboza 
2. Roberto Sahlrnlno 

Assistonteo Ronoldo Pacheco do Oliveira - Ramal 3Dó 
Reuniões, Terços-feiras, às 10r00 horas 
Loca li Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramal• 621 o 716 

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comlss6os Tempordrias 

Chefoo Ruth do Souza Castro 
Local. Anexo li -Térreo 
Tolofoneo 25-BSOS- Ramal303 
1) Comissaes Tomporórlos poro Projotos do Congresso Nacional 
2) Comissaes Temporários para Aprocioçao do Vetos 
3) Comissões Especiais e de lnqu,rito, e 
4) Comissão Mista do Projeto do lol Orçamentária (art, 90 do Reglr.;onto. 

Comum). 

Assistentes do Comiss<leso Haroldo Porolro Fornondts - Romol 674, 
Aliou do Oliveira- Ramal674, Clolde Maria B. F. Cruz- Ramal 598, 
Mauro Lopes do Sá-:- Romal310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARAOANODE 1977 

HORAS ~ERÇA S A L AS ASS!S~EN~E HORAS QU!N~A S A L AS ASSLS~ENTB 
~~ 

c.t. RU~ BARBOSA RONALDO 09:00 C,f, CLilV!S BEV!L,IC~úA CAHDIDO 
Ramai.IS - 621 e 716 Raoal - 623 

lOoOO 

c ••• R. CLOVIS BBV!UCQUA LE:IlA 09:30 c.s.P.c. RU~ BARBOSA SONIA 
Ramal • 623 Ramais - 621 e 71 

C,A, CLOVIS BBV!UCQUA CLAUDIO c.e.c. CLilVIS BBVIL.<CQUA CLI!Im: 
Raoal • 623 COSTA 10:00 Ramal - 623 

l0o30 

C.R.B, RU~ BARBOSA CAND!DO c.u.r. RUY BARBOSA RONAI.DO 
Ramais - 621 e 716 Ran.alo • 621 • 711 

HOP.t.S I;'JAR~A S A L A S ASS!STEN~E C,L,S, CLilVIS BEVIL.<CQUA DAIIIBL 
Ramal • 623 

ll:OO 
09o00 c.s.N. RUY BARBOSA LBilA RUY BARBOSA c.s. LBDA Ra.llllliB - 621 e 716 Ra ... i •• 621 • 71 

c.c.J CLilVIS BEV!L.<CQUA MARIA 12:00 C,R, CLilVIS BEVIUCQUA MARIA 

lOoOO Ramal - 623 HELENA RaOAl • 623 CARioli!M 

C,M,B, RUY BARBOSA RONALDO 
Ro.IIII&U - 621 a 716 

10130 c.E. RU~ BAilllOSA DANIEL 
'RD.IIIAU • 621 a 716 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
1- ATA DA ISO• SESSÃO, EM li DE SETEMBRO DE 

1977 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofldos do Sr. 19..S.Cret,rlo da Cimara dos Depu· 
ta dos . 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetas: 

- Projeto de Lei da. Câmara n9 82/77 (n• 2.497-C/76, na 
Casa de origem), que disciplina o canc~lamcnto de protesto de 
titulas cambiais, c dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n9 83/77 (n• 3.110-A/76, na 
Casa de origem), que acrésccnta parágrafos aos artigos 39 c 99, c 
altera a rcdação do art. 10 da Lei n• 6.194, de 19 de dezembro de 
1974, dispondo sobre limitação das indcnizaçõcs por danos 
pessoais e materiais, cobertos pelos seguros dc.rcsponsabilidadc 
civil dos proprictârios de veicules automotorcs de via terrestre, 

I.:Z.l - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei do Senado n• 307{76, que acrescenta pará· 
grafo ao art. 175 da Lei n• 4. 737, de I 5 de julho de 1965 (Código 
Eleitoral), alterada pela Lei n9 4.961, de 4 de maio de 1966, 
(Rcdoçilo do vencido, para o segundo turno regimental,) 

- Projeto de Lei da Câmara n9 33/76 (n• 268-C/75, na Caso 
de origem), que altera a rcdação do art. lO da Lei n• 5.682, de 21 
de julho de 1971 - Lei Orgânica dos Partidos Politicas, 
(Redaçilo fino!.) 

-Projeto de Lei do Senado n• 26/68 (n• 1.867-B/68, no 
Câmora dos Deputados), que dá nova rcdação no§ I• do art. 449 
da Consolidoção dos Leis do.Trabalho. (Redação final,) 

-Mensagem n9 191/71 (n• 317, na origem), do Senhor 
Presidente do Repúblico, propondo, ao Senado Federal, poro 
que seju outorizado o Governo do Estado de São Paulo o elevar 
cm CrS 1.000,000,000,00 (um bilhão de cruzeiros) o montante de 
sun dividn consolidada. 

- Mensngem n• 199/77 (n• 325{77, no origem), do Senhor 
Presidente du República, propondo, no Senado Federal, scjo au· 

torizada a Prcfeiturn Municipal de Foxinal (PR) a elevar em 
CrS 4.657.107,79 (quatro milhões, seiscentos e cinqUenta e sete 
mil, cento e sete cruzeiros e setenta c nove centavos) o montante 
de sua dívida consolidada. 

1.2.3- Comunicações da Liderança da ARENA 

- De substituições de membros cm Comissões Mistas do 
Congresso Nacional. 

1.1.4- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 188{,77, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que introduz alterações na Lei 
n• 6.147, dc20 de novembro del974, para determinar a divulga· 
ção dOS elementOS que dão origem ao fator de reajustamento SO• 

larinl. 

l.Z.S- Requerimento 

- N• 335{77, de outorio do Sr. Senador Eurico Rczendc, de 
urgéncia, poro o Projeto de Lei do Cãmaru n• 45{77, que retifica, 
sem õnus, a Lei n• 6,395, de 9 de dezembro de 1976, que estimo a 
Receita e lixa a Despesa da Uniilo para o exercício financeiro de 
1977. 

1.1.6 - Discursos do Expediente 

SENA l)OR !TA L!V/0 COELHO- Artigos publicados cm 
órgilos da Imprensa, sobre a camponha encetada pelo MDB, cm 
favor do convocaçilo de uma Assembléio Nacional Constituinte, 

SENADOR OTAIR BECKER- Apelo ao Sr. Ministro da 
Agricultura no sentido de que se inteire dos sugestões feitos à 
DIPOA pelo Governo do Estudo de Sonta Catarina, no que diz 
respeito a inspcçilo sonitârio onimal naquele Estudo. 

SENADOR AUGUSTO FRANCO- Necessidade do inclu· 
silo da Serra de ltoboiana- SE, nos âreos destinadas às futuras 
estuçõcs ecológicos que scrilo implontadas no Nordeste. 

1.2.7- Leitura de proj~to 

-Projeto de Lei do Scnodo n• 189{77, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre podrõcs a serem 
observados nos veículos de tronsportc colctivo, 
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1.2.8 - Requerimento 

- N• 336/77. de autoria dos Srs. Senadores Otto Lehmann 
e Orestes Quércia, de dispensa de interstício e prévia distribuição 
de avulsos para o Projeto de Resolução n• 71/77, que autoriza o 
Governo do Estudo de São Paulo a elevar em 
Cr$ 1.000.000,000,00 (um bilhão de cruzeiros) o montante de 
sua dívidn consolidada, a nm de que figure na Ordem do Diu da 
sessão seguinte. Aprovado, 

1.2.9 - Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, 
às 1811orus e 30 minutos, com Ordem do Diu que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 275/77. do Sr. Senador Cattete Pi· 
nheiro, solicitando a transcrição, nos Anuis do Senado Federal, 
do discurso proferido pelo Sr. Ministro do Exército, General 
Sylvio Frota, e da Ordem do Dia baixada por S. Ex• cm 
comemoração ao "Dia do Soldado". Apro•ado. · 

-Requerimento n• 279/77. do Sr. Senador Lourivul Bap· 
tista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
discurso proferido pelo Senhor Presidente da República, General 
Ernesto Geisel, no Palácio do Pl,nnalto, no dia 29 de agosto de 
1977. Apro•ado. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 3/74 (n• 845-B/72. na Casa 
de origem), que regula os contratos pura a gravação e comerciali· 
zaçüo de discos musicais. (Tramitando em conjunto com o Pro· 
jcto de Lei do Senado n• 53/74.) Dlscussio adiada para a sessão 
do dia 20 de outubro próximo vindouro, nos termos do Requeri
menton•337f77. 

-Projeto de Lei do Senado n• 53/74, do Sr. Senador 
Franco Montara, que torna obrigatória a numeração de discos e 
demais gravações de obras artísticas, literárias ou cientificas. 
(Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n• 3/74.) Dlscussio adiada em virtude da aprovação do Requeri· 
mento n• 337/77. 

- Projeto de Lei do Senado n• 142/76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que regula a indenizução à dependente, e dú ou
tras providências. Dlscussio adlodo para a sessão do dia 6 de ou
tubro próximo vindouro, nos termos do Requerimento n• 338/77. 

-Projeto de Lei do Senado n• 109/76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei n• 2.800, de 
18 de junho de 1956, que cria os Conselhos Federal e Regionais 
de Química, dispõe sobre o exercício da profissão de quimico, e 
dâ outrns providências. (Tramitando em conjunto COI)l os Pro· 
jetos de Lei do Senado n•s 112 e 119/76.) Dlscussio adloda pura 
reexamc da Comissão de Finanças, nos termos do Requerimento 
n• 339/77, após usarem da palavra nu sua discussão os Srs. Se· 
nadares Nelson Carneiro e Franco Montoro. 

-Projeto de Lei do Senado n• 112/76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n• 2.800, de 18 
·de junho de 1956, que cria os Conselhos Federal e Regionais de 
Química, dispõe sobre o exercicio da profissão de quimico, e dú 
outras providências. (Trumitando em conjunto com os Projetas 
de Lei do Senado n•s I 09 e 119 /76.) Dlscussio adiada em virtude 
da nprovnçi\o do Requerimento n• 339/77. 

-Projeto de Lei do Senado n• 119/76, do Sr, Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo h Lei n• 2.800, de 18 
de junho de 1956, que cria os Conselhos Federal e Regionais de 
Quimica, dispõe sobre o exercicio da pronssão de quimico, e dá 
outrus providéncius. (Trnmitando em conjunto com os Projetas 
de Lei do Senndo n•s 109 e 112, de 1976.) Discussão adiada em vir
tude dnnprovaçi\o do Requerimento n• 339/77. 

1.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n• 45/77. em regime de ur
gência, nos termos do Requerimento n• 335/77. lido no Expe
diente. AproYado, após pareceres das comissões competentes, nos 
termos do substitutivo da Comissão de Finanças. À Comissão de 
Redução. 

-Substitutivo do Senado no Projeto de Lei da Câmara 
n•45f77, em regime de urgência. Apro•odo. À Câmara dos Depu
tados. 

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR OTTO LEHMANN- A realidade nacional, 
como resultado do desempenho da ação dos Governos revolucio
nários, a propósito da tese de convocação de constituinte de· 
fendida pela Oposição. 

SENADOR OSIRES TEIXEIRA - Instalação, cm terri
tório goinno ou mnrunhense, de fábrica-piloto destinada no apro
veitamento do babaçu como fonte alternativa de energia. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Trabalhos desen
volvidos pela Delegação Brasileira junto à 3• Reunião Conjunta 
do Parlamento Europeu-Latino-americano, realizada nu cidade 
do México. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Revogação da Portaria 
n• 316, de'26 de agosto de 1977, baixada pelo Sr. Ministro da 
Saúde, a respeito de manutenção de dispensário de medi
camentos em unidades hospitalares ou equivalentes. 

SENADOR DINARTE MARIZ- Considerações relativas 
ao editorial de O Globo, edição de ontem, intitulado "Águas tur
bulentas", a respeito da tese oposicionista de convocação de 
assembléia constituinte. 

SENADOR GIL VAN ROCHA. como Líder- Comentário 
a ilações do Sr. Dinurte Mariz, a propósito do editorial abordado 
por S. Ex• em seu discurso. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Situação de servi
dores públicos face à implantação do Plano de Classificação de 
Cargos. 

SENA DOR LOURIVAL BAPTISTA - Ação do Governo 
Geisel no combate à innaçüo. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2-ATA DA 151• SESSÃO, EM 21 DE SETEMBRO DE 
1977 

2.1- ABERTURA 

2.2.- EXPEDIENTE 

2.2.1- Oficias do Sr. 1•-Secretárlu da Câmara dos Depu· 
ta dos 

Encaminhando à revlscio do Senado autógrafos dos segulnte.r 
projeto.r: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 84/77 (n' 4.071-B/77, nu 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da RepÚ· 
blica, que concede promoçi\o, pelo principio de bravura, ao 2•· 
Snrgcnto do Exército Silvio Dclmnr Hollenbnch. 

-Projeto de Lei dn Ciomnrn n• 85/77 (n• 2.092·8/76, nu 
Casn de origem), que dú. o nome de Cümnru Filho à rodovin fe· 
dernl BR-414. 
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2.2.2 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 190/77, de autoria do Sr, 
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a aquisição de im6· 
veis funcionais por seus ocupantes, e dâ outras providências. 

2.3- ORDEM DO DIA 
-Projeto de Resolução n• 71/77, que autoriza o Governo 

do Estado de São Paulo a elevar cm CrS I.OOO.OOO.OOO,OÕ (um 
'bilhão de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. Apro
'ado, Ã Comissão de Rcdação. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mcn· 
sagcm n• 175/77 (n• 285/77, na origem), pela qual o Senhor Prcsi· 
dente da Repl1blica submete ao Senado a escolha do Sr, Amaury 
Bicr, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a 'função de Embaixador do Brasil junto à Rcp6· 
blica de Trinidad·Tobago. Apreciado em selllio secreta. 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mcn· 
sagem n• 184/77 (n• 303f77, na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da Rcp6blica submete ao Senado a escolha do Sr. 
Celso Diniz, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplo· 
mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Rc· 
pública Dominicana. Apreciado em selllio secreta. 

2.4-MAT!:RIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Rcdação final do Projeto de Resolução n• 71/77, cons· 
tantc do primeiro item da Ordem do Dia. Apronda, nos termos 
do Requerimento n• 340/77. Ã promulgação. 

2.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Comentários sobre 
reportagem publicada cm O Globo, de 21 de agosto último, sob o 
~!tuio "Leopoldina, a ferrovia com SO anos de atraso". 

2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

3- DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE
RIOR 

. -Do Sr. Senador Itamar Franco, proferido na sessão de 
16·9·77. 

4- ATO DO PRESIDENTE 

- N• 19, de 1977. 

S- CONVENIOS 

- ~ssinados entre o Senado c entidades que menciona. 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 

ATA DA 150• SESSÃO, EM 21 DE SETEMBRO DE 1977 
3• Sessio Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. JOSt LINDOSO 

ÁS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES 
OS SRS. SENA DORES: 

Adalberto Sena- José Lindoso- Renato Franco- Henrique 
de La Rocque- José Sarney- Mauro Benevidcs- Agcnor Maria 
- Jcssé Freire - Dom!cio Gondim - Arnon de Mello - Luiz 
Cavalcante - Teotônio Vilela - Augusto Franco - Lourival 
Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu 
Cardoso - Eurico Rezende - Vasconcelos Torres - Benjamim 
Furah - Dunton Jobim - Nelson Carneiro - Itamar Franco -
Franco Montoro- Orestes Quércia- Otto Lchmann- Benedito 
Ferreira- Lázaro Barboza- ltal!vio Coelho- Mendes Canale
Mattos Leão- Evelâsio Vieira- Otair Bccker- Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença 
acusu o comparecimento de JS Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão, 

O Sr. 1•-Secretúrio procederá à leitura do Expediente. 
f: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 
Do Sr. I•·Secrelário da Câmara dos Deputados, encaminhando à 

rev/.1iio do Sen11do autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 82, DE 1977 
(n• 2.497-C/76, na Casa de orlaem) 

Disciplina o cancelamento de protesto de t!tulos cambiais, 
e d4 outras pro,ldênclas. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I • O cancelamento de protesto de titules cambiais disci· 

plinar-se·á por esta Lei, conforme preceitos estabelecidos nos artigos 
seguintes. 

Art. 2• O protesto de titules cambiais posteriormente pagos 
scrA cancelado mediante exibição c entrega, pelo devedor ou procJ· 
rador com poderes especiais, dos títulos protestàdos, devidamente 
quitados que serão arquivados em cartório, não sendo aceitas cópias 
ou reproduções de qualquer espécie, ainda que autenticadas. 

Art. 3• Não podendo exibir o titulo protestado, o devedor, 
para obter o cancelamento do protesto, apresentarA declaração de 
anuência de todos os que figurem no registro do protesto, com 
qualificação completa e firmas reconhecidas, arquivando-se cm 
cartório tal declaração. 

Art. 4• O cancelamento do protesto, se fundado cm outro 
motivo que não o pagamento posterior do titulo, somente se cfctuarà 
por determinação judicial decorrente de açilo própria. 

Art. S• O cancelamento deverá ser feito pelo próprio oficial 
ou por quem o estiver substituindo, 

ParAgrafo 6nico. Em caso de ac6mulo de serviço no rcspecti"O 
oficio de protestos, o cancelamento podcrà ser efetuado por escreven· 
te indicado pelo oficial, com prévia autorização da Corregedoria 
Geral da Justiça, no respectivo Estado. 

Art. 6• Cancelado o protesto, não mais constarão das ccrti· 
dõcs expedidas nem o protesto nem seu cancelamento, a não ser me· 
diante requerimento escrito do devedor, ou ·por requisição judicial. 

Art. 7• Nilo scrilo ·fornecidas informações ou certidões, mu· 
mo sigilosas, a respeito dos apontamentos feitos no ll,vro de 
protocolo, a não ser mediante requerimento escrito do devedor, ou 
por requisição judicial. 

Art. 8• As averbações feitas até a vigência desta lei scrilo 
havidas como cancelamento de protesto, c relativamente a elas as 
certidões deverão obedecer às normas aqui estabelecidas. 

Art. 9• Esta Lei entrarA cm vigor na data da sua publicação. 
Art. 10. Revogam-se as disposições cm contrário, especial· 

mente a Lei n• 6.268, de 24 de novembro de 1975. 
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I.F.G/SI.tlÇ'.:fO CITA IJA 

LEI N•6."6H DE 24 DE NO VEM RRO Dr 1q7~ 
Dispõe sobre u ovcrbaçào do pogumento de títulos proles· 

lados, a ldentiflcaçào do devedor em tftulos cambiais c du· 
plica tos de falura, e dá outras providências, 

O Sr. Presidente da República. 

Fuça saber que o Congresso Nacional decreta c eu sanciono a 
seguinte Lei. 

Arl. I• 1:: facultado ao responsável por titulo protestado 
perante notário ou oficial público, na forma da legisluçuo reguladora 
dos títulos de crédito, uma vez cfetuado seu respectivo pagamento, 
requerer seja este averbado à margem do competente registro de 
protesto. 

Parágrafo único. O oficial público não poderá recusar a 
averbação requerida nos termos deste artigo, a não ser com funda· 
menta na ocorrência de vicio capaz de invalidar a prova do paga· 
menta realizado, que será feita por qualquer meio permitido em 
direito. 

Art. 2• A averbação de que trata o artigo anterior constará, 
obrigatoriamente, de qualquer certidão cxtraida do registro de 
protesto c eliminará a eficácia deste cm relação ao credor, ressalva
dos direitos de coobrigados c terceiros, nos termos da Lei. 

Art. 3• Os titulas cambiais c as duplicatas de futura conterão, 
obrigatoriamente, a identificação do devedor pelo número de sua 
cédula de identidade, de inscrição no cadastro de pessoa ffsica, do 
titulo eleitoral ou da carteira profissional, 

Parágrafo único. Nos instrumentos de protc!to, serão descri
tos os elementos de que trata este artigo. 

Art. 4• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

Brasllia, 24 de novembro de 1975; 154• da Independência c 87• 
da República,- ERNESTO GEISEL- Armando Falcão- Mário 
Henrique Slmonsen. 

(À Comissão de Con.f/ituirão e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 83, DE 1977 
(N• 3.110-A/76, na Casa de origem) 

Acrescenta parágrafos aos artigos 3• e 99, e altera a re· 
daçiio do art. 10 da Lei n• 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 
dispondo sobre limitação das lndenlzações por danos pessoais e 
materiais, cobertos pelos seguros de responsabilidade civil dos 
proprietários de velculos auto motores de via terrestre. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O urt. 3• da Lei n• 6.194, de 19 de dezembro de 1974, 
passa a vigorar ucrescido dos parágrafos I• a 4•, redigidos da forma 
s~:guinte: 

111\rt.JY ••••••••.•.••••••••••••••..•••.•..•.•••... 

~ I• As indenizuções referidus neste artigo, quando 
ohjeto complementur de pleito judicial, nüo poderiro ser 
impostas ao responsável ulí:m de sua cupacidude nnunceiru, 
nem superiores uo vulor de mil duzcntus e cinqUentu vezes o 
valor da Obriguçào Reujustltvc\ do Tesouro Nucianul, cm vi
gor no ato do ucidcnh:, cm se trutundo de cul(lstrofc. 

~ 2Y As indenizuçàes individuulizudus de danos pcs· 
soais nüo poderüo ultrapassar o limite máximo fixudo no 
purúgrufo untcrior, correspondente ao rateio resultante 
daquele valor pelo número de vitimas. 

~ 3' Responderil pelu difercnçu, entre os limites de que 
lralilll ~ IY deste urtigo e o vulor de indenizuçüo que for judi· 
ciulmcntc fixudo, u prcvcnçuo du vltimu ou de seus depen· 
dentes cconômicos ou herdeiros, sc ucobcrtudu por seguro 
nominal de ucidcntcs pcssouis. 

~ 4q Nu ocorrênciu concomitrtntc de dunas mutc:riuis, 
observar-se-{! o disposto no nrt. 9Y" 

Arl. 2• Suo acrescentados parágrafo< I• c 2• nn nrl. 9• da Lei 
n' 6.1~4. de 19 de dezembro de 1974, a<.•im redigidos: 

"Art. 9• . " ... " .... ". "." .. "" ....... ".". 
§ I• O proprietário do veiculo automotor de v[n ter· 

restre, quando pessoa juridica, obriga-se a segurar danos ma· 
tcriais causados a terceiros ati: o limite de quinhentas vezes o 
vnlor da Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional, cm vi
gor nu época do acidente. 

§ 2• A faculdade de execução do seguro ~' que trata 
este urtigo não exime o responsável da culpa." 

Art. 3• O urt. lO da Lei n• 6,194, de 19 de dezembro de 1974, 
passa a viger com a seguinte redaçilo: 

"Art. 10. Observur-se-á o procedimento sumarlssimo 
do Cqdigo de Processo Civil nas causas relativas aos danos 
pessoais e materiais mencionados na presente Lei." 

A ri, 4• Esta Lei entrará cm vigor na data da sua publicação. 
Art. 5• Revogam-seus disposições cm contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.194, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 
causados por veículos automotores de via· terrestre, ou por sua 
carga, a pessoas lransportadas ou nio. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art, I• A alínea b do urtigo 20 do Decreto-lei n• 73, de 21 de 
novembro de 1966, passa a ter a seguinte redução: 

"Art. 20 .................................... . 
b) Responsabilidade civil dos proprietários de veicules· 

:1utomotorcs de vias fluvial, lacustre, mnrhimu, de aeronaves 
e dos transportadores cm geral." 

A ri, 2• Fica acrescida ao artigo 20 do Dccrcto·lci n• 73, de 21 
de novembro de 1966, a alínea I nestes termos: 

.. t\r(, 20. " ... " " " . " " " " ..... " ... " " " .. 
I) Danos pessoais causados por veículos uutomotores 

de via terrestre, ou por sun carga, a pessoas trnnsportadas ou 
não." 

Art, 3• Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido 
no urtigo 2~J compreendem as indenizações por morte, invalidez 
permanente e despesas de assistência médica c suplementares, nos 
valores que se seguem, por pessoa vitimada: 

a) 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente 
no Pais- no cuso de morte: 

b) até 40 (quurcntu) vezes o vulor do maior sulúrio minimo 
vigente no Pais- no cuso de invalidez permanente; 

c) llté ~(oito) vezes o valor do maior sul1~rio mlnimo vcgcnte no 
País- como reembolso t1 vitimu- no caso de despesas de ussistên
ciu médica c suplcmcnturcs dcvidumentc comprovndus. 

A ri, 4Y A indenizuçuo no cuso do morte ser(r pagu, nu 
cnnstimciu do casamento, no cônjuge sobrevivente: nu sua fultu, nos 
herdeiros h:gnis. Nos dcm:lis cnsos o pugumcnto serú feito dirctamen· 
te ii vitima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros 
Privudos, 

Par(rgrnfo único. Puru os fins deste urtigo a companheirn serli 
cquipamdu i1 esposa, nos casos admitidos pola Lei Previdenciâriu. 

Arl. 5' O pngamcnto da indcnizuçilo scrú cfctuado modiantc 
simples prova do ucidentc, c do dano decorrente, independentemente 
du existéncia de culpa, haja ou nilo resseguro, abolidu qualquer 
franquia de responsabilidade do segurado, 
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l~IIIL'ill dia~ 11 cnnt;tr d~. aprclicnt:u;no dos 'icguínt..:ll docurn~:nto'i: 

ui mtidi1o de óhito. registro da oeorri':nciu no 6rgüo policial 
~nmpctcntc c n provu de quulidude de .hcncfici{trio - no caso de 
morte: 

b) pruvu dus despesas efctuudas pela vitima com o seu 
:ttcndimcnl<l por hospiwl. umbulur6rio ou mi:dico assistente c rcgis· 
trn c.i:t ocorrência no órgão policiu\ competente - no caso de dunas 
rc~mJiliS, 

* ~~~ Os documcntns referidos no~ \Y serão entregues it Socie
dudt: S~..:gurndora, medi unte recibo, que os cspc:ci!icur{l, 

Art. ~·· Nn casn de ocorrênciu do sinisrro do qu;JI pmticipcm 
dois nu muis veículos, ii indeni;mçiio scrú pugn peln Sociedade 
Scgurmlnra do respectivo veiculo cm que cada pessoa vitimada cru 
transportada. 

* 111 Resultando do acidente vítimas não transportadas, ns 
indcnizaçõcs a elus correspondente: serão pugas, em partes iguais, 
pelas Sociedades Seguradorus dos veículos envolvidos. 

~ 2' Havendo veículos não identificados e identificados." a 
indcni1.uçiio scrú pugil pclas Sociedades Seguradoras destes últimos. 

11 ri. 7<' 11 indenização,por pcsson vitimada, no caso de morre 
caus:1da apen:1s por veículo não identificado, será paga por um 
Cnnsôrcio constituído ohrip:utoriumentc, por todas as Seguradoras 
que operarem no seguro objeto da presente lei. 

*i' O limite de indcnizaçüo de que trata este artigo corrcspon
deril a )O% (cinqUenta por cento) do valor estipulado na alínea a do 
:~rtign 3\' c.J:1 presente lei. 

~ 21• O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) 
c~tahdeccrú normas para atender uo pagamento das indcniznções 
previstas neo;tc artign, hcm cnmo a forma de sua distribuição pelas 
Seguradoras pnrt idpan tes do Consórcio. 

MI. X<' Comprovado o pagamento, a Socicd;Jde Scgurudora 
que houver p:tgo n indcniznçào poderá. mediante: ação própriu, 
lm ver du rcspnns(Jvd a importfmciu cfctivamente indenizada. 

MI. 9<' Nos seguros facultutivos de responsabilidade civil dos 
proprictúrins de veículos nutomotorcs de viu terrestre, as indeniza .. 
ç,';cs pnr d:mns nwlcriuis cuusudos u terceiros serão pugas 
independenlementc de responsabilidade que for apurada cm ação 
judicial co1Hru n cuusudor do dnno. cuhcndo à Seguradora o direito 
,Jt: regresso Cotllr:t n rcsponsíJvcl, 

MI. 10. Ohservar-se·il o procedimento sumuríssimo do 
Clldig.o de Prncesstl Civil nas cnusns relativas uos danos pessoais 
mcnl'Ít111:1dns 11:1 prcscnt~: ll!i. 

An. 11. Terú suspensa :1 uutorizaçüo pum operar no seguro 
nhrig:l\tlritl de LlliC trutu u urtigo 211. sem prejuízo de outrus pennlidn .. 
de- previs1:1s n:1 legislação específica, u Sociedade Seguradora que 
inl'rinl!ir as dispusiçõ~:s destulci. 

Mt. 1~. O Conselho Nacional de Seguros Privados expedirá 
IHlrm:ts disdplinadorus c tarifas que utendum uo disposto nesta lei. 

MI. 1.1. Esta I.ci enrrurit em vigor nu dutu de sun publicação, 
rcvn~:1dns" llecrelo·lci n•• H 14, de 4 de setembro de 1969, e demais 
disptlsi~ôes cm cuntr:'lri,l, 

Brasília. 19 de dezembro de 1974: 153• d" lndepcndí':nciu c 86• 
da Repilblic:t.- ERNESTO GEISEL- s .. ero Fagundes Comes. 

l.·h C'omi.\',\'fic•J de Constituir(io ,, Justiça, de Tram·portes, 
~·onl//1/icartit'.\' (' Ohra.1· Plihlica.\·, th' Errmomia e de Fincmçe~s. J 

PARECERES 

I'ARECER N• 659, DE 1977 
Comissão de Redação 

Redução do vencido, para o 2• turno regimental, do 
l'rujetu d• Lei do Senado n• 307, de 1976. 

Rehuur: Senador Dunlon Joblm 
A t'omissi\o uprescnlu 11 reduçüo do vencido, puru o segundo 

111r1t<> rcuimenl:tl. do Proieto de Lei do Scnudo n• 307, de 1976, Que 

acre'Cenl:t nar('g"fn "" art. 17~ J.1 Lei n' 4.737, de 15 de julho de 
IQ6:'· (Código Ele1torul), ulterud:1pelu Lei n• 4.961, de 4 de maio de 
1966, 

Snla dns Comissões, 21 de scrembro de 1977- Adalberto Senà, 
Presidente- Danton Joblm, Rclalor- Otto Lehmann. 

/\NEXO AO PARECER N• 659, DE 1977 

Redação do vencido, para o 2• turno regimental, do 
Projeto de Lei do Senado n• 307, de 1976, que acrescenta pará
grafo ao art. 175 da Lei "' 4.737, de 15 de julho de 1965 
(Código Eleitoral), alterada pela Lo! n' 4.961, de 4 de maio de 
1966, 

O Congresso N acion;JI dccrcru: 
A ri. i' O urt. 175 da Lei n• 4.737, de IS de julho de 1965-

Código Eleitoral- "Iterada pela Lei n• 4.961, de 4 de maio de 1966, 
passa a vigorar, acrescido do segui me parágrafo: 

"llrt. 175 ................................... .. 
§ 4• O disposto no parágrafo unlcrior não se aplica 

quando, a decisão de inelegibilidade ou de cancelamcnlo de 
registro, for proferida após a realização da eleição a que 
c~>ncorrcu o candidato alcançado pela sentença, caso cm que 
os votos serão contados pura o purrido pelo qual river sido 
reito o seu registro;" 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor nu dut" de sua publicação. 
A ri. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER 111•660, DE 1977 
(Comissão de Redaçiio) 

Redaçiio final do Projeto de Lei da Câmara n' 33, de 
1976 (n' 268-C/75, na Casa de origem). 

Relator: Senador Danton Jobim 
A Comissão aprescnlu a redução final do Projeto de Lei da 

Ci1mara n' 33, de 1976 (n• 268-C/75, na Casa de origem), que altera 
a rcd;Jção do art. lO da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei 
Orgânica dos Partidos Politicas - esclarecendo que acolheu a 
emenda de redução, sugerida pela Comissão de Constituição c Justi· 
ÇU. 

Sula das Comissões, 21 de setembro de 1977- Adalberto Sena, 
Presidenlc- DantonJoblm, Relator- Oito Lehmann. 

ANEXO AO PARECER N•660, DE 1977 

Redaçilo final do Projeto de Lei da Câmara n• 33, de 
1976 (n• 268-C/75, na Casa de origem}, que altera a redução 
do are. 10 da Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei 
Orgânica dos Partidos Polillcos). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. lO da lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971- Lei 

Orgânica dos Partidos Pollticos - passa a vigorar com u seguinte 
rcdaçuo: 

"Art. 10. Nus Capitais dos Estudos dcveriio ser pela 
mesma forma designadas Comissões parn as unidades udmi· 
nistrutivus ou Zonas Eleitorais existentes nn respectiva âreu 
territorial." 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor nu data de sua publicação, 
rcvogudus as disposições cm contrário. 

PARECER N• 661, DE 1977 
(Comissão de Redaçào) 

Redaçilo final do Projeto de Lei do Senado n• 26, de 1968 
(n' 1.867·8/68, na Câmara dos Deputados), 

Relator: Senador Oito Lehmann 
A Comissiio apresenta u redaçiio final do Projeto de Lei do 

Senado n• 26, de 1968 (n• 1.867·8/68, na Cümnru dos Deputados), 



4H6H Quinta-feira ll DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAI.(Seçiio li) Setembro de 1977 

quo dl1 novn redução no* I• do url. 449 dn Consolidnçiio dns Leis do 
Trnhulho (CI.T), 

Snln dns Comissões, 21 de setembro de 1977,- Adalberto Sena, 
Presidente- Otto Lehmann, Rclntor- Danlon Joblm. 

ANEXO AO PARECER N• 661, DE 1977 

Redação nnal do Projeto de Lei do Senado n• 26, de 1968 
(n• 1,867·8/68, na Câmara dos Deputados), que dai no•a 
redação ao § I• do ar!. 449 da Consolidação das Leis do 
Trabalho ( CLT). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O§ I• do urt. 449 da Consoliduçiio das Leis do Tra

balho (CL T), aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de muio de 
1943, passa u vigorar com u seguinte redução: 

"Art. 449, , . , . , . , . , .. , , . , , . , ... , . , , , . , . , , , , , , . 

§ I• Nu falência, constituirão créditos privilegiados a 
totalidade dos sulúrios devidos ao empregado e a totalidade 
d11s indenizações a que tiver direito." 

Arl. 2• Esta Lei entra em vigor nu data de sua publicação, 
revogados o Decreto-lei n• 192, de 24 de fevereiro de 1967, e demais 
disposições em contrí11io. 

PARECERES N•s66l E663, DE 1977 

PARECER N• 662, DE 1977 

Da Comissão de Economia 

Sobre a Mensagem n• 191 (n• 317, na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Federal, para 
que seja autorizado o Governo do Estado de São Paulo a elevar 
em CrS 1.000.000.000,00 (hum bilhão de cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada. 

Relator: Senador Orestes Quércla 
Sob exume a Mensagem n• 191/77 do Senhor Presidente da 

República, que objetiva autorização para que o Governo do Estudo 
de São Paulo possa contratar junto ao Banco do Estudo de Silo 
Paulo S.A. - este como agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitução- 11 seguinte operação de crédito: 

a- V alo r: Cr$ 1.000,000.000,00: 
b- Prazos: 

I - de carência: 36 meses: 
2 - de amortização: 216 meses, segundo o Sistema de 

Amortizações Constantes (SAC): 

c- Encargos: 
I -juros de 9% u.u .. inclusive no per iodo de carência: 
2- correção monetúriu idêntica à das ORTNs: 
3 - luxa de administração: 1% sobre o valor de cada 

desem boIs o: 
d- Gurantius: uvul do Tesouro do Estudo de São Paulo 
e- Destinação dos recursos: nnunciur u submição de Cupi
tul Sociul du Compunhiu do Metropoliluno de São Paulo. 

O Conselho Monetário Nucionul pronunciou-se favoravelmen
te no empréstimo por consideri1-lo enquadrado no esquema de apoio 
do Governo Federal uo Estudos de São Paulo e do Rio de Juneiro, 
que visa u viabilizar, no corrente uno, o cronogrumu de obras c 
encomendas dos Projetas dos Metropolitanos que estuo sendo 
construidos nus cupituis desses dois Estudos. O upoio do Governo 
Centrul, no entanto, em nossu opiniUo, não deveria ncur circunscrito 
u uutori1.ur empréstimos, mus, tumb~m. u aumentar u suu participa
ção com recursos propriamente ditos, dudu a releví1neia dus referidas 
obrus puru o interesse nacional. 

Nn méritn, cahc lcmhrnr :1 impnrtfmciu do trunspnrtc de mnssa 
nns ,!lrandcs centros urhunos c suns repercussões sôcio-cconômicus. 
crntndo n Pu is. Turdi:uncntc, cstiin scndll introduzidos .. mctrôs" m1 
Br:~sil. Pl1rlilllln, tndn c,.,l\ln;n nn sentido de Clllahnrur com us nhr:ts 
cm ;mdumcnhl dcvc st:r rcil\l, 

Assim, opinamos relu apmvaçr10 du mntéria, nos termos do 
sl!guintc: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•71. DE 1977 

Autoriza o Governo do Estado de Siio Paulo a elevar cm 
CrS 1.000.000.000,00 (hum bilhão de cruzeiros) o montante de 
sua díYida consolidada. 

O Senado Federul resolve: 
Art. I• e o Governo do Estudo de São Paulo, nos termos do 

urtigo 2• da RL-soiuç<io no 93. de li de outubro de 1976, do Senado 
Federal. IIUtorizudo u elevar em CrS 1,000,000,000,00 (hum bilhno de 
cru1.ciros) o montante de sua divida consolidada interna, u nm de 
contratar empréstimo junto 110 Banco do Estudo de São Paulo S.A .. 
nu qu111idude de 11gente nnanceiro do Banco Nacional da Habit11ção 
- BNH- destinndo uo nnunciumcnto du subscrição de Cnpitul So
cilll da Companhia do Metropolitano de Suo Paulo. 

Art. 2• Estu Resolução entra em vigor nu duta de sua publica
ção. 

S11lu d11s Comissões, 21 de setembro de i977, - Marcos Freire, 
Presidente -Orestes Quércla, Relator - Lulz Cavalcante - Franco 
Montoro, com restrições - Murilo Paralso - Otalr Becker -
Augusto Franco- Dlnarle Mariz- Arnon de Mello. 

PARECER N•663, DE 1977 

Da Comissão de Constltulçio e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução n• 71, de 1977, da Comissão de Economia, que 
"autoriza o Go•erno do Estado de São Paulo a elevar em CrS 
1.000,000.000,00 (hum bilhão de cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada". 

Relator: Senador Otto Lehmann 

O presente Projeto de Resolução da Comissão de Economia 
autoriza- urt. I•- o Governo do Estado de Silo Paulo, nos termos 
do parilgrafo único, 11rtigo 2•. du Resolução n• 93, de li de outubro 
de i976, do Senado Federal, u elevar em Cr$ 1.000,000,000,00 (hum 
bilhão de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, u fim de 
que possa contratar uma operação de crédito junto ao Banco do Es
tado de Silo Paulo S. A .. nu qualidade de agente nnunceiro do Ban
co Nacional da Habitação- BNH -. destinado ao nnanciamento 
du s~bscriçüo do Capital Social da Companhia do Metropolitano de 
Silo Paulo, 

2, Enquadra-se u operação ao disposto no arl. 2• da Resolução 
n• 93, de i976 (alterou a Res. n• 62, de 1975), pois os recursos serão 
provenientes do BNH, e, dessa forma, considerada exlralimite, 

3, o\ Comissuo de Economia examinou ampla e pormenoriza
damente o cuso, tendo concluldo por apresentar projeto de resolução 
autorizando u operação, 

4, Tendo sido obedecida u tramitação estabelecida no arl. 42, 
item VI, dn Constituiçuo, us exigências constantes dus normus lcguis 
(Res. n• 62/75 e 93/76) cus prescrições do Regimento (url. 106, item 
11), orinumos no sentido du normultrumitaçuo do projeto, uma vez 
que constitucionule,iuridico. 

Sulu dus Comissões, 21 de setembro de i977.- Daniel Krlegcr, 
Presidente- Otto' Lchmann, Relutar- Nelson Carneiro - Wilson 
Gonçulves- Dirceu Cardoso- Cunha Limo- Benedito Ferreiro
Oslres Teixeira- ltoHvlo Coelho- Leite Choves. 
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I'ARECF:RES N•S 664 E 665, DE 1977 

PARECER N• 664, IJE 1977 

Da Coml.süo de Economia, sohrc u Mcnsugcm n• 199, de 
1977 (n' 325, de 1977- na origem), do Senhor Prcsldcnlc da 
Rcpúhllca, "propondo no Senado Fedcrul, scju nulorlzada u 
Prcfcilura Municipal de Faxinai - (PR) a clcvar cm CrS 
4.657.107,79 (qualro milhões sclsccnlos c clnqücnla c sete mil, 
cento e sete cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de 
suo dívida consolidada." 

Relulor: Senador Orcsles Quércla 

O Senhor Presidente du República cncuminhu uo exume do 
Scnudo Fcdcrul (url. 42. ilcm Vi, du ConSiituiçuo), proposta no scnli· 
do de que scju u Prcfcituru Municipul de Fuxinul, Estado do Pumnú, 
uulorizudu u elcvur cm CrS 4.657.107,79 (quutro milhões. seisccn10s 
c cinqUcnw c sete mil, cento c sete cruzeiros c setenta c nove ccntu· 
vos), o montunle de suu divida consolidada, u fim de que posso con· 
lrutur empréstimo junto uo Bunco do Estudo do Purunit S.A .. nu 
quulidudc de ngcnte nnuncciro do Banco Nttcionul du Habiwçüo
(BNH), destinado ao linunciamento de obrus de suncumcnto, puvi· 
mcntuçüo de runs, implantação de galerias pluviais c obrus complc
mentun .. 'S, naquela cidade. 

ruis: 
2. O empréstimo a ser contrnído tem as seguintes condições ge-

.. A- Vulor: CrS 4.657.107,79 (23.903,443 UPC): 
B- Pruzos: 
I - de curénciu: 33 meses: 
2 - de umortizaçào: 216 meses: 
C - Encurgos: 
I -juros de 2% a.u. + 1% repasse do Ascnte Finuncei-

ro: 
2- corrcc1io monetitriu idi:nticu 11 dus ORTNs: 
3 - taxa de udministrução: I% sobre o valor do 

cmprt:stimo: 
4 - tuxa de abertura de crédito: 2% sobre o vulor do 

repasse: 
D - Guruntius: I. C. M. 
E - Dcstimu;ão dos recursos: finunciamento de obras 

de suncumcnto, puvimentaçiio dus ruus, implantaç1io de g:tle· 
rias pluviais c obrus complementares:· 

3. A muti:rin i: ucompnnhudu de E.xposicão de Motivos do 
Senhor Ministro de Estudo dn Fazenda, fnvorúvcl uo pleito da 
Prefeitura M unicipttl de Faxinai (EM n• 276/77). 

4. Truta-se de operação n que, por forçu das disposições conti· 
dns no urtigo 2• du Resolução n• 93, de 11·10· 76, do Senado Fedcrul. 
não se aplicam os limites lixudos no artigo 29 du Resolução n1' 62 de 
28-10· 75, hnjn vista que os recursos n serem repussndos provóm do 
Bunco Nacionu\ du Hnbitução e, portunto, considcrudu extrulimitc. 

S. O Bunco do Estudo do Puranú S. A .. bnseuda em parecer du 
Fundução de Assisti:ncin dos Municípios do Estado do Pnranít -
FAM EPAR. anexo. considerou u operação de crédito sob exume. 
técnicu e linunceirumcntc vií1vel, upesur do comprometimento du 
cnpucidudc de pagamento doM unicipio no triénio 1977/79. 

6, Nu l'ormu do puritgrufo único do urtigo 2• du Resolução n• 
93, de 1976, o pedido de autorizucào pura u operação de crédito, 
submetido pelo Senhor Presidente du Repítblicn n dcliberucito do 
Scnudu Fcderul. cstú dcvidumcntc instruido com o parecer l'uvorítvcl 
do Conselho Monctítrio Nucionul. 

7. Cumpridus as cxigêncius estubch:cidus nus normas vigentes c 
no Regimento, cstu Comissi'io cnnclui por uccitur u so\icitaçLw conti· 

da na Mensagem n' i99, de 1977, do Senhor Presidente ·du Repúbli· 
ca, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 72. DE 1977 

Aulorizn ul'rcfclluru Municipul de Faixinal (PR) u clcvur 
cm CrS 4.657.1117,79 (quntro milhões, seiscentos e cinqUenta c 
sete mil, cento c sete cruzeiros c setenta c nove centavos) o 
monlante de sua dívida consolidada. 

O Senado ~·cderal resolve: 
Art. I• É u Prefeituru Municipu1 de Fuxinal, Estudo do Purnnú, 

autorizuda. nos termos do urt. 2• du Resolução n• 93, de i1 de outu· 
hro de i976 do Senado Federul, a clevur em CrS 4.657.107,79 (qua· 
tro milhões, seiscentos e cinqUenta c sete mil, cento e sete cruzeiros e 
setenta c nove sentavas), o montante de sua dívida consolidada in· 
terna, a fim de contrutur empréstimo junto uo Banco do Estudo do 
Puranil S. A .. este nu qualidude de agente financeiro do Bunco Na· 
cional du 1-iahitacão- BNH. dcstinudo ao flnanciumento de obras 
de saneamento, pavimcnlaçüo de ruus, implantação de gulc:rias plu· 
vi ais c ohras complementares, naquela cidade, 

Art. 2• Esta Rcsoluçuo cntru cm vigor. na data de sua publica· 
cão. 

Saiu dus Comissões, 21 de setembro de i977.- Marcos Freire, 
Presidente- Orestes Quérclu, Relutar- Murilo Paraiso - Franco 
Montoro, com restrições. - Lulz Cavalcante - Auguslo Franco -
Oluír Beckcr- Dínarte Mariz- Arnon de Meilo. 

PARECER N•665, DE 1977 

Du Comissão de Conslituiçiio e Jusliçu, sobre o Projeto de 
Resolução n• 72, de 1977, du Comissão de Economia, que 
"nutoriza u Prefeiturn Municipul de Faxinul - PR a elevar 
em CrS 4.657.107,79 (quutro milhões, seiscentos e cinqüenla e 
sele mil, cento e sete cruzeiros e sctenla e nove cenlavos), o 
monlunle de sua dívida consolidadu. 

Relalor: Senudor ltalivio Coelho 
Sob exume, Projeto de Resolução de uutoriu da Comissuo de 

Economia, pelo qual flcu u Prefeitura Municipul de Faxinai. Estado 
do Puranú, autorizadu, nos termos do urt. 2• da Resolução n' 93, de 
ii de outubro de 1976 do Senudo Federul, a elevar em CrS 
4.657.i07,79 (quutro milhões, seiscentos c cinqUenta e sete mil. cento 
e sete cruzeiros c setenta c nove centavos), o montante de sua divi· 
da consolidudu, u nm de contrntnr empréstimo junto ao Banco do 
Estudo do Purunit S. A .. nu quulidudc de ugente financeiro do Banco 
Nacionul du 1-iabitução (BNI-Il. destinudo uo flnunciamento de obrus 
de Saneamento, puvimcntuçuo de runs, implnntução de galerius plu· 
via is c obn1s complementares. 

2. Trutu·se de operação u que, por forçu das disposições conti· 
dus no art. 2• da Rcsoluçuo n<'93, de il-10-76, não se uplicum os limi· 
tcs lixados no art. 2• du Resolução n• 62, de 28-10·75,umbas do Sena· 
do Federal, huja vistu que os recursos u serem rcpussudos proví:m do 
Bunco Nacionul du Habitação. 

3. Nu forma do parágrafo único do art. 2• da Resolução n• 93, 
de 1976, a mutóriu foi submetida ao exume do Conselho Monetário 
Nacional que, em scssào de 24·8·77. se manifestou pelo atendimento 
do pleito. 

4. A Comissiio de Economiu examinou ampla c pormenoriza· 
dumcntc o caso, tendo concluído por aprescntnr projeto de resolu
ção, uprovundo a Mcnsugcm n' 199, de i977, do Senhor Presidente 
da República. 

5. Obedecida a tramitação CSII1bc1ccidu no art. 42, item VI, da 
ConstituiçLill c as e:dgências constantes nus normus lcguis (Res. 
n<•s 62/75 c 9.1/76) c no Regimento Interno, opinamos no sentido du 
nurmnltrumitaçlH1 do rrnjeto, urnu vcz que constitucionul c jurídico, 

Sala dus Comissõos, 21 de setembro de 1977.- Dnnlel Krlcgcr, 
Presidente - llulívlo Coolhu, Relutar- Nelson Curnclro - Wilson 
Gunçu1vos - O no Lchmunn - Dlrcou Curdoso - Cunhu l.lmo -
llcnodlto Fcrroiru - Oslros Tolxclrn - Lohe Chuvcs. 
ves. 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O E~pedientc lido vai il 
publicnçiio. 

Sobre u mcsu, comunicuções que seriin lidas pelo Sr. 1•-Secretá· 
rio. 

São lidas u us seguintes 

Em 21 de setembro de 1977. 
Senhor Presidente: 

Nos termos do§ I• do Art. lO do Regimento Comum do Con· 
grcsso Nacional, tenho u honra de comunicur a Vossa E~celência, pa· 
ru os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substitui· 
çào do nobre Sr. Senudor Altevir Leal, pelo nobre Senador Lourival 
Baptista, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará pare· 
cer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 14, de 1977, que 
"acrescenta parágrafo ao urtigo 104 da Constituição", 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta consideração, - Senador Eurico Rezende, 
Líder da Maioria. 

Em 21 de setembro de 1977, 
Senhor Presidente: 

Nos termos do § I• do Art. 10 do Regimento Comum do 
Congresso Nucionul, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelên· 
cia, para os devidos fins, que esta Liderança, deliberou propor a 
substituição do nobre Sr. Senador Braga Junior, pelo nobre Sr. 
Senador Heitor Dias, na Comissão Mista do Congresso Nacional 
que dará parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 14, 
de 1977, que "acrescenta parágrafo ao urtigo I 04 da Constituição", 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta cstima e distinta consideração, - Senador Eurico Rezende, 
Líder da Maioria, 

Em 21 de setembro de 1977. 
Senhor Presidente: 

Nos termos do § I• do Art. 10 do Regimento Comum do 
Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa E~celên· 
cia, para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a 
substituição do nobre Sr. Senador Cattetc Pinheiro, pelo nobre Sr. 
Senador Dinarte Mariz, na Comissão Mista do Congresso Nacional 
que darú parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 14, 
de 1977, que "acrescenta parágrafo ao artigo 104 da Constituição". 

Aproveito a oportunidade pura renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta consideração. - Senador Eurico Rezende, 
Líder da Muiorin. 

Em 21 de setembro de 1977. 
Senhor Presidente: 

Nos termos do § I• do Art. 10 do Regimento Comum do 
Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa E~celên· 
cia, pura os devidos fins', que esta Liderunça deliberou propor a 
substituição do nobre Sr. Senador Domlcio Gondim, pelo nobre Sr. 
Senador Murilo Pnraiso, nu Comissuo Mista do Congresso Nacional 
que durá purecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 14, 
de 1977, que "acrescenta parágrafo ao artigo 104 da Constituição". 

Aproveito u oportunidade pura renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta considemção. - Senador Eurico Rezende, 
Lider da Muioriu. 

Em 21 de setembro de 1977. 
Senhor Presidente: 

Nos termos do § I • do Art. I O do Regimento Comum do 
Congresso Nucionul, tenho a honru de comunicar a Vossa I;~c•· 
lênciu, pum os devidos fins, que mu Liderança deliberou propor a 
substituição do nobre Sr. Senador Helvidio Nunes, pelo nobre Sr. 
Senador Ruy Santos, nn Comissão Mistu do Congresso Nacional 
que durú parecer sobre a Proposta de Emenda h Constituiçilo n• IS, 
de 1977, que "ulteruu reduçuo dos urtigas 39, 41,74 e 147 du Cons· 
tituiçào Fcderul". 

Aproveitou oportunidude puru renovur os protestos du mais ai· 
tu estimu c distintu considcruçiio. -Senador Eurico Rezende, Llder 
du Mninriu, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Serilo feitas us 
substiluiçàes solicitadus. 

Sobre 11 mesa, projeto de lei que scrú lido pelo Sr. !•-Secretário. 
~ lido o seguinte 

PRO.IETO DE LEI DO SENADO No 188, DE 1977 

Introduz alterações na Lei n• 6,147, de 20 de novembro de 
1974, para determinar a divulgação dos elementos que diio orl· 
gem ao fator de reajustamento salarial. 

Art. lo O are. 3• da Lei n• 6.147, de 20 de novembro de 1974, 
licu ucrcscido de um purí1grnfo único, com u seguinte redução: 

"Juntamente com o fator de reajustumento snlariul de 
que trutu este artigo, serüo divulgados os elementos que lhe 
deram origem. de forma que possam ser aferidos pelas classes 
intcrcssudus, '' 

Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor nu data de sua publicação, 
Art. Jo Ficam revogadas as disposições em contrário. 

J ustllieação 

Hi1 nspcctos da Politica Salarial do Governo que sempre se cons
tituímm numa espécie de segredo de Estado. Um deles, talvez o prin· 
cipal, diz respeito ao desconhecimento que se tem dos critérios ado· 
tados pelas Autoridades Governamentais para encontrar os índices 
componentes dos reajustamentos sulariuis, levados a efeito através 
da contratação coletiva (convenções, acordos e dissidios). 

Essa situuçào C: tanto mais grave, se considerarmos que os sindi· 
cutos estão, hoje, despojados de qualquer poder de barganha, não 
lhes restando outra alternativa, a não ser aceitar os indices oficiais, 
mesmo contrariando a vontade das categorias interessadas di· 
rctumente nos reajustes. 

Entretanto, pior do que o controle sindical, que tolhe a atuaçüo 
c cri:nividade das entidades de classe, é a cortina de fumuça com que 
se envolve os critérios utilizados pura os reajustes salariais. O Go· 
verno, ao bai~ar por Decreto, o fato r de reajustamento, não acrescen· 
tu nenhuma explicuçi1o adicional, sobre os motivos pelos quais o 
reajuste foi por e~emplo, de 40% e não de 35% e vice-versa. Isto faz 
com que us classes interessadas fiquem sempre na dúvida sobre a 
justeza dos fatores decretados. 

Ora, se o Governo, ao fixur um determinado percentual de 
reajuste, o faz com isenção, com mentalidade c espírito de Justiça, e 
acreditamos que ele o faz, não há porque se negar a divulgar os critó· 
rios utilizudos pura chegar a esse indice, bem como os elementos de 
que se valem, pois, com essa providência, estará provando que nüo 
age contra os direitos dos assalariados, c, o que ó mais salutar, sub· 
mete-se, democraticamente, à controvérsia desses critérios adotados, 
fulo que, u nosso juizo, muito poderá contribuir paru o aperfei· 
çoamcnto da Politica Saluriul. 

A proposiçiio sob e~ame, aliíiS, é deveras oportuna, ncstn hora 
cm que se discute a dêcluruçilo de Sua Excelência o Senhor Ministro 
du Fuzendu, feita perante u Ci1maru dos Deputados, de que teriam 
ocorrido desvios nu fi~uçào dos critérios de reajuste salarial do uno 
de 1973, diminuidos conseqUentemente os trabalhadores em seu po· 
der aquisitivo, 

Agoru mesmo, vimos de receber do Sindicato dos Trubulhu· 
dores na lndústriu de Panificução e Confeituriu de São Paulo oflcio 
cm que fuz·juntur trubulho eluborado pelo Departamento lntersindi· 
cu! de Estutistica e Estudos Sócio-Económicos- DI EESE, sobre a 
defasugem e~istente entre os lndices oficiais de reajuste sulariul ou de 
custo de vida, c os encontrudos por outros orgunismos ou entidades. 
Acrescentu o referido Sindicato: 

"Entendemos e ufirmumos huver necessidade de publicu· 
çul> de todos os elementos constantes do clliculo do futor de 
reajustamento para que se possum elaborur estudos 
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comparativos, com base cm dados reais c não em simples 
conjecturns." 

Eis ai: a incerteza gera a desconfiança, A desconfiança gera o 
desilusão. 

As reivindicações das entidades sindicais, das quais citamos essa 
de São Paulo, sobre serem fundadas na c~periência diuturna, têm 
embasamento em dados técnicos, levantados por entidades sérias,. 
como é o caso do DIEESE. 

Aliás, com base no reajuste dos trabalhadores cm panificação de 
Silo Paulo, de dezembro de 1976, o DIEESE fixa seu ponto de vista 
do seguinte teor: 

"O coeficiente de reajuste salarial é decretado pelo Go· 
verno Federal, sem qualquer informação quanto aos nú· 
meros que são utilizados para se atingir aquele valor, O Go
verno dei~a de informar, tanto os lndiccs de custo de vida que 
utiliza para calcular o salário real médio dos últimos 12 
meses, como a variação do custo de vida para o câlculo do 
coeficiente de correção do rcslduo anterior, Portanto,' sendo 
conhecida a fórmula de cAlculo, uma vez que foi definida pela 
Lei n• 6,147, c sendo conhecidos, tanto o rcslduo inflacionã
rio (ficando cm 15%) como a taxa de produtividade para efei
to de reajuste de salários (fi~ado cm 4%), a utilização do Indi
co de Custo de Vida alternativos, nos forneceria uma valiação 
do reajuste concedido para a categoria, 

~o que foi feito, a partir dos lndiccs de custo de vida do 
DIEESE, da Fundação Instituto de Pesquisas Económicas de 
Siio Paulo (FIPE) e da Fundação Getúlio Vargas, 

Pelos lndiccs de çusto de vida do DIEESE o reajuste 
seria da ordem de 50%, enquanto que com os lndices da FIPE 
o reajuste se elevaria a 53%. Vemos, portanto, que com três 
índices de custo de vida conhecidos, o reajuste se situaria no 
mlnimo, 4 pontos percentuais c no má~imo 13 pontos percen
tuais acima do qu~ foi concedido." 

A conclusão, pois, é de que realmente niio é nova a defasagem 
que se tem verificado na fixação do fator de reajustamento fixado 
pelo Governo, para os dissldios coletivos cm geral, cm comparação 
com os lndiccs oferecidos por outras entidades, como por exemplo, 
os citados pelo DIEESE. 

~ nesse sentido que manifestamos nosso ponto de vista de que a 
proposição sob exame tem toda oportunidade e razão de ser, pois os 
elementos de que se vale o Governo para a tixaçi\o dos fatores de 
reajustamento, devem ser conhecidos de todos os brasileiros, inclusi
ve como forma de permitir o estabelecimento de estudos comparati
vos, com o que, o próprio Governo se beneficiará, na medida em que 
for válida sua anunciada intenção de possibilitar melhor distribuição 
de renda às classes assalariadas. 

Eis porque, não t•mos dúvidas de que o presente projeto serã 
bem recebido pelas Autoridades responsâvcis pela Pol!tica Salarial 
vigente 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1977.- Nelson Carneiro. 

LEGISLA Ç;i O CITA l>A 

LEI N•6.147, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre o reajustamento coletlvo de sa"rlo das 
categorias profissionais, e dá outras proYidênclas. 

Art, 3• O Poder Executivo baixarll, mensalmente, por ato pró· 
prio, o fator de reajustamento salarial, com base nos principias 
estabelecidos no artigo 2• dcRta Lei, 
................................ ......... ················· 

( tl,r Comissões de Constituição e Ju.stlça, de Legislação 
Social e de Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Lindoso)- O projeto que acaba de 
ser lido scrd publicado c remetido às comissões competentes, 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctârio. 

ti. lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 335, DE 1977 

Requeremos urgência, nos termos do art, 371, al!nea b, do Regi
mento, para o Projeto de Lei da Cdmara n• 45, de 1977, que rctilica, 
sem ónus, a Lei n• 6.395, de 9 de dezembro de 1976, que "estima a 
Receita c fixa a Despesa da União para o excrclcio financeiro de 
1977. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1977.- Eurico Rezende. 

O SR, PRESIDENTE (Jos~ Lindoso)- O requerimento lido se-
rã apreciado após a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

Hâ oradores inscritos, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Itallvlo Coelho, 

O SR.lTALIVIO COELHO (ARENA- MT. Pronuncia o se 
guintc discurso, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Se
nadores: 

Ouvimos ontem, com toda a atenção e admiração, o magnifico 
discurso do Lldcr José Sarncy, respondendo à primeira tentativa da 
Bancada do MDB de implantar neste Plcnllrio a idéia desproposita
da de uma Constituinte. 

·o grande Jornal do Brasil, de 20 do corrente, trouxe um artigo 
que julgo da conveniência conste dos Anais do Congresso. Por essa 
razão, vou lê-lo: 

InrormeJB 

O ELEFANTE 

Estã claro que a Constituinte começa a se transformar 
num elefante branco para o MDB, 

~ um assunto grande, pesado c pachorrento que, uma 
vez agitado, vai para onde bem entender, sem que os maraj!!s 
alojados cm seu dorso possam controlA-lo ou sequer dispor 
da garantia de que não cairão do alto de seu pedestal. 

Uma parte do MDB pressionou a outra a entrar na cam
panha c conseguiu, até mesmo porque os moderados, mais 
uma vez, atemorizaram-se, 

Agora, nem os radicais têm vitalidade suficiente para ir 
em frente, nem os conciliadores têm vocação para dar rcspal· 
do à falta de campo de manobra de seus adversArias, 

A campanha, com seu inicio marcado para hoje, não ad· 
quiriu a possibilidade de ir adiante como deliberação de um 
Partido unido. Ou vai esmorecendo discretamente, ou se in· 
flama pela radicalização. 

Como os radicais do MDB têm vocação para Tiradcntcs 
com o pescoço dos outros, ficaram n'uma estranha situação. 
Dispõem da bata, da corda c da forca. Têm até o padre e o ci
dadão encarregado de baixar o alçapão. Ficou faltando o es
sencial, que é o ilustre pescoço. 

Como id~ia, a Constituinte nilo atrapalha nem ajuda nino 
gu~m. Como campanha nacional, leva a impasses que cxigcrr 
uma providência do Governo, 

Se prevalecer o histórico bom senso dos radicais (que es 
tranhamente silo muito moderados na hora cm que precisa11· 
entrar com senso próprio), é passivei que o assunto dure, n< 
máximo, um mês, 

Depois, muda-se de montaria e arquiva-se o elefante, 
Para satisfação nossa, Sr. Presidente, também encontramos, n 

magnifico Correio Bra:l/lense de hoje, um artigo que me parec 
digno de constar dos Anais do Senado, e, por este motivo vou lê-1 
igualmente . 

Diz o seguinte: 

"CONSTITUINTE DESNECESSÁRIA 

Como norma programatica, o MDB, reunido em Co 
vcnção Nacional, recomendou aos seus filiados desfechare 



4872 Quinta-feira 22 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Setembro de 1!177 

uma campanha popular no sentido de convocar-se uma As· 
scmbléia Constituinte. 

São dois elementos que se antagonizam, sobretudo no 
Brasil, Asscmblóia. Constituinte c povo. De fato, se bem 
observarmos, hã um aspecto que é muito mais grave, cm 
matéria de pedir nas urnas poderes constituintes. Nunca o po· 
vo se viu compensado cm tais assembléias. Desde a que se ins· 
talou cm 15 de Novembro de I 890, da qual resultou n Carta 
de 14 de fevereiro de 1891, até a última, de 1946, pouca coisa 
mudou para o pobre. A verdade é que as grandes reformas de 
estruturas, entre outras a do Direito Trabalhista, fizeram-nas 
os juristas do Estado Novo, 

Os que se reuniram no Palâcio Tiradcntcs, cm 1946, na· 
da mais fizeram dei que ratificar us. conquistas que se asscn· 
taram dirctamentc na Revolução de 1930, não admitidas ali· 
âs na sua totalidade pelos constituintes de 1933/34, 

Agora, então, a Oposição, tomando n medida como algo 
cxtraordinârio, na sôfrega preocupação de ofertar à opinião 
pública alguma coisa nova, uma Assembléia Constituinte, da 
mnnc1ra como estA sendo proposta, scrã inodora, lnslpida c 
mcolor. Veja-se, na verdade, que o MDB não quis tratar do 
que se pode considerar de preliminares incvitAvcis para a con· 
vocação do eleitorado para eleger pelo voto direto c secreto 
uma Assembléia Constituinte. 

Poderlamos alinhar meia dúzia de perguntas que estabc· 
Jeccrinm de pronto as incongruências politicas dos lideres do 
Movimento DcmocrAtico Brasileiro. Ora, façamos pelo me· 
nos algumas, a começar pela que mais importa se temos de 
encarar a possibilidade de uma Constituinte. O MDB filho, 
tanto quanto n Arena, da Revolução de 1964, se sente um ins· 
trumento, puro, autêntico c absoluto da politica brasileira ou 
é apenas por força de injunçõcs politicas regionais, nisto se 
equiparando a sua irmã gêmea, um conglomerado de chefes c 
lideres regionais, ainda representativos daquele velho c ana· 
crônico caciquismo brasileiro? 

Imagine-se, então, que Assembléia Constituinte nós tcrl· 
amos se ela assumisse cm toda plenitude o sentido ultrade· 
mngógico que lhe tencionam conferir os homens da Opo
sição? 

Ninguém aplaude como ideal e representativo das aspi· 
rações brasileiras o sistema binârio de organização par· 
lidAria. Fruto de uma conjuntura, sem dúvida, importante é 
lembrar que ele tem vencido as etapas propostas pela Rc· 
volução. 

Foi cm abril último, quando do famoso pacote de cmcn· 
das constitucional~ uma delas éaiu c se conjugou com o scn· 
timcnto reformista da oposição cmcdebista. Retirando da 
Emenda n• I a faculdade de somente alterar-se a Constitui· 
çilo pelo voto de dois terços das duas Casas do Congresso, o 
Presidente Gciscl fez mais do que uma convocação para uma 
constituinte. Ele, na verdade, abriu o jogo revisionista atê 
aquele ponto cm que se permite de horizonte a horizonte uma 
visão global do problema brasileiro. E de tal 'monta foi a 
redução do quorum para se reformar a Constituição que logo 
cm seguida à sua programação foi o MDB que dele se serviu 
para realizar a mais profunda reforma de fundo social imagi
nada: a retirada do texto constitucional da indissolubilidade 
matrimonial, abrindo com tal reforma o caminho para a ado· 
çilo do divórcio .. 

De que tamanho, fundura c cxtcnsilo- perguntamos
é cntilo a reforma que propõem os oposicionistas? 

Logo, nilo vemos a necessidade de se levar a Naçilo a um 
espasmo de tão grande. violência para se chegar a qualquer 
objctivo polftlco cm termos constitucionais se o Congresso jâ 
tem para manobrar interiormente uma faculdade de tilo am· 
pio poder? 

Pior do que o comunismo, fantasma para uns, realidade 
palpâvel pura outros, é a demagogia militnntc, sem fundo ou 

supcrllcic ideológica, mas capal de ferir de morte o espirita 
nacional. Uma Constituinte é coisa por demais séria para ser 
cogitada por um plcnArio de algumas figuras politicas de pu· 
ra extraçilo demagógica. ('vinis do q uc seu poder, temos na 
realidade um Congresso com poderes para realizar todas as 
reformas que idealizar para o bem do Pais," 

Para concluir, Sr. Presidente, desejo declarar que, talvcl ins· 
pirado na idéia força dos Direitos Humanos, que serviram para lc· 
vantnr os ânimos da naçilo c do povo americanos, fosse o MDB bus· 
car, na Constituinte, uma idéia-força, mas alcançou uma ia~ia cho· 
cha, sem nenhum significado, sem nenhuma importância à Nação 
brasileira. 

Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem i Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo· a palavra ao 
nobre Senador Otair Bcckcr. 

O SR; OTAIR BECKER (ARENA - SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

"Até agora, apenas o .Rio Grande do Sul interessou-se 
cm formalizar convênio com o Ministério da Agricultura 
visando a assumir a inspcção sanitâria animal em matadou· 
ros c abatcdouros que se dedicam ao comércio municipal c 
intcrmunicipal. Silo Paulo ainda nilo se definiu oficialmente, 
mas a tendõncia predominante na esfera do governo estadual 
é deixar que a fiscalização continue sendo feita pelo Dcparta· 
menta Nacional de lnspcção de Produtos de Origem Animal 
(DIPOA). 

A informação foi prestada ontem pelo Dirctor do 
DIPOA, LOcio Tavares Macedo, que espera reiniciar até o fi· 
nal do ano o processo de fcdcralização sanitãria nos Estados 
de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pcrnambu· 
co c Minas Gerais, porque estes Estados jâ decidiram que 
nilo pretendem montar uma estrutura própria para exercer a 
inspcçilo sanitâria. Quanto aos demais Estados, que ainda 
nilo se pronunciaram, o Ministério da Agricultura vem man· 
tendo contatos com os sccretârios de Agricultura para 'que se 
definam o mais rãpido passivei." 

Este um trecho 'do noticiário publicado pelo O Estado de S. Pau· 
lo do dia 17 de agosto passado. Pouco antes, o Sccrctârio-Geral do 
Ministério da Agricultura, Dr. Paulo Afonso Romano, conforme 
publicação no mesmo jornal, fazia declarações cm Belo Horizonte, 
dizendo que o Departamento de lnspcção de Produtos de Origem 
Animal- DIPOA- "não tem conseguido fiscalizar a qualidade do 
leite c da carne no Brasil, por falta de estrutura organizacional". 
Especificamente cm Minas Gerais, 70% da produção do leite come~· 
cializado têm inspcção federal, mas "só é fiscalizada uma parte mui· 
to pequena da carne consumida cm Belo Horizonte", segundo, na 
mesma oportunidade, afirmou o Sr, Mário Alves Malafaia, Dirctor 
do Ministério da Agricultura no Estado. Assessores do Sccrctârio· 
Geral Paulo Romano revelaram, ainda, que Minas possui sob inspc· 
ção federal lO% do parque nacional de carne e 30% do de leite. 

Nada hã de estranhar nessas declarações pois a cxtcnsilo de nos· 
so território, tilo marcado por enormes diferenças regionais, torna a 
inspcção sanitâria animal complexa c dillcil, demandando tempo pa· 
ra que venhamos a dispor de um sistema fiscalizador eficaz c adequa
do à realidade brasileira. 

Sr. Presidente: 
Quanto às noticias publicadas no O Estado de S. Paulo de 17 

de agosto pussndo, h6 equivoco no tocante no meu Estado, cuja rcs· 
ponsabilidude nilo pode caber ao dlrctor do DIPOA, mas a natural 
lacuna do noticiârio. 

1l que o Governo de Santa Catarina, através da Secretaria de 
Agriculturn, propôs ao Ministério que o DIPOA exerça a fiscaliza· 
çuo nus cidades maiores, ande existem frlgorlficos que comcrcinli· 
zum a carne. Nu Arca rural, nilo haveria fiscalização, que nilo ocorre 
nos pulses mais desenvolvidos. O Governo do meu Estado cstâ cmpe· 
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nhudo cm encontrar uma fórmula capaz de satisfazer os vârios aspec· 
tos do problema. O custo pura implantar cm Santa Catarina um sistc
mu de nscalizaçilo seria aproximadamente de trinta milhões de cru
zeiros, quantia bastante grande. Entende, assim, a Secretaria de Agri· 
cultura que esse sistema de nscnliznçilo deve ser implantado gradati· 
vumcntc, lndiscut(vc! a necessidade de se resguardar a saúde pública 
no que diz respeito à venda de carne, mas é irreal pretender a instala· 
cão de abntcdouros caros onde produção c consumo são mlnimos, de 
npcnns algumas cabeças de gado por mês, conforme se dá em tantas 
de nossus pequenas localidades, 

Até hoje, ao que estamos informados, o Governo de Santa Cata· 
rina não obteve respostas às suas ponderações por parte do DIPOA. 

Excctuando imprecisão do noticiário, é surpreendente a declara· 
ção de que até o nnal deste ano o DlPOA reinicie a nscalização cm 
Santa Caturiná, noticia que repercute forte c negativamente nos 
meios rurais, não só do meu Estudo como certamente de todos os de· 
mais. São numerosas as localidades cm que hã escasso rebanho e não 
se abate mais de uma rês por dia para o suprimento das necessidades 
locais. Descabido submeter essa atividade aos rigores da legislação 
federal, pois impossivel seria a montagem de matadouros caros para 
tão pequena produção. 

De outro lado, se o DlPOA dispõe de recursos pura nscalizur o 
abate em todo o território, parece-me que o Governo Federal pode· 
ria c deveria dar aos Estados o necessário para que criem seus sistc· 
mas de nscalização, numa descentralização que só resultaria vuntujo· 
sa, pois o DIPOA a tudo superintende, conforme dispõe a legislaçi!o 
em vigor. 

Esse um assunto de grande importância para o meio rural, ora 
preocupado com a anrmativa de que estaria iminente uma nscalizu
ção que acarretaria graves prejuizos às pequenas localidades, privan· 
do suas populações de consumir carne, já que nem os frigorificos te· 
riam o menor interesse cm abastecê-las, tão reduzido o consumo. 

Cabe aqui ressaltar que para o pleno sucesso de uma campanha 
objetivando o consumo de carne inspccionuda, é preciso desenvolver· 
se inteira campanha de conscicntização, 

Várias vezes tratei desse problema desta tribuna, atendendo aos 
apelos calorosos das populações do interior cuturincnsc. E o eminen
te Presidente Gcisel reconheceu a procedência das reclamações, pois 
concordou com o projeto que resultou na Lei n• 6.275, de t• de de
zembro de 1975, que sancionou c, posteriormente, regulamentou, e 
que Sua Excelência conhece, pessoalmente, o problema do interior 
do Pais, especialmente de Santa Catarina c Rio Grande do Sul, de 
modo a não confundir ~s altos interesses da nscalizaçilo técnico·sani· 
tária federal com abusos que recairiam até mcsmo',Sobre os que aba· 
'tiam rês para um churrasco beneficente cm localidade interiorana, 

Sr. Presidente: 
O Seccrtllrio-Geral do Ministério da Agricultura confirmou o 

que ora dizemos, nas declarações que fez à imprensa mineira. e de se 
esperar, portanto, que os temores que novamente se apossam das 
populações rurais sejam infundados. E, sobretudo, de que o Ministro 
da Agricultura, Sr. Alysson Puulinclli, se inteire das sugestões feitas 
uo DIPOA pelo Governo de meu Estudo, de tal forma que, num cs· 
forço comum, se encontre a melhor solução para o problema! 

O Sr. ltalivlo Coelho (ARENA- MT)- Permite V, Ex• um 
apurtc1 

O SR, OTAIR BECKER (ARENA - SC) - Com muito 
prazer, 

O Sr. ltalivlo Coelho (ARENA- MT)- V, Ex• traz ao Plcnll· 
rio um retrato do que acontece pelo interior do Pais, nas ârcas de pe· 
quenus cidades ou de densidade muito fraca. Tenho a impressão, -
conheço bem a Legislação, c o esforço c colaboração que tem dado 
ao assunto,- de que a fiscallzaçilo do DIPOA deveria se fazer pri· 
mciro pelu categoria de estabelecimento, como cru antigamente, pela 
destinuçilo do estabelecimento industrial, ou comércio municipal, 
intermunicipul e comércio interestadual. No regime anterior eram 
sujeitos à nscalizaçilo do DIPOA somente os estabelecimentos indus
triais de produtos cárneos pura o comércio interestadual ... 

O SR, OTAIR BECKER (ARENA- SC)- E internacional, 

O Sr. ltalivlo Coelho (ARENA - MT) - ... interestadual, 
internacional, é evidente, e, depois, o intermunicipul: c deixada à 
capacidade das prefeituras municipais a nsculizaçilo pura os estabele
cimentos de abastecimento local, Com a grande melhoria das rodo
vias, a situação se complicou e os limites municipais deixaram de ser 
respeitados, c veio uma outra lei alterando tudo, Tenho a impressão 
de que, respeitada a capacidade de abate do estabelecimento, a partir 
de um determinado volume de capacidade, essa fiscalização deveria 
ser federal. E também federal deveria ser a fiscalização do 
abastecimento das cidades, vamos dizer, com mais de 100 mil hubi· 
tantcs. Desta .forma, nós resguarduriamos as dinculdades c, até 
mesmo, a inexistência de estabelecimentos em condições de serem 
aprovados pelo DIPOA, para os lugares mais pobres, com menores 
recursos, estabelecendo um limite minimo para o qual seria livre o 
abate, mas sujeito à fiscalização local c não federal. Scrià uma solu· 
ção prática, penso cu, 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC) - Eminente 
Senador ltu!ivio Coelho, sem dúvida alguma, ai cstâ a palavra de um 
técni~o e de um homem que conhece profundamente o problema. O 
seu aparte, além de enriquecer este meu discurso, reforça conceitos 
que procuramos cxpendcr com vistas exatamentc a se buscar uma 
conciliação capaz de proporcionar ao nosso Pais, de uma forma 
gradual, os objetivos relacionados com os aspectos higiênico-sanitâ· 
rio,, na preservação da saúde do povo brasileiro; c a continuidade de 
uma inspeção séria com vista ao comércio de carne no âmbito 
interestadual c no âmbito do comércio internacional, onde o Brasil 
hoje já tem uma relativa expressão, Sou muito grato por sua 
participação c creio que com ela nós haveremos de galgar mais 
alguns degraus, nessa caminhada que empreendemos, procurando 
satisfazer todas as partes interessadas nesse assunto, Muito obrigado. 

Concluo, Sr. Presidente, pedindo sejam incorporados a este meu 
discurso os noticiários a que aludi, conforme encaminho a V, Ex• 
Muito obrigado, (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE EM SEU D!S· 
CURSO O SR. O TA IR BECKER: 

RS QUER ASSUMIR INSPEÇÃO SANITÁRIA 

Até agora, apenas o Rio Grande do Sul interessou-se em forma· 
lizar convônio com o Ministério da Agricultura visando a assumir a 
inspeção sanitária animal em matadouros c ubutcdouros que se dedi· 
cam ao comércio municipal e intcrmunicipal, Silo Paulo ainda não se 
dcnniu oficialmente, mas a tendência predominante na esfera do go
verno estadual é deixar que a nscalizaçilo continue sendo [cita pelo 
Departamento Nacional de lnspeçilo de Produtos de Origem Animal 
(DIPOA). 

A in[ormaçilo [o i prestada ontem pelo diretor do DIPOA, Lúcio 
Tavares Macedo, que espera reiniciar até o Onal do ano o processo 
de federalizução sanitllria nos Estados de Santa Catarina, Rio de Ja
neiro, Mato Grosso, Pernambuco c Minas Gerais, porque estes Esta• 
dos jâ decidiram que nilo pretendem montar uma estrutura própria 
pura exercer a inspeçilo sanitllriu. Quanto nos demais Estados, que 
ainda nilo se pronunciaram, o Ministério da Agricultura vem man· 
tendo contutos com os secretários de Agricultura para que se dcn
nam o mais ràpido passive!. 

A Espera 

Lúcio Tuvures Macedo explicou que, até a publicação da Lei 
n• 6.275, de I• de novembro de 1975, a inspeçilo sanitária de produ· 
tos de origem animal era de competência exclusiva do Ministério da 
Agricultura. Com u nova lcgisluçl!o, regulamentada pelo Decreto 
n• 78.713, de !I de novembro de 1976,•os Estudos foram autorizados 
a assumir u nsculizuçilo sunitllriu nos matadouros, abutedouros c 
quaisquer cstubclccimentos que manipulem produtos de origem ani· 
mui, desde que se dediquem apenas ao comércio municipal c íntcr· 
municipal. 
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sido o toque de reunir pnrn u mobilizaçilo de grupos subversi· 
vos. Duf n inquietução que provocu." 

Nndu mnis evidente e tilo próximo da nossa memória. A 
cnmpnnhu dn Constituinte, em 1945, trazia a assinatura dos 
comunistas c dos gctulistus, unidos por iguais inspirações c 
snudosismo totalitários. Também as reformns de base jango· 
brizolistas pretendiam navegar nessas mesmas águas 
turbulentas, onde jamais deixou de estar presente o barco do 
PCB. Desfraldar a bandeira da Constituinte como bandeira 
de concilinçilo nacional e solução mágica para os problemas 
brusileiros 1: algo que agride a inteligência e o testemunho 
histórico do País. 

O MDB erra pretendendo converter u reforma da 
Constituiçüo numa reforma da Rcvoluçiio. A Revolução 
quer participar de todos os atos, até: o nnal, de um processo 
de desenvolvimento politico cujos compromissos e objetivos 
se cncontrum nus raizes do Movimento de 1964. Parece bas· 
tunte simples compreender isso, salvo o culculado propósito 
de desentender as caias lógicas e desservir nos generalizados e 
crescentes anseios democráticos da Nação, que o Governo 
Geisel vem procurundo interpretar: nu medida exala e na 
hora cxuta." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não podia deixar de ler desta tri· 
bunu este editorial porque ele representa uma seqUência daquilo que 
venho sustentando nesta tribuna. 

Já disse, certa vez, c não fui compreendido, que tinha meus re· 
ceies de que o comunismo chegasse ao nosso Pais por gravidade, E ai 
está, Sr. Presidente, o depoimento de um dos jornais mais autoriza· 
dos da imprensu brasileira. 10: uma advertência, c é: já hoje, um atesta· 
do de que razão tinha eu quando pronunciava e advertia o País do pc· 
rigo comunista. 

Não vejo, niio tenho por que- digo aqui com o coração aberto 
-agravar ninguém, não tenho por que também me deixar imprcssio· 
nar por elementos que possu. ou não, queiram ou não, conscientes 
ou não, estiio concorrendo para a agitação política e social neste 
Pais. Que se discutissem os problemas polfticos, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores; eu compreendo, que se criticasse o Governo, que é quase 
realmente o dever da Oposição, também compreendo; ·mas se procu
rur agitar o País, principalmente a parte social,. a que a Revolução 
tem voltado suas vistas c procurado trazer a calma e a .ordem, para 
que todos possam trabalhar e conseqUentemente promover o desen
volvimento da Nação brasileira, é:, realmente, um crime contra tudo 
o que possamos ter de tradição do sistema democrático em nosso 
País. 

Ninguém defende, ninguém deseja mais a democracia do que eu; 
mas u,democrncin como sentido da vontade do povo através do bom 
senso de uma organipção perfeita para a sociedade brasileira. Mas, 
querer, Sr. Presidente, agitar o País através de um sistema, digamos, 
de cunho cleitorciro, é: um crime de lesa-pátria. Nilo sei como pode· 
riamos clussincar amanhã- e Deus queira que isso não aconteça
uquclcs que responsáveis pelos dias aluais do sistema polftico'e lide· 
rnnçu purtidária, concorrerem ou que estejam concorrendo para mcr· 
gulhar este Pufs no desvio do caminho democrático. 

Jumnis, Sr. Presidente, alguém alcançou neste País a rota demo· 
crúticu pela contestuçiio e pela negação das nossas melhores ,tradi· 
ções. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex~ um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Com prazer. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Estamos ouvindo com to· 
do respeito o pronu.nciamento de V. Ex• e permitimo-nos dizer que 
ni\o responderemos no discurso de V. Ex•, que é: um realejo conheci· 
do de muito tempo. Mas pretendemos responder lls ilações que V. 
Ex• tirou de um editorial de O Globo, lendo lambem um editorial 
de outro jornal, igualmente respeitável, que é: o O Esrado de S. Paulo 
de hoje. Ouçu V. Ex• ... 

O SR. DJNARTE MARIZ (ARENA - RN)- Gostaria que 
V. Ex• deixussc 11 respostu puru o meu discurso depois de eu terminá· 

lo. Jú que V. Ex• disse que niio vui responder ao meu pronunciumen
to, niio vejo por que receber o uparte de V. Ex• 

O Sr, Gllvan Rocha (M DB- SE) - Vou responder 1\s iluções 
que V. Ex• estú tirundo. Eu fui muito cluro, Exceli:nciu. V. Ex• conce· 
de ou não o aparte? V. Ex• fez-se de mal entendido. Eu disse que in 
responder us ilações que V. Ex• tirou de um editorial... 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Mas lendo ou
tro urtigo, não tem sentido, Parece-me que niio é: do regimento. 

O Sr. Gllvao Rocha (M DB- SE)- V. Ex• não quer conceder o 
upurte. Eu democruciu que V, Ex• visualizu. Mas responderei n se
guir. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN)- V. Ex• terú u 
oportunidade de responder e até: de juntar outros documentos que se
jum interessantes puru defender o ponto de vistu que V. Ex• nuturnl· 
mente vai ujuizur. 

Mas, Sr. Presidente, é: realmente triste pura todos uqueles que 
desejam a paz social, a tranqUilidade pública, sentir que homens 
responsáveis admitam que, à sua sombra e sob a sua inspiração e 
estímulo, provoquem a desordem e a agituçiio, tão condenadus por 
todos aqueles que ti:m responsabilidade política neste País. Quem du· 
vidar, quem contestar que niio existe ameaça comunista neste País, é 
só recorrer nos acontecimentos. 

Em muitas ocasiões, nós recordamos ucontccimentos históricos 
e, olvidamos aqueles que estão nos presenciando e tcstumunhando. 
Talvez seja este o ambiente que estejamos vivendo nesta hora. 
Recordamos aqueles movimentos cívicos que empolgaram u Nação 
no passado, defendendo ideais mais puros, e, em muitas ocasiões, nc· 
Jes nos inspiramos para trazer argumentaçiio nestu própria Casa, e 
talvez, até:, justincar aquilo que se trama à sombra de ucontecimen· 
tos que nmanhii poderão ser lutosos para a própria Nação brasileira. 

Falo pois com o sentimento de democrata, de homem que 
tomou parte em revoluções, sempre guindo pelo patriotismo, e po· 
demos dizer, mais puro, sem discutir vantagens e muito menos riscos 
para servir a nossa Pátria. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não tenho- já disse e não 
é: demais repetir - não tenho por que distinguir e nem tampouco 
fazer acusações gratuitas a quem quer que seja. Mas, o meu dever de 
Senador da República, de homem que tem uma vida toda voltudu 
para os interesses do meu País, é chamar a atenção. 

Já vivi, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dias difíceis, aqui mes· 
mo, nesta Casa. Já tive oportunidade de chamar a atenção, em horus 
graves, do que poderia acontecer, c niio pude mais voltar, realmente, 
à discussão do fato, porque as minhas palavras quase que foram 
profí:ticas, dentro dos acontecimentos que se desenrolaram em segui· 
da. 

Niio venho aqui como cussandru; não venho aqui como profetu 
do mal, mas, pelo contrário, venho como aquele que tem o dever de 
alertar, para que evitemos o mal. Este é: o signincudo du minhu 
presença nesta tribuna: ponderar e verincar que, realmente, nós esta· 
mos atravessando uma hora difícil, sem o bom-senso dus liderunçus 
politicas, sem o compromisso de cada um consigo mesmo, u serviço 
da Nuçiio, do Pais, da sociedade brasileira. 

Niio haverá salvaçiio, se cada um nilo pensar untes no seu 
compromisso com o País, nos seus deveres pura com u N uçilo, 
porque cada um que alimentar a sua vaidade, o seu egofsmo, e defen· 
der suas posições us verá, umnnhii, renegudus pelu muioria do povo 
brasileiro. 

Sr. Presidente, erum estas us palavras que desejava pronunciar, 
nesta tarde, de advertência, de apelo e, uo mesmo tempo, de solicitu· 
çilo u cada um. Nilo me julguem mui; niio venhum pensur que estou 
aqui u serviço de qualquer outra idé:ia que nilo seja a minhu, de defen· 
der os ideais democráticos deste Pufs. Mas, tenham um pouco de pu· 
ciência, moderem os pussos, porque poderão cuir no ubismo, umu
nhil. (Muito bem!) 

O Sr. Glhnn Rocha (M DB.- SE) - Peço a puluvru, como 
Llder, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESI.DENTE (José Lindoso)- Tem V, Ex• u pnluvra, 
co.mo Uder. Permito-me observar 11 V. Ex• que só dispõe de quinze 
mmutos. 

o. SR. ?ILVAN ROCHA (MDB- SE. Como Lldcr, pronuncia 
o segumte diScurso. Sem rcvtsilo do orador.)- Usarei três minutos 
Ex•, 11penus porque, infelizmente, o Sr. Senador Din11rte Mariz nã~ 
entendeu o sentido da nossa intervenção e bloqueou o nosso aparte. 
Tem S. Ex• todo o direito de, m11is um11 vez, se arvorar cm critico de 
um11 decisiio p11rtidúriu tomada unanimemente, que foi n decisão do 
Movimento Democrático Brasileiro; S. Ex• tem todo o direito de 
continuar com o seu realejo pessimista, c fazer com que o M DB loca· 
lize onde cstüo, realmente, as cussandras apontadas pelo Senhor 
Presidente du República. 

Eu dizia 11 S. Ex• que, par11 provar u isenção do nosso Partido 
pura pr.oVLtr o ~J~o.'entido de patriotismo e de uniiio que represento~ 
a deciSao parttdarm, de convocar uma Assembléia Nacional Consti· 
tuin~c, ~uc .não .é nada mais na?n. menos do que uma consulta a quem 
de dtrcllo, tsto e, ao povo brastlctro, responderia nuo a S. Ex• mas às 
ilações que S. Ex• tirou de editorial de um respeitável jornal: com a 
verd11dc de outro respeitável jornal. 

Passo a ler o tópico do editorial de O Estado de S. Paulo de hoje, 
terceira página, sob o título "Acreditar, Apregoar c Esperar". Diz o 
11rtii:ulista; 

"Há também os que dizem que a idéia de Constituinte cs· 
teve sempre associada, entre nós, u um clima de agitação, de 
subversiio c - fatalmente! - de propaganda comunista. E 
isso, além de contraditório, é mentiroso, Lembrar a te:-.1! th: 
Luís Carlos Prestes cm 1945 e erigi-ln cm evidência é supor· 
nos todos dcsmcmoriudos c néscios. Niio foi de Prestes n tese 
da Constituinte; Prestes, sim, traiu as forças liberais com que 
se tinha composto, contrapropondo u tese da Constituinte 
com Getúlio -o que equivale mais ou menos à tese de uma 
reform11 constitucional sob a vigência do Al·5. Prestes temeu 
a convocaçüo de uma Constituinte c encontrou uma fórmula 
puru tcntnr sabotil·lu." 

Creio, Sr. Presidente, que a respeitabilidade desse jornal, a 
propriedade e u coincidência de tratar desse assunto, nesta mesma 
data em que ouvimos mais uma das costumeiras pregações do Sena· 
dor Dinartc M.lliz, que nos aponta o perigo do extremismo, que 
S. Ex• vi: em todos, acho - repito - u nota de O Estado de S. Paulo 
u melhor defesa que o MDB poderia tomar, jâ que representa uma 
voz não partidllria, mas, realmente, o pensamento de um Jornal que 
sempre representou o autêntico liberalismo. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite um aparte, Sena· 
dor? 

OSR.GILVAN ROCHA (MDB-SE)-Com todo o prazer. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Quero, upcnus, cingir-me 
à convocação ou não da Constituinte. Acho que a invocação do pe· 
rfodo do Estudo Novo não ubonu u tese do MDB, porque, naquela 
ocusiiio, nilo huviu um Congresso, não huviu um Legislativo que pu· 
desse cuptur esses sentimentos, ess~ts reivindicações, para transformA· 
Jus em texto constitucional. Estávamos numu ditadura, que foi de 
1937 u 1945. No momento, existe um Congresso em pleno funciona· 
monto, c este Congresso pode modincur o texto constitucional, e, 
ness~;; cnso, estou uqui, pruticumentc, repetindo o aparte que dei ao 
Senador Otto Lehmunn, só não podendo fuzi:·lo pura modificar o 
Sistcmu Federativo ou u República. Por que motivo, então, se hâ de 
convocar umu Constituinte, se há um Poder capuz de utcnder u estas 
reivindicuçõcs'/ E, se o M DB prega u Constituinte, havendo um 
Poder constitufdo, como é o Congresso, puru essas rcformus que 
poderão ser ditas, declarudus, examinudus, estudadas, está pregando 
u dissolução do Congresso com umu Constituinte novu, porque não 
poderít huvcr umu Constituinte com o Congresso cm pleno funciona· 
mente. Se u Constituinte í: puru vigorur 11 purtir de 1979 é porque 
cssus reivindicações ni'\o sUo tiin urgentes, tunlo que se pode espcrur 

que se completem os mundutos utuuis, paru, entiio, se instulur a Cons· 
tituintc prctendidu. 

O SR. GILVAN ROCHA (MDB - SE) - Estimaria que 
V. Ex• fosse breve, porque o meu tempo é limitado, 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Vou pôr cm termos. O 
MDB reconhece poder constituinte no Congresso? Sim ou não? De 
acordo com a resposta de V. Ex•, me conceda a honra de um novo 
aparte. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Vê V. Ex• que está 
completamente por forndo debate. Eu apenas estava lembrando, c 
vê V. Ex• como í: dilicil caracterizar a Constituinte como uma tese 
subversiva. 

O colega de V, Ex• fula que a Constituinte é obra de comunista· 
V Ex• diz que a Constituinte niio tem razão de ser, porque temos u~ 
Congresso abcrtq; um colega de V, Ex• diz que é uma delinqUência. 
Vê V. Ex• que a ARENA não encontrou ainda o caminho ... 

O Sr. Heitor Dias (ARENA..:. BA. Fora do microfone.)- Rcs· 
ponde V. Ex• ao aparte ou não? 

O SR. GILVAN ROCHA (MDB- SE)- Eu estou discur· 
sundo, por favor. V. Ex• vê que a ARENA não conseguiu o caminho 
disso. 

Estávamos dizendo aqui c, mais uma vez;rclembro a V, Ex•, o 
que niio é uma opiniiio nossa, mas de um jornal da maior credibilida· 
de. Diz o seguinte: 

"Há tumbí:m os que dizem que a idéia de Co'nstituinte 
esteve sempre associada, entre nós, a um clima de agitação 
de subversão c- fatalmente! - de propaganda comunista: 
E isso, além de contraditório, é mentiroso." 

O termo niio é meu, mas do jornal. 
Há de convir V. Ex• que a decisão que o Partido tomou, cm 

uma memorável e histórica reunião, decisão que o Partido adotou 
atendendo às legitimas pressões da sociedade brasileira. O que se 
deseja, o que se defende, o que se propõe, o que se persegue, é a 
grande conciliaçiio nacional, através da consulta ao voto popular. 

Mais uma vez vem n contradição que surge nas pálidas defesas 
da ARENA para a tese. A ARENA, todo dia, diz aqui que é o maior 
Partido do Ocidente. Por que, então, o maior partido do Ocidente 
não consulta o povo, que é o que o MDB propõe? O MDB não está, 
de maneira alguma, se arvorando de dono da verdade, porque sabe 
que a verdade absoluta é a verdade popular. Deseja apenas que o 
povo, que, segundo V. Ex•, cstâ com a ARENA, seja chamado para 
as grandes decisões nacionais, pura se fazer o que nestes 13 anos niio 
se fez, isto é, a ideologia de um modelo brasileiro de desenvolvi
mento. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? (Assentimento do orador.) V. Ex• não respondeu à minha 
pergunta. V. Ex• fnln que o MDB prega uma Constituinte como um 
caminho de concilinçiio nncionnl. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- V, Ex• está dando a 
minha resposta. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Foi V. Ex• quem 
afirmou. Pergunto o seguinte: a Constituinte será pnru uma reforma 
constitucional, pura que na Constituição se inscrevam dispositivos 
que, ao entender do MDB, correspondam aos anseios nacionais? A 
rcspostu do MDB tcrâ de ser u seguinte: se o MDB reconhece que o 
Congresso Nacional tem em si o poder constituinte, não há por que 
convocur·SC umn novu constituinte. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Peço u V. Ex• que 
seja breve, porque o meu tempo estâ n se esgotur. 

O Sr, Heitor Dias (ARENA - BA) - •,Se o faz í: porque 
reconhece que o poder constituinte, contruriundo, portunto, todos os 
trutudistus, não é inerente ao utuul Congresso. Ora, se havendo como 
há esse poder constituinte, c o Congresso quer um outro poder cons· 
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tituintc, hil de sor dissolvido este parn que o outro entilo se imponhn 
c prevaleça, Nuo hit :trgumcnto fora dai, eminente colega. No tempo 
do Estado Novo podia-se falar cm Asscmbléiu Constituinte, o que 
tinhu rroccdéncia imcdiatu, porque viviumos cm plena ditudurn, nilo 
huviu Congresso, nUo h:wiu AsscmbU:iu Legislativa, nUo havia 
Citmuru de Vereadores, niio havia direito de representoçilo Nocional, 

O SR, GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- V, Ex• está fazendo 
um discurso paralelo ao meu, Queira ser breve, por obséquio, 

O Sr. Heitor Dius (ARENA- BA) - Permitu·me concluir o 
meu aparte. Huvi:t cntno, necessidade de um poder constituinte pura 
legitimar o poder que era ilegítimo, Mas, no caso cm apreço não 
colhe "tese de V, Ex• Esta a ponderação que faço e V, Ex• há de 
fic:tr dentro deste dilcm:t: ou o Congresso tcm poder constituinte ou 
nito tem poder constituinte, Responda V, Ex• 

O SR, GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Evidentemente que 
V, Ex• nrto gui:trit o meu discurso. Inclusive, V, Ex• dá um péssimo 
exemplo cm querer oricnt:tr o meu discurso quando fugiu dele, 
porque a tese que foi lunç:tdn :tqui é que o tese Constituinte é uma 
teso comunista soh " orientação de Luiz Carlos Prestes, Foi a isso 
que cu vim responder. Depois do médico vai responder o jurista, 

V, Ex• acah:t de dizer que o Congresso tem poderes. consti· 
tuintcs para fuzcr rcformu constitucional. Nrto é isso o que se 
persegue, o que o MDB disse clnrumcnte é umu novu ordem consti· 
tucionnl bmsilciru, c n:'io remendos puru uma ordem constitucional' 
que. inclusive, tr:m sido rcmr:nduda com o Congn:sso rcchndo, como 
V, Ex• sahc. V, E.X' reconhece que este ruis tem, realmente, um 
Congresso, mas um poder o uma força mais alta solcvanta sobre ele. 
O que nós queremos é autenticidade do poder constitucional, uma 
~uh.:nticidndc que cmanc do povo, é um Congresso sem cassações, 
um Congresso eleito purn u Cl'IOStituinte, um Congresso que não se 
tttcmorize com um reclmmcnto hoje c umunhà, pur:1 que, m1 con .. 
c<irdia, sob o julgamento maior que é o julgamento da opinião públi· 
co1 !!Stc Pu is possa encontrar os rumos que não encontrou cm treze 
unos. 

Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente, (Muito bem!) 

O SR. !'RESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavr:t ao 
nobre Scmtdor Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ, Pronuncia o se· 
guintc discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Continuo rccehcndo numcrosus cartas relutando situações que 
"'Js parecem flagrantemente.: injustas c inconstitucionais, com rcluçüo 
it execução do Plano do Reclassilicação de Cargos, Numa delas, ve· 
lho servidor do ex-Departamento de Correios e Tclégrufos se diz 
injustiçado c cm situação a mais difícil. Com m:tis de 35 unos, rcque· 
reu aposentndoria, " concessão dcst:t domorundo além do normal. 
Assim é que foi :tposcntado sem os beneficies da instrução nor· 
mutiva do DASP de n• 53, Por questão de ditts, ficou com proventos 
de CrS 1.370,00 (hum mil c tre7.cntos e setenta cruzeiros) brutos, me· 
nos de sor;;., de scus colt:gns qur: logmrum se aposentar dins untes. Evi .. 
dente ii discrimimu;ilo cntrt: runcíonCirios do mesmo nível, iguul tem .. 
pode serviço, uo contritriu do cstipuludo no texto constitucional . ., 
necessário lJUe csscs cusos scjum revistos, dando o Governo 
trmumcnto igunl u todos, na conrormidudc du lei e do imp~:rntivo do 
t~xto da Constituiçfio. 

Noutro curto, volt:t o apelo p:tra solução do problemu do pcs· 
soul posto cm tlisponihilidadc, cujo número iriu u 100,000 (cem mil), 
A llHtioriu do cx·DCT c da REFASA, Tidos como excedentes, foram 
postos cm disponibilidade paru redistribuição por outros órgãos 
tt0Vc:rnumc:ntuis, fvlus CSlil nrio SI! crctiVII e CSSI: pcs:;otlllicu St:riumcn~ 
I~ prejuuicudo, D:t farta lcgislaçrto •1ue quis resolver o problema, se 
dcst:tca 11 lei cumrlcmcntur "' 39, de 1976, que possibilitou u esses 
scrvidorus se uposcntarcm prurJOrcionalmcntc uo tempo de serviço. 
Mns como nilo fnrum henclicimios JH.:Itt Heclussilicuçüo, lornu~sc 
im~ruticilvcl u aposcntmloria, jú quc percchcrium pruvcntos fnlimos, 
ut~ Jc !'0% do sali1rio-mrnimo. A soluçilu scriu possibilitnr n uposcn· 
!mhHin com ns ht.•nc.:l'kin..; tl1' Plnnn de R cdassilicnçilo ou, nl., rn!~ 

nimo, com proventos intcgruis, conforme i: por eles reivindicado, 
com nltidu proccdõnciu. 

Até do longinquo Acre nos vi:m apelos candentes, pura que u 
Reclassificação atinj:t os servidores que llt trabalham, até hoje não 
bcncnciados, não se sabe por que. Como se não bastasse, hA ser· 
vidorcs que, com mais de 35 anos de trabalho, requereram nposen· 
tadorin, nenhuma decisão sendo dada o seus pedidos, Sequer sabem 
onde estão seus requerimentos. No Estudo são informados de que os 
requerimentos cstfio no DASP c este afirma que não os recebeu, De 
tudo resulta uma situação angustiosa para servidores cansados, às ve· 
zcs doentes, que sequer logram o direito liquido e certo do aposcn· 
tudo ria. 

Sr, Presidente, são casos e situações injustos c até clamorosos, e 
necessário que o Governo deles tome conhecimento, examinando-os 
c adotando us decisões que a lei e o Constituição impõem. Este um 
apelo que, mais uma vez, faço ao Presidente Ernesto Geisel e ao dire
tor-gcral do DASP, Coronel Darei Siqucira, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no 
nobre Senador Lourivul Baptista, 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE, Pronuncia o 
seguinte discurso,)- Sr, Presidente, Srs, Senadores: 

A nrmezu com que o Governo do eminente Presidente Geiscl 
vem combatendo a inflação já alc:tnçou resultados positivos, alguns 
deles inesperados cm tão curto espuço de tempo, A luta untiinflo· 
cionúriu terú que continuar sendo preocupação prioritúria do aluai 
Governo, consciente de suas responsabilidades no momento e com 
rclaçüo :10 ruturo. 

Como uccntuou, recentemente, o Ministro da Indústria c do Co· 
mércio, Dr. Ãngclo C:tlmon de Sú, os rcsultudos do esforço realizado 
pelo Governo no sctor cconômico-nnanceiro já são inegúveis. A 
B:tlunça Comcrciul deverá uprcscntar superitvit cm 1977- depois 
de registrar um déncit declinante nos últimos tréb anos-, a julgar 
pelos resultados obtidos :né julho. Relativamente it inOução, depois 
de conseguirmos situit·la uo nível tolerável de aproximadamente dois 
por cento cm junhll c julho deste ano, encerramos agosto com o cres
cimento de I ,3 por cento, o menor já wrincado nos últimos trinta e 
seis mesc:s". 

Esses d:tdos, frisou o Ministro Angelo Calmon de Sit, indicam 
lJUe a rolític:t ccontimicu-nnanceira do l'uis está trilhundo pelo 
cnminho correto, mas :1inda ~ ncccssdrio pcrmnneccr cm lutu uberta 
contru esses males, I!Spcciulmentc cambut~:ndo os focos dr: press:io 
innucionúriu. 

Sr. Presidente, a lut:t contr~ u inflação, dever de absoluta priori· 
dudc pur:t qualquer Governo, ó difícil c, hoje, se torna extremamente 
complexa, tendo cm vista :IS dmculdudcs que C~ructcrizum O mundo 
at'uul, que se refletem, fortemente, sobre nós, Certo, portanto, estú o 
Presidente Ernesto Geiscl cm suu in~bulúvcl decisão de sonar os 
finanç:ts, contando, pura tul, com a ujudu competente do Ministro da 
Fuzcndu, Professor Mário Henrique Simonsen. Como já observei 
desta tribuna, noutra ocasião, Suu Excclônciu é auxiliado por amo 
equipe excepcional de homens capazes e que vêm ugindo com raro 
entendimento som discorditnd:ts prcjudiduis c, sobretudo, persona· 
lismo sempre nefasto. 1\ aç1io coesa • uniforme do Poder Executivo 
é, u nnssu vcr. um ~ns pontos ultos dn lutu u que se propós 
o utuul Governo, E é ela hcm caracterizudu pcln unidudc de 
pcnsumcnto c de ução existente '~P'"'ialmcntc entre os Ministros du 
Fulonda, Indústria c Comércio e Presidente do Banco do Brusil. 

O Ministrn Múrio Henrique Simonsen não cstú isolado nu 
consecução de metu priorititria cstabolccidu pelo Presidente da Repú· 
blicu. encontrando apoio c colaboruçiio por purte dos Ministros 
Angelo Culmon de Sil, Reis Vclloso, do Presidente do Banco do 
Brusil, Dr, Kurlos Rischbieter c o Presidente do Bnnco Central, Dr. 
Paulo Lir:t, Unidudc de pensamento c de ução de tiio admirltvcl cqui· 
pc nos torna connuntcs quanto uos rcsultudos da polfticu anti· 
inOucionltriu, sem que se estrungule o nosso desenvolvimento c, se· 
quer, se deixe de ter cm vista lls grundes dispuridadcs regionuis que 
C:lractel'iz:tm nnsso Pufs. 



1. 

Sctcmhrn de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Scçilo 11) Qulntu·felra 22 4901 

A solidnriedade entre os responsllveis maiores pela pollticn 
cconômico·finuncciru do utual Governo é, u meu ver, o que de mais 
auspicioso posliuímos, pois nos permite u certczu de que combate 
scrú trnvndo com nrmezn e ncerto, abrevinndo no mú>imo tilo difícil 
período. Dn mesma forma que o Ministro Ml1rio Henrique Simon· 
scn tem sido intérprete nel e e>emplur dns decisões udotadus pelo 
eminente Presidente Geisel, o mesmo se dá com os Drs. Angelo 
Calmon de Sí1 e Kurlos Rischbieler, cuju lealdndc no Chefe do Go
verno resultou na louvúvcl solidariedade i1s posições de que o titular 
du Fazcndu é o rcsponsúvcl maior e muis di reta, na execução da po· 
lítica estabclecidu pelo próprio Presidente dn Repúblicu, através do 
Conselho de Desenvolvimento Económico. 

Sr. Presidente, e>emplo do que fulo tivemos no encontro do 
Ministro Angelo Calmon de Sá na 18• Convenção Nacional do Co
mércio Lojista, ~pós ouvir o Presidente da Confederação Nacional 
dos Direitos Lojistas, Sr. Ricardo Mirundn, e>por u situação do 
comércio, que afirmou ser de .. endividumcnto crescente, reccitus 
dcclinuntcs e custos elevudos". 

Com objetividude e clurezu que lunto o tem cnructerizado; o 
Ministro du Indústria e Comércio unrmou que "o comércio tem um 
importante papel u desempenbur na lulu contra u innução, seju ofe· 
recendo sua cota de sucrirício, reduzindo no possível suas margens de 
rentabilidade, seja pelo aumento da enciência, através du diminuição 
dos custos de distribuição, cm fuvor do consumidor nnul". 

Revelou. em seguida, que o Governo está "e>uminundo, no cam· 
po comcrciul, o estubc:lccimento de mccunismos que propiciem a reu
nião de pequenos c médios varejistas em uma cadeia de compras, de 
forma centralizada e em escala capaz de garantir poder de burgunbu 
junto iiS fontes de fornecimento", 

Objctivn-se, com essa medid~1, obter redução no custo das 
mcrcadorius udquiridas; estender U população residente em áreas pe
rifêric:ts, maiores disponibilidades de gêneros :tlimenlicios, produtos 
de uso pessonl e utilidades do lnr, a preços mais reduzidos; e elevar a 
dcmund:t de produtos industriais fabricados por empresas de peque· 
no e médio portes. 

Não bú quem, Sr. Presidente, não reconheça o acerto das pula· 
vras do ilustre Ministro da lndústriu e do Comércio, que nunca teme 
ubord:tr questões us mais difíceis, falando sempre linguugem boneslu 
c fruncu. Niio tem Suu Excelênciu incompreensões ou dissabores de 
nuturew pessoal, nu sua ução de total solidariedade ao Governo de 
que é um dos e.pocnlcs. Tulvez essa franqueza traga ao Ministro 
untiputius por parte de pessous que, mesmo e>ercendo funções 
importantes, não colocam ucima de interesses setoriuis ou momentâ
neos aqueles interesses maiores do Brasil, que motivaram o Presiden
te Ernesto Geiscl ltluta ltspcm que trava contra a innução. 

Indiferente u dificuldades c incompreensões, o Ministro Angelo 
Culmon de Sí1 se desineumbe de su:ts pes:td:ts responsabilidades com 
inexcedível competênciu. Ainda duruntc u IS• Convenção N11eional 
do Comércio Lojistu, o Ministro Angelo C11lmon de Sú frisou, 
novumcntc. que "umu das prcocupuçõcs búsicus do Governo l: 
prcservur o equilíbrio, no processo de desenvolvimento entre as 
pequenas c médius empresus e us grundes organizações empresariais, 
Explkou que estudos rculizndos indieum que as pequenas e médias 
cmprcsns cnmerciuis siio responsáveis por 24% du receita. e por 65% 
du ufl!t'til di! cmpn:go no sctor". 

Est:t impnrt:incin- ussinnlou o Ministro- tem levado o Go· 
vcrno u udotar mcdidus tendentes 11 fortulccê·llls. E>emplincou com 
a trihutuçi\o simplilicuda, u criaçuo do PROGIRO, 11 obrigalorieda· 
<ic de aplicuçiio pelos Bancos comcrci11is do mini mo de 12 por cento 
dos seus depósitos compulsórios, :t IIUlorizução do B11nco do Brnsil 
lin:mciar cupitul de girou juros de 1,3% por cento uo mês e novas 
mcdid:ts de mnpli11çào do cródito, que estão sendo cstud11d11s pelo 
Banco Ccntrnl. 

Sr, Presidente, untes de concluir. creio cablveis algumas con· 
sidcraçôcs sobre o PROGIRO, mencionado pelo Ministro d11 lndús· 
tria c Uu Comércio. Segundo infmmuçõcs da Cuixu Econõmicu Fc· 
dcrul, S. IUll(cinco mil c cem) opcr11çõcs do I'ROGIRO fornm por ela 
11provudus, de i' de m11io no dia 6 do corrente mês, no total de CrS 

3,7 bilhões, O direlor de Fundos e Progrumus da Cui>u Económica 
Federal, Gil Macieiru, destacou que o progrumu vai muito bem, uo 
contr(ario do que unrmum os empres{lrios, cm cntrcvistn conccdidu à 
imprcnsu, recentemente. 

Revelou que 3.718 (três mil c setecentos c dezoito) operações
S8,5% do lotai-, somando Cr$ 2,15 bilhões, beneficiaram as peque
nus empresas comerciais (com faturamento inferior u CrS 10,5 mi· 
lhõcs) e industriais (abuixo de Cr$ 35, I milhões). 

Jú us mêdius empresas receberam CrS I ,5 bilhão, utraví:s de 
1.3R2 (um mil, trezentos e oitenta e dois} nnanciumentos. A Cuixu 
Económica Federal qualincu como média empresa comercial aquela 
com futuramenlo entre CrS 10,5 c CrS 30,7 milhões, c, como indus
triul, u que futuru de CrS 35,1 u 74,6 milhões. O diretor da institui
ção ucresccntou que 28 por cento dus opcrnçàes fornm nrmudus com 
empresas dus regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, quando o 
Conselho de Desenvolvimento Económico (CDE) bul'ia nxudo o li· 
mite de 20 por cento. 

Observou uindu o diretor de Fundos e Programas da Caixa 
Económica Federal que também os recursos do PIS/PASEP têm si· 
do canulizados pelu Cuixu Económica Federal prioritariamente i1s pe· 
quenas c médias empresas. Segundo ele, 94 por cento dos flnun· 
ciumentos forum inferiores u CrS 4 milhões eu aplicuçiio média das 
9,500 (nove mil e quinhentas) operações liberudus ncou em torno de 
Cr$ I, I milhão. Também, com prazos de dois anos c juros de 7 por 
cento :ao ano e mais correção monetária, n Caixa Econômica Federal 
jí1 movimenta o saldo rotativo de Cr$ 5 bilhões, fora os aplicudos pe· 
lo Bunco Nacional de Desenvolvimento Económico (BNDE): 

Quanto ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
FAS-. outra de tantas dccisivus iniciativus do Governo Gciscl, ut~ 
hoje, o Grupo Técnico da Caixu Econõmica Federal aprovou 1.600 
(mil e seiscentas) propostas, no montante de CrS 24 bilhões. 

Lembrou o mesmo dirctor que, dos projetas tlprovudos, a Caixa 
Económica Federal nrmou contratos no valor de CrS 12 bilhões, 
Em dois unos de vida, o FAS permitiu a oferln adicional de 25.231 
(vinte e cinco mil e duzentos c trinta e um) leitos bospilulures e 
14. III (quatorze mil e cento e onze) sulus de aula. Só as construções 
escolares vão permitir o atendimento de 1,4 milhão de mulrlculus no· 
vus. 

De ucordo com os dados da Caixa Económica Federal, São Pau
lo obteve a maior parcela dos recursos do FAS que permitiram a cria
ção de mais 7,696 (sete mil e seiscentos e noventa e seis) leitos. Nu 
ítreu educacional, está em e>nme um projeto envolvendo CrS I bi· 
I hão. 

A indu, segundo o direlor Gil Mucieira, comparado ii realidade 
rcgionul, o Norte e o Nordeste têm sido as (1reus benenciudus, Nns 
duas regiões, os recursos do Progrumu possibilitaram u ofcrtu de 
5.300 (cinco mil e trezentos) novos leitos e snlus de auln para duzen· 
tas e sessenta mil nlunos. Proporcionalmente, à população, o benefí· 
cio foi bem maior. 

Sr. Presidente, o combate à inflaçílo ê turefa das muis difíceis, so
bretudo nu utual conjunturn de crise generulizadn em todo o mundo. 
Maisdirtcil se torna u lulu, se mantido o propósito de dar conlinuidt~· 
de ao veloz desenvolvimento económico do Brasil. E, portanto, salu
tar que o eminente Presidente Ernesto Gcisel venha alcunçundo ê>i· 
tos tão grundes, pnru isso contribuindo. dccisivumcnte, capucidnde e 
açílo de auxiliares do parle do Ministro Angelo Cnlmon de Sá e dos 
Presidentes Karlos Rischbieter c Humberto Barreto, do Banco do 
Brasil e Cai>a Económica Federal. Acredito ser do nosso dever nilo 
só dur upoio U uçiio governumentul, mus enultcccr ntitudcs corujosas 
c certas daqueles que, por seus cargos, si\o responsáveis diretos pela 
c>ecuçi\o da politica adotada pelo Presidente da República. E preci· 
so c>ailar a lcnldude c u compctênciu desses nu>iliares do Chefe do 
Governo, bem como uplaudir o putriotismo, que geru imímcros 
csron;os puru que u butulhu scju vcncidu, sem prcocupuçõcs outrus, 
seniio us de servir ao Brusil c serem leais ao Presidente da Repúblicu. 
McsnH'l que, puru isso, tcnhum que urcur com ônus, como fuz o 
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Ministro Angelo Calmon de Sú, jumuis seduzido por gestos de fácil 
popularidudc! (Mui to bem!} 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso}- Não há muis orudores 
inscritos. 

Nmlu mais huvend<i a trmur, designo pura u sessão cxtruordiná
riu u rculi1.ar-sc i1s IK horus c 30 minutos a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussüo, cm turno único, do Projeto di: Resolução n• 71, de 
1'177 (upresentado poJa Comissüo de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 662, de 1977), que autoriza o Governo do Estudo de 
Süo l'uulo a elevar cm CrS 1.000.000,000,00 (hum bilhão de cruzei
ros) o montante de suu divida consolidada, tendo 

PARECER, soh n<' 663, de 1977, da Comissão: 

- de Constituição c Justlçu, pela constitucionalidade e juridi
ciLlmJc, 

-2-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relu
ções Exteriores sobre a Mensagem n• 175, de 1977 (n• 285/77. nu 
origem), de I O de agosto, pela qual o Senhor Presidente dn Repúblico 
submete ao Senudo a escolhu do Sr. Amuury Bier, Ministro de Segun
da Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer u função de 
Embaixudor do Brasil junto à República de Trinidud-Tobugo. 

-3-

Discussão, em turno único, do Parecer du Comissão de Relu
ções Exteriores sobre a Mensugem n• 184, de 1977 (n• 303, nu ori
gem}, de 31 de ugosto, pclu qual o Senhor Presidente du Repúblico 
submete ao Senado a escolha do Sr. Celso Diniz, Ministro de Segun
da Classe, du Carreira de Diplomata, paru exercer a função de 
Embuixador do Brasil junto à República Dominicana. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso} - Está encerrada a ses-
são. 

( Levanra-sea ses.<ãn as 18/wrase 25 minuros.) 

ATA DA 15H SESSÃO, EM 21 DE SETEMBRO DE 1977 
3\l Sessão Legislativa Ordinária, da 8\l Legislatura 

- EXTRAORDINÃRIA-

PRESIDtNCIA DO SR. JOSf: LINDOSO 

.I .I' /I' 1/11/1.1.1' /:' .iii .11/.V t'J'OS, .·iCII.·!.ti-Sf.' PRESENTES 
0.\ .\N,\ .1'/;'.1.1/HI/(/:'S: 

,.\d.ilhl.'r'ln Sena- .1~1'C Ciuiomnrd- Braga Junior- Evundro 
( ;u·r\.'ir;r - ,l,,,c:,. J.iudtJSo- Rcnutu Franco - Alex~1ndrc Costa .:... 
1 km i qui.' di.' 1 a f{,h:quc.:- .lns~ Sarncy- Pctrônio Portella- Mau
''' lknt:\ i di.''- \\'ils,,n (innçalvcs- Agcnor Maria- Dinurtt: Mn· 
nt- Jc,,l• hei ri!- f>,Hnicio Ciondim- Miltrm Cahrul- Cunha 
1 ir11a - f\lar~.·,,, J."rcirc - Muriln Pnruíso - Arnon dc Mello -
lurt < .t\OIII.';rntc- 1\:tlh.lllÍtl Vih:lu - Augusto Fmnco - Gilvan 
J{,,,:ll.r -- l.tllll'i\·;11 Baptista - llcitllr Di:as- Luiz Viuma - Ruy 
San h"' - I >irl.'ctl CarllalSil- Eurico Rclcndc - Jntao Culmon -
,.,,,l.',,t~o..\:ht' T,,rn:s- Benjamim F:mll1- Danttln Johim- Nc:lson 
< tll'lll.:ir''- Ciust;l\'n Cap:mcma - llmnar Fmncu - Mugulhiies 
l'lllht- 1 l';llh.:ll i\ltlni~Jrtl - Orestes Qu~rcin - Otto Lchmunn
lklll.'dlltt l:crl'..:ira - l.(ltam Barhnta- Osircs Tci\cir:l - ltulívio 
< nl·llh' -- ~lt.:lllh.:..; Canah:- l.cit..: Chaves- ~1ullns LcUo- Evelil· 
si11 Viciru- Lcnoir Vargas- Otair Bccker- Daniel Kricger
Tnrso Outra. 

O SR. I'RESII>ENTE (.l"sé l.ind11s11) - .-\ lista de presença 
01\'11.,,1 ,, ~.·,, 11 ,par..:t.:imcnttl d~.: ~4 Srs. Scnudtlrcs. Huvendo número 
1\'t!llll\'lll.d. dl.'t.'l;n·,, ah~o:rt11 a 'it.:,s:'ln. 

. O Sr. 1<•-Sccrctílrio irú proceder i1 leitura do Expediente. 
i' lidtl n .. c~wint~.: 

EXPEDIENTE 
O FI CIOS 

/)rJ Sr. JP.St•crt•ttírio da Ccimum dm Ot'fliiiCidm, mcuminlwndo ii 
rt'l'i,l·do tio St•twclo allfr;,~.:rc~j(J.\' tios .HWttinf!',\' prr~jt•ttM: 

i'ROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 84, I> E 1977 
( N• 4,1171-D/77, no Coso do origem l 

De iniciativa do Senhor Presidente du Repúhlicu 

Concede promoçõo, pelo principio de brovuro, oo 2• 
Sargento do Exercito Silvio Delmor Holcnboch, 

O Congrc:~su Nucionnl dccrctu: 

Art. I<' Fico li l'odcr Executivo autorizado u promover, no 
~rau hit"n'trqukr.• ;. ··'' .· · .. ~. J, '"~'"""r·t, ~~ ,~,11~~ •w 

• 

Sargento do Exército Silvio Dei mar Holenbnch, a contar dn data do 
seu falecimento, ocorrido após a prútica de atos meritórios que lhe 
custarum o sacril'icio da própria vida. 

Parúgraro único. Considera-se, para efeito deste artigo, grau 
hierltrquico imediato o posto de 2• Tenente. 

Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário 

MENSAGEM N• 340, DE 1977 

Excelenlfssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do artigo 51 da Constituição, tenho a honra de 
submeter i1 elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanha
do de Exposiçüo de Motivos do Senhor Ministro de Estado do 
Exército, o anexo projeto de lei que"concede promoção, pelo princi
pio de bmvura, ao Segundo Sargento do Exército Silvio Delmur Ho
lcnbach". 

Brusilia, 9 de setembro de 1977,- Ernesto Golsel, 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 113, DE 8 DE SETEMBRO DE 
1977. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO EXÉRCITO. 

Excelentíssimo Senhor Presidente du Repúblicu 

A 27 de ugosto último, no jardim Zoológico de Brus!liu, o 
menor Adilson Florêncio du Costa, nu ufoitczu própriu de sua tenru 
idudc, cniU no fosso das arirnnhus, pussando u correr sérios riscos, 
uma vez 4uc foi atacado pelos referidos unimuis. 

Alcrtudn pelo clumor dos circunstuntcs, que implornvnm 
Sll(.'Orrn ruru 11 pcquc:nu vltimu, o 21l-Surgcnto do Exército Sflvio 
Dclmnr Hnlcnbnch. que rnssnvn, pelo locnl, em compnn~iu de sun 
CSpliSI\ C 4UIItrti JjJhos, nua hesitoU em SUJtar dentro do fOSSO, 
lnp;rundolivrur n menino dn ugressi\o u que cstuvu sendo submetido, 
porém sofrondo, cm conseqUêncin mílltiplos ferimentos que fornm n 
CUUSI\ de SUl\ morte, OCOrridn iiS 4,10 horus do diu 30 de liSOS tO nndo. 

O gesto de desprendimento, hrnvurn e solidnriednde humunu 
prmicado por aquele militar, com o sucriffcio dn próprin vidn, 
emocionou n !<idos os brasileiros que, nele, rcconhecernm umn dig-
nific:lll\L' d~!llh11l..,tr:t~·:i(l de· .~,:•,'!ld ·· 1 ' '· 
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soldado. Consagrou-o Vossa Excelência concedendo ao seu autor, 
"post mortem", a Medalha de Distinção de I• Classe. 

O Exêrcilo,, nilo obstante outras medidas, jã tomadas, de am
paro à família do Sargento Holcnbach e de reconhecimento dos seus 
méritos, muilo apreciaria ver inclulda na herança de incalculâvcl 
signiõcado moral, legada pelo heróico graduado aos seus descenden
tes, a merecida ascensão na carreira que, em vida, tanto dignir.cou. 

Em face do exposto, Senhor Presidente, tenho a honra de subme
ter, à elevada consideração de Vossa Excelência, o anexo projeto de 
lei que promove, ao posto de 2•-Tencntc, em carátcr excepcional c 
"poSI mortem", o 2•-Sargcnto do Exércilo Silvio Delmar Holcm
boch, convicto de estar agindo em consonância com a generalizada 
emoção que sensibilizou a opinião pública nacional. 

Com profundo respeito.- Sylvlo Frota. 

(ii .r Comis.!ões de Segurança Nacional e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 85, DE 1977 
(n• 2.092-B/76, na Casa de origem) 

Dá o nome de Câmara Filho à rodovia federal BR-414, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• A rodovia federal BR-414, ligando as cidades de 
Anápolis e Porungatu, via Niquelândia, inclulda no Plano Nacional 
de Viação, passa a chamar-se Rodovia Câmara Filho. 

Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na dato de suo publicação. 
Art. 3• Revogam·se as disposições cm contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.917, DE lO DE SETEMBRO DE 1973 

Aprova o Plano Nacional de Vlaçilo, e dá outras providên
cias. 

....... ················································ 
ANEXO 

....... 2:2.2· ~ ii~~~~ã~· o·e~~·;i;i;; d~; 'Ji~d~~i~; d~·si~~~~~· ... 
Rodoviário Federal 

BR Pontes de Passagem 

LIGAÇ0ES 

............... 
414 Pcirangatu- Niqueliin· 

dia- Anápolis 

unlâades 
da Federa· 

çilo 

Extensilo 
(Km) 

GO 339 

Super· 
poslçilo 
BRKm 

... ·············································· 
(À Cmw:1.rào de 'Transportes, Comunicações e O~ras P1íb/lcas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O Expediente lido vai à 
publicuçüo. 

Sobre u mesa, projeto de lei que vui ser lido pelo Sr. I•·Secre
túrio. 
Ê lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 190, DE 1977 

Dispõe sobre u aqulslçuo de lmóYels funcionais por seus 
ocupantes e dli outras providências. 

O Congresso Nucionul dccretu: 

Art. I• I! usscgurudo ao servidor público du Uniilo, da Admi· 
nistraçi\o Dirotu c entidades puruestutuis, ocupuntc de Imóvel resl
deneiul funcionul, o direito de adquiri-lo, nu formu prevista nesta Lei. 

Art. 2• Silo requisitos para a aquisição do imóvel: 

a) que o imóvel seja próprio da União ou de entidade pnracs· 
ta tal a ela vinculada; 

b) que o servidor resida no Distrito Federal há, pelo menos, 5 
(cinco) anos, com vinculo permanente com órgão da Administração 
Di reta ou entidade paracstatal; 

c) que o servidor não seja proprietário de imóvel residencial no 
Distrito Federal, 

Art. 3• Ao servidor aposentado ou cm disponibilidade e ao 
cônjuge sobrevivente, é assegurado o direito previsto no artigo anteri
or. 

Art. 4• Os r.nanciamentos para a aquisição dos imóveis de 
que trata esta lei serão concedidos pela Caixa Económica Federal; 
cm prazo de até 25 (vinte c cinco) anos. 

Parágrafo único. Sobre o valor dos r.nanciamcntos previstos 
neste artigo incidirão exclusivamente juros de 10% (dez por cento) ao 
ano, sendo isentos de corrcçüo monetária. 

Art. S• No caso de falecimento do servidor que resida em i mó· 
vel funcional, é assegurado ao cônjuge sobrevivente ou aos filhos cm 
dependência económica, o direito de continuar ocupando o imóvel 
pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

Parágrafo único. Independentemente no prazo fixado neste 
artigo, os filhos menores poderão ocupar o imóvel até a maioridade 
absoluta. 

Art. 6• O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
60 (sessenta) dias. 

Art. 7• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 8• Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustlflcaçio 

Brasllia é, essencialmente, uma cidade de servidores públicos, 
eis que, hoje, praticamente todos os órgãos da Administração Direta 
e das entidades paracstatais vinculadas à União, jâ se transferiram 
para o Distrito Federal. 

Com o objctivo de ensejar condições de residência aos servi· 
dores compulsoriamente transferidos para a nova Capital, foram 
fornecidos, pelos órgãos de lotação respectivos, imóveis residenciais 
aos servidores transferidos, denominados de "imóveis funcionais", 
para os quais se exige tão-somente uma taxa de ocupação. 

Temos observado, entretanto, que, com o correr dos anos, os 
servidores residentes dos "imóveis funcionais" passam a enfrentar 
sérias dificuldades. 

Ê que o maioria dos funcionários não apresenta condições para 
adquirir os carlssimos imóveis residenciais de Brasllia. No entanto, 
quando esses servidores passam à inatividade ou silo colocados cm 
disponibilidade, são obrigados a desocupar o imóvel, ficando sem ter 
para onde ir. 

A situação é de extrema gravidade, exigindo pronta solução, 
particularmente no caso de morte do servidor, quando, usualmente, 
sua vi uva c filhos silo forçados a abandonar o imóvel funcional . 

Procuramos, nesta proposição, solucionar o problema, possi· 
bilitando ao servidor que resida hã mais de cinco anos em Brasllia c 
aqui nilo seja proprietârio de imóvel residencial, o direito de adquirir 
o próprio cm que resida. 

Prevê o projeto que a Caixa Económica Federal concederá 
financiamentos por prazo de até vinte e cinco anos, com taxa de ju
ros anual de dez por cento, isentos de correção monetâria, eis que 
esta seria insuportável para as precárias disponibilidades dos servi
dores públicos. 

Snlu das Sessões, 21 de setembro de 1977.- Nelson Carneiro. 

( il.r Comi.uões de Constiwiçdo e Justiça, de Economia, de 
Sm•iço Público Civil e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O projeto lido serâ 
publicado e remetido às comissões competentes, (Pausu.) 
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Pns.•u-se ii 
ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussüo, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n• 71, de 1977 (uprcscntudo pela Comissão de Economia 
como conclusiio de seu Parecer n• 662, de 1977), que nu· 
toriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar cm 
CrS 1.000.000.000,00 (hum bilhão de cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada, tendo 

PARECER; sob n• 663, de 1977, da Comissão: 
- de Constltulçiio e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidnde. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-u encerrada. 
Em votuçiw. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausu.) 
Aprovado. 
A matérin vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Passa-se aos itens 
n•s 2 e 3 da pauta: 

heml: 

Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sobre a Mcmsagem n• 175, de 1977 
(n• 285/77, nu origem), de lO de agosto, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado a escolha do 
Senhor Amnury Bicr, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, pura exercer a runção de Embaixador 
do Brasil junto à República de Trinidad·Tobago. 

ltem3: 
Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de 

Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 184, de 1977 
(n• 303, na origem), de 31 de agosto, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado a escolha do 
Senhor Celso Diniz, Ministro de Segunda Classe, da Carreira 
de Diplomata, para exercer a runçiio de Embaixador do 
Brasil junto à República Dominicana. 

As matérias constantes dos itens 2 c 3 da Ordem do Dia, nos 
termos da alínea h do art. 402 do Regimento I ntcrno, deverão ser 
aprc:ciadas em sessão secretu. 

Solicito aos Srs. runcioni~rios us providências necessárias a fim 
de ser respeitado o preceito regimental. 

(A St•,,·siio toma·se .<ecreta às 18 horas e 35 minutos e volta 
a·"'' ptíh!ica às 18 horas e45 minlllos.) 

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso) -'Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Diu. 

Sobro a mesa, reduçüo final do Projeto de Resolução n• 71, de 
1977, aprovado na Ordem do Diu du presente sessão c que, nos ter· 
mos do parúgruro único do nrt. 355 do Regimento Interno, se niio 
houver objeçüo do Plenúrio, será lida pelo Sr. I•·Sccrctário, 

É lidu a seguinte 

PARECER N•670, DE 1977 
Comissão de Redaçilo 

Redução final do Projeto de Resolução n• 71, de 1977, 

Relator: Senador Otto L.ehmann 

A Comissilo uprcscntu u redução finul do Projeto de Resolução 
n'' 71, de 1977, que uutorizu o Governo do Estudo de São Paulo nele· 
var cm CrS I.ooo.ooo.ooo,oo (hum bilhilo de cruzeiros) o montante 
de sua dlvidu consolidudu. 

Saiu das Comissões, 21 de setembro de 1977.- Adalherto Sena, 
Presidente- Oito Lchmunn, Relutar- Dunton Johlm. 

ANEXO AO PARECER No 670, DE 1977 

Rcdaçào final do Projeto de Resolução n• 71, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, du Constituição, e eu, --------
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• ,DE1977 

Autoriza o Go•erno do Estado de Silo Paulo a ele•ar em 
Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhão de cruzeiros) o montante de 
sua dl•lda consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• É o Governo do Estado de São Paulo, nos termos do 
art. 2• da Rcsoluçüo n• 93, de li de outubro de 1976, do Senndo Fc· 
deral, nutorizado a elevar cm CrS 1.000.000,000,00 (hum bilhão de 
cruzeiros) o montnntc de sua dívida consoliduda, a fim de contratar 
empréstimo, junto ao Bunco do Estudo de São Paulo S.A .. na qual i· 
dade de agente financeiro do Banco Nacional du Habitação- BNH 
- destinado ao financiamento da subscrição de Capital Social da 
Companhia do Metropolitano de São Paulo. 

Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A rcdaçiio final lida vai 
à publicação. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•· 
Secretário. 

f: lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 340, DE 1977 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da reda· 
ção final do Projeto de Resolução no 71, de 1977. 

Sala das Sessões, 21 de setembro de 1977.- Orestes Quércla. 
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Aprovado o reque· 

rimemo, passa-se à imediata apreciação da redução final an· 
tcriormentc lida. 

Em discussão a redução final do Projeto de Rcsoluçiio n• 71, de 
1977. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer como se 

acham. (Pausa.) 
Aprovudu. 
A matéria vai à promulgaçiio. 

O SR. PRESIDENTE (José L.indoso)- Hll orador in•crito, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o 
s~guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

"Leopoldina, u rcrroviu com 50 unos de atraso" é o titulo de 
reportagem publicada em O Globo de 21 de agosto, com base em 
levnntnmento da situaçilo dns rcrrovias no Rio, levado pela dircçi\o 
du Rede Ferroviária Federal uo conhccimeniS' do Ministro Dirceu 
Nogueiru, " 

O quudro descrito i: dos muis ulnrmantes, mostrando o ncúmulo 
de probclmns c dificuldudes que dcsufium o Governo. A melhoria dn 
Leopoldina, hnvcndo os recursos financeiros reclumudos, só se durl1 
por voltn de 1980, segundo estudos sobre os quais os próprios técni· 
cos du Rede Fcrroviúriu Fcdcrulerguem dúvidas. 

A divulgação do levantamento merece uplnusos, u serem credita· 
dos sobretudo no dirctor du Divisão Especial, Coronel Carlos 
Aloisio Weber. Mnis do que o vnlor técnico dos estudos, é de se elo· 
giur que verdudes tilo durus ni\o tenham sido escondidas du opinião 
públicn, comportumento inteirnmenteclogiúvcl. 

Certo é que os unos vila se pussnndo cu terrlvcl situnção do sis· 
tcmn rcrroviúrlo curiocn não mudu de rciçõcs, Isso n despeito dn in· 
terferênciu enérgica do próprio Presidente Gciscl, hll ulguns meses, 
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por ocusiilo de um dos mais dolorosos desastres ocorridos num dos 
subúrbios do Rio. Mais uma vez se verifica a dinculdade para cor· 
reçiio ,de situações como cssn, por maior que seja o empenho do Che· 
fc do Governo, Parece-nos inquestionável que, cm parte, isso se deve, 
uo péssimo funcionamento da máquina administrativa, 

Sr. Presidente, a reportagem de O Globo torna o Governo c a 
Rede Ferroviária Federal, sob vários aspectos, merecedores de 
exultação. Mas, mais uma vez, se nota lacuna dus mais graves: nc· 
nhum indicio de apuração de responsnbilidades. Evidente que situa· 
ções como a descrita no documento elaborado pela Divisão Especial 
da Rede Ferroviária Fedem! são fruto de incompetência, imprevidén· 
ciu e toda umu gama de abusos c falhas por parte de sucessivas admi· 
nistrações. E vemos que se pode destruir o que bem quiser neste pais 
com a mais absolutn impunidade para os agentes do caos. 

Acredito, tumbém, que no tocante ao setor ferroviário algum 
dia se levanturá históriu aindu mais deprimente: a de supressão dos 
chamndos rumais ferroviários, solução fácil grnças à qual milhões de 
brasileiros de escussos recursos foram privados no transporte mais 
barato de que dispunham e se fez mal incalculável à produção rural. 
Num Pais que tunto necessita de ferrovius, conforme é unanimemen· 
te reconhecido, durante anos toda a ação governamental no sctor se 
limitou à supressão de linhas. 

Sr. Presidente, cm homenagem i\ correção com que a Rede Fcr· 
roviária Federal divulgou documento tão desalentador, mas honesto 
pois verdadeiro, tal reportagem deveria ngurar nos Anais da Casa, 
inclusive porque, algum dia, se poderá ir a fundo cm questões como 
cssu, no ümbito parlamentar, única forma de se constatar responsa· 
bilidades. E muita coisu há de ser apurada, pura estarrccimento du 
Nução c comprovnção de necessidade de permanente vigiláncia so· 
brc u administração pública, só viável se feita pelo Legislativo, com o 
apoio de uma imprensa livre. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a sessão, designando para a sessão ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 280, de 1977, d.o 
Sr, Senador Lourival Baplistu, solicitando a transcrição, nos Ann1s 
do Senado Federal, do discurso proferido pelo Ministro Ney Braga, 
no dia 29 de agosto de 1977. 

-2-

Votnção, cm turno único, do Requerimento no 281, de 1977, do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos 
Anuis do Senado Federal, do discurso proferido pelo Com~ndunte 
do I• Distrito Naval, Almirante Newton Braga de Fana, por 
ocasião das solenidades comemorativas do "Dia do Soldado", 

-3-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2, DE 1977 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado 

n• 306/76) 

Discussilo, cm turno único, do Projeto de Lei da Ci1mn.ra n• 2, 
de 1977 (n• 3.071-B/76, nu Casa de origem), que dccluru fermdo na· 
cional o diu 12 de outubro, tendo 

PARECERES, sob n•s 528 e 529, de 1977, das Comissões: ... 
-de Constltulçiio c Justiça, pela constitucionalidudc e julldiCI· 

dudc: e 
-de Educnçüo c Cultura, favori1vel. 

-4-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 306, DE 1976 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Cümuru no 2/77) 

Discussilo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Se~udo 
n• 306, de 1976, do Sr. Scnndor Vusconcclos Torres, que cons1deru 

ferindo nacional o dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida, 
Padroeira do Brasil, tendo 

PARECERES, sob n•s 528 c 529, de 1977, das Comissões: 
-de Constltulçiio c Justiça, pclu prcjudicialidadc: c 
-de Educação e Cultura, pela prcjudicialidndc, 

-5-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 16, 
de 1977 (n• 3.332-A/77, nu Casa de ori~em), que ultera dispositivos 
da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgf1nica dos Partidos 
Polfticos), tendo 

PARECERES, sob nos 243 c 464, de 1977, da Comissão: 
-de Constitulçio c Justiça - I• pronunciamento: pela 

prcjudicialidadc: 2• pronunciamento: (rccxumc solicitado pelo Relu· 
tor) favorllvcluo projeto, com a Emenda que uprcscnla de n• I·CCJ 
c voto cm separado do Sr. Senador Nelson Carneiro. ·.··:-1' 

-6-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 87, de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre 
cstabelecim.entos que lidam com sangue humano c seus derivados, c 
dá outras providências (dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição c Justiça, de Saúde e de Economia). 

(lncluldo em Ordem do Diu nos termos do art. 195, 11, do Regi· 
menta Interno,) 

-7-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
no 259, de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que modinca o 
§ I• do art. 224 da Consolidação das Leis do Tr~bulho, tendo 

PARECERES, sob nos 469 c 470, de 1977, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, favorável: e 
-de Leglslaçilo Social, contrário. 

-8-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 59, de 1977, do Sr. Senador ltalfvio Coelho, que considera inlc· 
grantes do salãrio, pura efeito de pagamento do repouso semanal 
remunerado, as horas extras habituais, tendo 

PARECERES, sob nos 478 e479, de 1977, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, favorável: c 
-de Legislação Saciai, contrário, com voto vencido dos 

Srs. Senadores Lázaro Burbozn e Orestes Quércia c voto vencido, 
cm separado, do Sr. Senador Nelson Carneiro. 

O SR, PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada a 

sessão. 
( Le~oama-se a sessão às 18 horas e 58 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR 
FRANCO Nt1 SESStl O DE 16-9-77 E QUE. ENTREGUE ii 
REVIStiO DO ORADOR, SERit1 PUBLICADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o scguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senudorcs: 

Vou tentur resumir n minha fulu, nesta tarde, porque sei o 
Scnudor Lúzuro Burbo1.u também está inscrito pura fulur. 

Hoje, vnmos fulnr sobre o municipalismo brasileiro. Estive, há 
dias, nu cidade de Ubcrlúndin, no "I Congresso de Vereadores do 
Triimgulo Mineiro c do Alto Purunalbu" iniciativa do Vereador 
Adriuno Builoni Júnior, da Aliançn Renovadora Nacional. 

Fui ilquela bela cidnde, a convite du Cümura Municipul, para de· 
bater com os Vereadores do Trifingulo Mineiro e do Alto Purunulba 
nlguns nssuntos nncionuis, principalmente n temúticn municipul. 

Presentes ~queln solenidude, entre outros, o Presidente dn 
Ctlmurn Municipnl, Vereudor Amir Cherulli, o Prefeito Virg!lio 
Galnssi, o Dcpulndo Juurez Bulista, o Presidente do nosso Diretório, 
Ronnn Tito de Almciun e o Deputado Estndual Pcdro Gustin. 
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No debute, Sr. Presidente, fixamos a posição dos Vereadores 
fucc i1 rculidude nacional. Entendendo que o Vereador não pode 
cingir-se apenas aos problemas municipais, considerando ainda mais 
que o municfpio hoje está completamente dependente do Governo 
Federal. 

Recordo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que no Império pouco 
se fez para o fortalecimento do Governo local. A Constituição de 
1824 trouxe esperanças, estabelecendo que cada cidade c vila elegeria 
uma Câmara, a qual se encarregaria do governo municipal. Para 
ulguns estudiosos, essas Câmaras, na verdade, eram meras corpora· 
ções administrativas. 

A Constituição republicana de 1891 estabeleceu como principio 
bíiSico u autonomia do municlpio. Isto de uma forma indefinida, co· 
mo dispunhn o seu art. 68, que dizia o seguinte, Sr. Presidente: 

"Os Estudos organizarão os seus municípios de forma 
que lique assegurada a autonomia dos municlpios em tudo 
que respeite o seu peculiar interesse." 

Por sua vez, os Estados não deliniram este conceito. Na época, 
o município era por demais dependente face à escassez de recursos. 
Em 12 dos 20 Estados existentes, o prefeito era nomeado pelo então 
Presidente do Estado. 

Com a Revolução de 30, o Brasil voltou a ter um sistema centra· 
lizudo de Poder. Os Poderes legislativos, inclusive dos municlpíos, fo· 
rum dissolvidos. Os Governadores eram nomeados pelo Presidente 
da República e os Prefeitos pelos Governadores. 

E aqui lembro, Srs. Senadores, que, por exeíÍÍplo, em 1910, em 
Minas Gerais, bastava ao Estado linancíar obras nos Municípios 
que o governo estadual poderia, em face desse empréstimo, arreca· 
dar tributos municipais. 

Na Bahia, por exemplo, em 1929, os municípios poderiam dei· 
xur de ter seus Prefeitos eleitos, como decorrência de empréstimos. 

Por pressões, houve a convocação de uma nova Assembléia 
Constituinte, resultando na elaboração c promulgação da nova Cons· 
tituição de 1934. A autonomia municipal foi reforçada pela eleição 
do prefeito e nilo apenas da Câmara Municipal, como antes pre· 
vnleciu em alguns Estados. Inaugurou-se uma divisão tripartida de 
urrccudação de tributos, podendo as municipalidades organizar c 
dirigir seus serviços, e mais ainda aplicando livremente as suas 
rendas. 

A intervenção do Estado só se verificaria pela impontualidade 
no serviços de empréstimos garantídos.pelo Estado. 

Em 1937, voltou-se ao sistema unitârio, e ai a centralização atin· 
gíu o seu ponto máximo. 

A Constituição de 46, conhecida como a "Constituição Muni· 
cípalista", assegurou a eleição do prefeito e da Câmara. A auto· 
nomia municipal foi consagrada cm principio constitucional básico, 
Os Estudos só poderiam intervir no município. quando se verificasse 
1m pontualidade no serviço de empréstimo garantido pelo Governo 
Estadual e também se deixasse o município de pagar, por dois anos 
consecutivos, a sua dívida fundada. 

O então Deputado Milton Campos lembrava, cm 1946, aquilo 
que ele chamou o "amor ITsico" dos constitucionalistas para com as 
rendm; municipais. 

Acreditava-se que, possibilitando mais recursos às comunas, 
poder-se·ia restabelecer a democracia local .. Para alguns estudiosos, 
contudo, o legislador optou por tratar os municípios como se fossem 
iguais, sem levar cm conta as suas diferenças. Ressalte-se em 1946 o 
fortalecimento das autonomias financeiras das municipalidades. 

Naquela época, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamos recordar 
que as idéias libertárias prevaleceram na Constituição de 1946. 

A partir de 1964, houve modificações profundas no sistema poli· 
tico, repercutindo, como nilo poderia deixar de ser, na estrutura 
administrativu municipal. Passou-se a se preocupar com a cliciência 
c racionulidudc e várias alterações foram introduzidas, restringindo 
mais a autonomia municipal, como o aumento dos casos de inter· 
vcnçfio. O sistema tributário foi reformulado para fazê-lo mais dire· 

tamcnte dependente dos fundos transferidos, estabelecendo, inclu· 
sive, condições para o emprego desses recursos. 

A Emenda Constitucional n• 18, de 1965, consagrou o predoml· 
nio financeiro da Uníüo, ao modificar o sistema tributário brasileiro 
c a partir daí ela passou a dispor de dez tributos, os Estados dois, 
com o mesmo número para os municlpíos. 

Estados e Muníclpios passaram a depender de receitas transferi· 
das. Mas sendo esses tributos federais à União compete institui-los. 
Mas, além disso, pode, também, deixar de cobrá-los ou reduzi-los. 

A instituição dos incentivos fiscais, principalmente a expor· 
tação, representou uma queda no volume global de recursos dos Fun· 
dos de Participação, fato mascarado pelo aumento interno do pro· 
duto que compensou essa redução. 

Na medida em que essas entidades deixaram de rr.ceber e mesmo 
arrecadar, tiveram de lançar mão de mecanismos cada vez mais 
onerosos para obtenção de meios financeiros. O financiamento one· 
ra mais pesadamente a linança municipal porquanto, seja interno ou 
externo, é obtido com claúsula de correção monetária sem contar os 
juros. Enquanto isso o tributo~ arrecadado livre do pagamento de ju
ros. 

Ainda hoje o Senado Federal, como ontem, aprovava o aumen· 
to da dívida consolidada de vários municípios brasileiros, demons
trando, realmente, o empobrecimento deles, sejam eles de Minas Ge
rais, de Sergipe, de Santa Catarina, ou de outros Estados. 

O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC)- V. Ex• dá licença de um 
aparte? 

OSR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)-Com prazer. 

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- V. Ex• chega, cxatamen· 
te, num ponto do seu discurso que merece- a nosso juizo- a nossa 
intervenção, Nós, que fomos Prefeito da Cidade de Blumcnuu, uma 
Cidade com uma população de 150 mil habitantes, sentimos na pró· 
pria carne:. sentimos cm nosso espírito, que aumentou a nossa angús
tia, pela falta de recursos para atender às obras necessárias ao descn· 
volvimento daquela Cidade. O Governo Federal, nos últimos anos, 
preocupa-se cm arrecadar mas, cm contrapartida, não permite que 
os municípios brasileiros, na sua quase totalidade- se não totalida· 
de - contem com recursos para as obras de infra-estrutura, pura 
atender às suas necessidades. Hoje, os municípios brasileiros estilo, 
na verdade, cada vez mais empobrecidos, incapazes, no aspecto fi. 
nanceiro, de atender às necessidades minímas dos seus habitantes. 
Mas, não são só os municlpíos do interior. Ainda recentemente, uma 
Comissão de Senadores esteve em São Paulo e, conversando com o 
Prefeito daquela Cidade, ou seja, da Cidade mais pujante, economi· 
camente, deste Pais, ele se queixava da carência de recursos para 
atender às obras de ínfra·estrutura naquela portentosa Cidade. Há 
necessidade de uma campanha permanente cm defesa do municipa· 
lismo. Daí, a nossa intervenção para cumprimentá-lo, pelo seu pro· 
nuncíamento nesta tarde. 

O SR. ITAMAR FRANCO {MDB- MO)- Eu que agradeço 
a interferência de V. Ex•, Senador Evolásio Vieira, V, Ex• que foi 
um grande Prefeito da Cidade de Blumcnau, conhecedor profundo 
dos problemas municipais, defensor intransigente do municipalismo. 
Foi muito valiosa a sua intervenção que vem, mais uma vez, reforçar 
o que nós estamos falando, nesta tarde, no Senado Federal: 11 necessi· 
dade de revivermos o municipalismo brasileiro, de tentarmos sensi
bilizar as nossas autoridades federais para uma modificação urgente 
da estrutura municipal brasileira. Muito obrigado a V, Ex•, pela 
intervenção. 

O que pode fazer um Vere11dor? No Legislativo Municipal eles 
enfrent11m as mesmas agrurus <JUe nós do Legislativo Federal. 

Lembrei 11 todos no conclave u ímportünciu da fiscalizuçüo muni· 
cipnl como também a importúnciu da fiscalizuçilo federal, citando in· 
clusive que nós, do Legislativo Federal, temos esquecido, às vezes, es· 
ta funçüo importante que cube 110 legislador brusileiro: 11 fiscllliZIIÇÜO. 
E é o próprio Tribun11l de Contas da Uníilo que nos dd o exemplo. 
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Mostrei uos Vereadores daquelas cidades a fula do Presidente do 
Tribunal de Contus, 

"Registrou o Tribunal de Contas da União"- c chamo 
u utençüo da Casa pura isso - "a existência de 126 autar· 
quius •. n;ais uma cm regime especial, três criadas por portaria 
do M tn!Stro da Educação ( 1966 c 1967), cinco cm liquidação 
e oitenta e sete órgãos assemelhados (SESC, SES!, SENAC, 
SENA!, etc.), c ainda 266 sociedades de economia mista c cm· 
presos públicas, entre matrizes c subsidiárias, que em sua 
grande moiorill não prcstovam contas, totalizando" - cha
mou atenção da Casa para este número- "488 entidades" 

"Não será necessário nenhum cálculo de exutidilo mn;e. 
múticu pura se afirmar que 11 reccitn orçamentária da União, 
relativa à Administração Dirctu i: flagrantemente inferior à 
soma dos recursos manipulodos pelas pcssoos jurfdicus do 
Administração lndircta," 

Mus, Sr. Presidente, passo agora a abordar, dentro aindn da tese 
do Municipalismo, o fenômeno da urbanização, 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) - V. Ex• me permite um 
uparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço, com todo 
o prazer. 

O Sr. GI!Ynn Rocha (MDB- SE)- Antes que se adiante mais 
na suu tese, observe V, Ex• como é justa a pregação do nosso 
Partido sobre as soluções globais democráticas para o nosso País. 
Toda essa problemática, que V. Ex• enfocu com tanta propriedade, i: 
o retruto de um modelo concentrador, cm todos os sentidos, que se 
adotou no Brasil. Concentrador de renda, que é uma evidência que 
ninguém pode negar: concentrador de poderes, que também é outra 
evidência que ninguém pode negar: c concentrador político da 
Nação, Esta Nuçüo, praticamente, não é mais uma Federação; é um 
Governo central, com interventores nos Estudos c que reduz este 
imenso Pais, numa expressão politica de algumas pessoas. Vê V, Ex• 
que nem praticidade existe nesse modelo, para não falar nas outras 
impropriedades democráticas, porque a burocratização é um fato, 
quando se pretende, através de um Governo unipessoal, para um 
País do tamanho do nosso, determinar normas para Municípios tão 
distantes. É uma aberraçüo e por isso mais uma vez se demonstra que 
a nossa pregação não é uma pregação puramente ideológica c poli
tica, é uma pregação que envolve toda essa concentração, que além 
de politica i: também burocrática. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado 
pela oportuna intervenção de V, Ex•, Senador Gilvan Rocha. 
V, Ex• tem razão. A Federação, praticamente, hoje, só existe no 
papel. Há uma centralização exagerada. 

Mostrando, agora, o fenômeno da urbanização, V, Ex• vai 
vcriflcur que essa concentração de rendas na União cm detrimento 
dos Municípios, já existia cm 1942, c é muito mais séria agora, 
quando a explosão urbana caminha pura fazer com que o Pais tenha, 
por volta de 1980, cerca de 2/3 de sua população, correspondendo a 
quase 80 milhões de pessoas, nus chamadas zonas urbanas, 

Tomemos o uno de 1942 como exemplo: segundo o grande 
municipalista Rafael Xavier, as Rendas Arrecadadas no Brasil eram: 

Uniilo ... , , ... , , , , . , , .. , ... , , , ........... 48,39% 
Estados ... , ...... , .. , .. , .... , , ........... 39,36% 
Municlpios , , ..... , , ........... , .......... 11,75% 

Veja V. Ex• que, cm 1942, os Municlpios entravam com 
11,75%, contr11 48,39% da União. Daqui a pouco vamos verificar 
que, com 11 explosão urb11nu, ao invés de invertemos esses valores, a 
Uniilo p11ss1111 control11r maior soma de tributos. 

Observ11v11 ele que 42,04% de toda a arrecadação municipal 
provinh11 dos M uniclpios das capitais, excluindo o Distrito Federal, 
isso cm 1942. 

Segundo o Censo de 1940, nossa população se distribuía da 
seguinte forma: 

Urbana , .............. , , ... , , , ..... , , , .. , 22,29% 
Suburbana . , .. , , .. , .... , , .. , , , , .. , .. , ... , 8,95% 
Rural ...................... , , ............ 68,76% 

Rafael Xavier calculou que 11 população do interior do Pais 
atingia a 86,04% do total, aos quais corresponderiam apenas 6,9% da 
receita tributária do Pais. 

Para caracterizar mais uma vez a desproporcionalidade de 
desenvolvimento de nossas capitais em relação ao interior, vumos 
nos apoiar, uinda em Rafael Xavier, com dados de 1940 a 1944: o 
movimento bancário do Brusil é realizado cm cerca de 90% nus capi
tais, concorrendo o Distrito Federal e São Paulo com muis de 72% 
do movimento dos empréstimos c 71% dos depósitos totais. 

Para 29,219 estabelecimentos destinados à transformação de 
matéria-prima, registrados em todo o Território Nacional, 36% se 
realizam nus capitais. O Distrito Federul c a Cidade de Siio Paulo, 
somudos, efetuaram 61% das vendus mercuntis do Puis. 

Hoje, segundo dados existentes, a cidade passou a responder 
pelo' grosso da população nacional - 85% do PIB, o que a torna a 
linha de frente do processo de "industrialização e modernização 
económica do País". 

Esse processo de urbanizaçiio- fenômeno mundialmente obser
vado- no entanto, nem se constituindo de uma certa peculiaridade 
devido a intensidade e rapidez do processo brasileiro. Por ser rápido 
c descontrolado, caracterizou-se por um desequilíbrio entre o pode
rio econômico das cidades c a sua infra-estrutura social. A indu há 
pouco, V. Ex• Senador Evclâsio Vieira, recordava isso. 

O crescimento exagerado das áreas metropolitanas e o esqueci
mento das pequenas e médias cidades, essas como força de equillbrio 
c "preservadoras de uma vida humana má is estável", geraram 
tensões cconõmicas e sociais. 

As migrações para as grandes metrópoles têm origens diversas, 
pela atração que essas últimas exercem nus diferentes camadas da 
população, que se deslocam, sem que haja um excedente de 
alimentos nos campos, oportunidade de emprego e de habitação, 
para centros urbanos que cm sua maioria estão desprovidos do míni
mo de equipamentos sociais. 

"O Governo Federal objctivu desenvolver cm relação à politica 
urbana, sua ução, principalmente cm dois planos, conforme o 11 
PND: 

"0 da atuação voltada pura os problemas já existentes, 
particularmente nas nove regiões metropolitanas instaladas, 
mesmo que isso obrigue a empenhar-se em soluções arroja
das e complexas: e uquclu,.dc carátcr preventivo, orientada 
para desconcentração cconômicu c urban11, inclusive, por um 
programa de apoio às cidades de médio porte, como pólos de 
cquillbrio." 

(Palavras do Presidente da República em novembro de 1975, ao 
abordar o problema du explosão urbana de Brasil.) 

Há pouco citava cu os dados de 1940 c 1944. Busquemos 11goru 
1970. Naquele ano, as capitais dos Estudos rcpresentuvum 22%, 
aproximadamente, do total de habitantes do Puls: o percentual dos 
Municípios estava próximos de 78%. 

Nu distribuição do Fundo de Participação, relativo 110 uno de 
1975, segundo o Tribunill de Contas du União, as cupit11is receberam 
um percentual de 9,97%, proporções bastante próximas às dcfinid11s 
pelo Ato Complementar n• 35, de 1967 (respcctiv11mente lO e 90 por 
cento), 

Apenas 25 Municlpios, ou seja, us capitais dos Estudos (inclui
das as três dos Territórios) percebem 10% dos recursos do Fundo de 
Participação dos Municlpios, os 90% complementares sendo repurti
dos entre os 3.925 restantes. 

Recordemos mais um11 vez: 
1940 - população rural 11tingiu 68,76%, predomin11ntcmentc 

rural: 
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1942 - rcndus nrrecndudas no Brasil: União- 48,39%; Estados 
- ;19,36%: Municípios- 11,75%. 

1970-1973- conccntruçiio urbanu violenta; 
1980- umn prcvisi\o de cercu de 80 milhões de habitantes nus 

cidudes. 

A parcela dos municípios, nu receita global do sctor público, cai 
de ano a :mo, na seguinte: proporção: 

1970- 9,6% 
1971 - 8,S% 
1972- 7,9% 
1973- 7.2% 

Com rcloJçüo t1 p:1cch: da Uniüo o quadro é o inverso: 

1970- 55% 
1971 - 57% 
1972- 60% 
1973- ól% 

E:n termos simplcsj com a exagerada urbnnizaçi'lo, os Muni
cípios tornam-se cadu vez mais póbrcs c a União cuda vez mais rica. 

O Senador Evclúsio Vieira lembrava hí1 pouco, por exemplo, o 
aspecto dn cupital paulistn, que deve arrccudar cerca de 18 bilhões de 
cruzeiros. Mus, dessa urrceuduçiio ela tcrú praticamente comprometi· 
dos 2 bilhões e tanto cm juros c umortiznções; evidentemente, n capi
tal paulista i: cercudu de municípios cm que predominam grandes in· 
dústrbs. 

O Rio de Junciro, que deve arrecadar cerca de 8 a 9 bilhões de 
cruzeiros, já terá que dispor este uno, só para o mctrô, cerca de 200 
milhões c a cupitnl paulista, de 500 milhões de cruzeiros desse 
orçamento. 

O Sr. Evclásio Vieira (MDB - SC) - Permite-me V, Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANLO (MDB- MG)- Com muito pra
zer. 

O Sr. Evchísio Vieira (MDB - SC) - Sei que V, Ex• está 
angustiado para concluir o seu importante discurso, para possibilitar 
ao Senador Lúzaro Barboza fular u respeito de educação c de censu
ra, temática, também, importante para combater a série de bons pro
nunciamentos desta tarde, nesta Casa. Mas, sou levado, pela impor
tância do assunto, u solicitar uma nova intervenção. Veja V, Ex•, 
que conhece profundamente, porque foi por duas vezes prefeito da 
importante cidade de Juiz de Fora. O Município, a prefeitura tem a 
responsabilidade de toda a malha rodoviária, tem a responsabilidade 
do abastecimento d'água, tem a responsabilidade do saneamento 
búsico, tem responsabilidade nu cduc:1ção fundamental,- agora, da 
primeira à oitava série - da assistência social. A prefeitura muni
cipal tem uma' série de responsabilidade. Pois bem, mas niio tem a ar· 
recadaçilo necessária para esses atendimentos. O prefeito, diante das 
pressões de sua sociedade, recorre aos financiamentos - c, ai, outro 
absurdo. Para empresas estrungeirns se instalarem no Pais existe 
financiamento com juros subsidiados, nilo se fula em correção monc
tària; para outras atividadcs nilo consideradas prioritârias, juros 
subsidiados sem corrcçilo monetária. Para o prefeito construir uma 
escola tem que se valer de financiamento com juros elevados c cor
rcçiio monetária. O resultado é aquilo que V. Ex• disse, aquilo que 
todos os prefeitos conhecem, que quase todo o Brasil conhece, mas 
que o Governo Federal desconhece: as prefeituras endividadas- na 
cxpressilo mais vulgar, enculucrndas. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado, 
Senador Evelásio. Muito feliz, novamente, a intervenção de V, Ex•, 
sobretudo qunndo lembra o aspecto do financiamento ao Poder 
Público Municipal. E nós lembraremos que as próprias empresas 
privadas silo mais favorecidas que os municlpios. Lamentavelmente 
não tenho tempo porque, desejo ouvir, ainda, a fala do Sr. Senador 
Lázaro, mas, por certo, terei oportunidndc de abordar, muis uma 
vez, o problcmu municip~·~. Mus trugo, ..; .. : ..... m~.:n1e ac•_d, por cxem· 

pio, o Decreto-lei federal n• 1.452, de 1976, que concedeu 
financiamentos de longo prazo, com instituições financeiras sob o 
controle do Governo Federal - ou seus agentes- a limitação da 
corrcçilo monetária lt taxa de 20%, quando o município nno tem- o 
município brasileiro, como V. Ex• bem frisou, pequeno ou grande, 
hoje, ele tem que buscar financiamento para dar à sua comunidade, 
pelo menos, uma pequena assistência. 

Nessa questão dos municlpios, merece particular atenção o crité
rio de distribuição do Fundo de Participação previsto nu Lei 
n• 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispôs sobre o Sistema 
Tributário Nacional. Inicialmente o art. 91 dessa lei atribuía uma 
participação conforme um coeficiente individual referido ao número 
de hnbitantes, segundo uma escala proporcional limitada a uma 
população de I 00,000 pessoas. 

A crítica, no caso, a um critério meramente demográfico 
demonstra que uma população qualquer pode ter um nível elevado, 
ou não de renda. Quer dizer, a existência de uma grande população 
niio signincn, objetivumentc, um padrão de bcm-estar insuficiente, 
sendo a reciproca verdadeira. 

O critério populacional, portanto, é neutro. Sendo neutro, não 
pode ser, dr. maneira alguma, rcdistributivo, pois qualquer medida 
de redistribuição deve ser partidária. 

O Ato Complementar n• 35, de 28 de fevereiro de 1967, modifi· 
cou a Lei n• 5.172, de 1966. Distinguiu os municípios das capitais 
dos demais. Além disso estabeleceu dois critérios bastante razoáveis, 
se bem que restrito às capitais, cm termos de redistribuição, ou seja, 
um fator representativo do inverso da renda per caplta do respectivo 
Estado e um futor representativo da população. Em razão deste últi· 
mo, por exemplo, São Paulo, que cm 1970 apresentava um percen
tual de 29 por cento do total das populações das capitais do Pais, 
obteve um futor idêntico ao de Salvador, com uma representativida
de demográfica seis vezes menor. 

Em função dos fatores população e inverso da renda per caplta, 
cm 1975, a cidade de Cuiabá recebeu aproximadamente a mesma 
quantia que Silo Paulo, cm termos de Fundo de Participação dos 
Municípios, tendo Manaus participado com valor igual ao do Rio de 
Junciro. Comparativamente, entretanto, e respectivamente, a popula
ção de São Paulo era em 1970 cinqUenta e oito vezes maior que a de 
Cuiabú, enquanto u do Rio de Janeiro (acrescentada a de Niterói) 
era superior cm 15 vezes a de Manaus. 

Os critérios rcdistributivos foram considerados em termos de 
capitais. O mesmo não se pode dizer tenha ocorrido cm relação nos 
municípios como um todo, 

Se, em 1970, as capitais dos Estados representavam 22 por cen· 
to, aproximadamente, do total de habitantes do País, o percentual 
dos municípios estava próximo de 78%. 

Na distribuição do Fundo de Participação, relativo no ano de 
1975, segundo o Tribunal de Contas da União, as capitais receberam 
um percentual de 9,97%, enquanto aos municípios coube 90,03%, 
proporções bastante próximas às definidas pelo Ato Complementar 
n• 35, de 1967 (respectivamente I O c 90 por cento). 

Apenas 25 municípios, ou seja, as capitais dos Estados (inclui
das as três dos territórios) percebem 10% (dez por cento) dos rccur· 
sos do Fundo de Participação dos Municípios, os 90% (noventa por 
cento) complementares sendo repartidos entre os 3.925 restantes. 

Por outro Indo existem diferenças, algumas acentuadas, entre os 
diversos municípios, até mesmo no âmbito do próprio Estudo. 

Umn das causas dessa desigualdade, ou, pelo menos, um dos 
fatores que nccntuam' os seus efeitos, é o critério de distribuição do 
Fundo. O critério único i: o relativo à populnçilo. 

Este é neutro, c sendo assim pode estar beneficiando um municí· 
pio que apresente um coeficiente igual, relativo ao número de habi· 
tantcs em função de um outro, mas que disponha, no mesmo tempo, 
de um padrão de renda superior. 

O padruo de vida. de Votorantim, no Estado de Silo Paulo, 1:, 
sem dúvida alguma, muito superior uo de Lavras da Mnngnbeirn 
(Ccari•l c Currais Novos (no Rio Grande do Norte), No entanto, os 
três municípios citados receberam, segundo dados do Tribunal de 
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Contas da União, um valor liquido idêntico, como participação no 
Fundo relativo aos Municlpios, no ano de 1975 (CrS 1.010.195,06), 

Na verdade, 146 municlpios de todo o Pais, segundo a mesma 
fonte, receberam essa quantia. Um estudo sobre diferenças de bem· 
estar entre estes 146 municípios por certo apresentaria discrepâncias 
bastante elevadas. 

Não hú como defender a ntunl sistcmâticn, se não atribuindo-lhe 
a qualidade de ser a única cxeqU!vcl, exntamcntc por estar disponl· 
vcl. Mas o argumento é sobretudo falho. 

Assim, fechamos os olhos à desigualdade entre municlpios, não 
importando as regiões cm que estejam situados, 

Resta, assim, perseguir uma sistcmâtica que contemple, nfirmati· 
vnmente, o verdadeiro sentido redistributivo, razão dos Fundos de 
Participação, quer dos Estados, quer dos Municlpios. 

Essa distribuição deve ser feita na razão inversa no grau de bem· 
estar das diversas comunidades, Assim, quanto mais pobre o municl· 
pio, em maior parcela deve participar dos recursos do Fundo, 

Somente deste modo cstabclccer-sc·â o cquilfbrio de riqueza en· 
tre os municípios brasileiros, qualquer que seja a região cm que se 
localizem. 

Em junho de 1975, por intermédio de Exposição de Motivos, o 
Conselho de Desenvolvimento Social instituiu o Sistema de Indicado· 
res Sociais. A listagem preliminar destes indicadores incluiu popula· 
ção, emprego e remuneração do trabalho, protcção ao trabalhador, 
orçamentos familiares, educação (preparação de mão-de-obra), 
saúde, nutrição, saneamento bãsico e habitação, 

Passado um ano, temos poucas informações complementares a 
respeito, principalmente quanto à atividndc do Grupo Técnico de 
Indicadores Sociais, então criado, 

Acreditamos que o Sistema de Indicadores Sociais, tendo cm 
vista o ideal rcdistributivo do Fundo de Participação dos Muni· 
cípios, atende perfeitamente aquele objetivo, 

Ademais jâ devem estar disponlveis, porquanto a Fundação 
IBGE de longa data vem colctando c organizando a informação esta· 
tística cm todas as ãrcns do Pais. 

Muitas são as razões que indicam o aproveitamento do Sistema 
de Indicadores Sociais como base para a distribuição do Fundo de 
Participação dos Municlpios, mas dentre estas sobreleva a relativa à 

·necessidade de melhor distribuir a renda entre as regiões brasileiras, 
desconcentrando a riqueza, c permitindo, cm última instância, um 
desenvolvimento mais equilibrado, 

Este é um primeiro passo para a cfctiva descentralização. A esse 
respeito cabe citar um trecho bastante significativo, que r.ctiramos de 
um estudo intitulado "0 Federalismo Cooperativo", preparado pela 
técnica do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, Ana 
Maria Brasileiro, para o Simpósio sobre as Relações lntcrgo· 
vcrnamentnis, realizado em setembro de 1973, Silo ainda bastante 
a tu ais estas palavras: 

"A verdadeira descentralização somente se pode proccs· 
sar quando as unidudes envolvidas, além da atribuição de 
competência legal c responsabilidade pura executar, dispo· 
nhum dos meios ncccssârios, principalmente financeiros, pu· 
rn tanto, Na partilha da receita pública, a regra tem sido a de 
se atribuir a parte maior à União, que jll dispõe de outros 
mecanismos para garantir suu supremacia económica 
(cunhar moeda, levantar empréstimos internacionais etc.), Os 
preteridos nu divisão, contudo, têm sido sempre os Muni· 
clpios que, sem meios para realizar os serviços inerentemente 
locais, vêem-se relegados à categoria de governo de segunda 
ou terceira clnssc.'' 

Nu verdade, atê: mesmo determinadas manifestações polfticus 
utuuis têm procurado colocar as Comunas brnslleirus nesta situação, 
Pura não ir muito longe, basta mencionar apenas 11 denominndu Lei 
Fnlcilo, No entunto silo os Munlclpios brasileiros, mesmo os mais 
longlnquos, que garantem a prospcrid11de do P11ls. Agora mesmo, 
ni\o fosse 11 produçi\o agrlcola neles originada, m11iores seri11m as dln· 
culdudes fin11ncelras externas da N11ção. Fechur os olhos a cstn rcali· 

dadc, negando aos mesmos os recursos capazes de propiciar o mini· 
mo de conforto aos seus habitantes, é subestimar a capacidade de 
resistência do homem brasileiro. Mas essa resistência tem um limite, 
O limite tem sido a acelerada urbanização brasileira, com os inúmc· 
ros c quase insolúveis problemas que acarreta, O mctrd do Rio de 
Janeiro, ou o de Silo Paulo, representam um custo social elevado 
para o Pais, cm decorrência do excessivo fluxo migratório brasileiro, 
que tende a tornar a organização do espaço de preço muito alto, 
enquanto o interior do Pais, lançado no abandono, solicita obras de 
valor bem menor c cuja rentabilidade nacional é muitas vezes 
superior, 

Hã que inverter a ordem de prioridades e compreender onde cs· 
tá a verdadeira redenção nacional, 

QUADRO! 

Distribuição dos Recursos no "Fundo de Participação dos 
Municlpios, no Exerclcio de 1975", pelos Municlpios que são 
capitais de Estados, Distrito Federal ou Territórios. 

Capitais Coenc. 
%(I) 

Rio Branco (A C) , , , , , , , 2,9 
Maceió (AL) , , , , , , 3,3 
Mncapã (AP) .. , .. , .. .. 1,8 
Mnnnus(AM),,,,,,,,,, 3,6 
Salvndor(BA),,,,,,,,,, 8,2 
Fortaleza (CE) , , , , , , , , , 6,6 
Bras!lin (DF),,,,,,,,,,, 2,5 
Vitória(ES),,,,,,,,,,,, 4,5 
Goiãnia (GO) , .. , , , 2,9 
São Luis (MA) .... , .. .. 4,6 
Cuinbll (MT) , , .. , , , 2,2 
B. Horizonte (MG) , , , , , 7,3 
Belém (PA) .. .. .. .. .. .. 8,0 
João Pessoa (PB) .. , .. , 3,3 
Curitibn (PR) ...... , ; , 3,2 
Recife (PE) , , , , , , , 6,4 
Tercsina (PI) , , , , , , , , , , , 4,6 
Natal (RN) .... , .. , .. .. 2,9 
Porto Alegre (RS) , , , , , , 3,3 
Rio de Janeiro (RJ) • , 1,8+1,8 
porto Velho (RO) , , , , , . 2,9 
Boa Vista (RR), , . , , , , , , 3,6 
Florianópolis (SC) , , , , , , 2,2 
Silo Paulo (SP) ........ , 2,3 
Arncnju (SE) ...... , , , .. 3,3 

Total , , , .. , , , 100,0 

• inclusive GB 
(I) Coeficientes da Resolução 111/70 
Fonte: Tribunal de Contas dn União. 

PASEP 

153.472,25 
172.656,28 
95.920,06 

191.840,89 
431.640,89 
345.312,68 
129.492,19 
239,800,41 
153.472,25 
239.800,41 
115.104,14 
383.680,76 
419.650,85 
172.656,28 
167.860,25 
335.720,64 
239.800,41 
153.472,25 
172.656,28 
191.840,12 
153,472,25 
191.840,31 
115.104,14 
119.900,15 
172.656,28 

!,258.822,84 

QUADRO II 

Total 
Lfquldo 

7 .822.279,13 
8.800,064,16 
4.888.924,49 
9.777.848,93 

22.000.160,12 
17.600.128,10 
6.600,048,01 
12.222.311,23 
7.822.279,13 

12.222.311,23 
5.866.709,36 

19.555.697,87 
21.389.044,55 
8,800,064,06 
8.555.617,82 

17, III .235,67 
12.222.311 ,23 
7.822.279,13 
8.800,064,06 
9.777.848,98 
7.822.279,13 
9.777.848,93 
5.866.709,36 
6, III. I 55,60 
8.800,064,06 

268.035.283,24 

População das Capitais, Segundo Censo de 1970 

Capitais 

Rio Branco , , , .... , , .. , .. , , 
Mnceió , , , , , , , , , , .. , , , , , , 
M11cap1\ .... , .... , , , ....... . 
Munuus .. , , , , , , , , .. , , , , , 
Snlv11dor , .... , , , , , , , ...... 
Fort11lez11 , .. , , , , , .. , , . , .. , 
llrns!lin , , , , , , , , ..... , , , , , , , 
Vitórin,., .. ,.,,,,.,,,,,,.,, 
Goifinin,, .. ,,,, .. ,.,.,,,,,. 

Popul. 

84.845 
269.415 
87.755 

314.197 
1.027.142 

872.702 
546,015 
136,391 
389.784 

% 

0,415 
1,319 
0,430 
1,538 
5,030 
4,273 
2,674 
0,668 
1,909 
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Pnpul. 

Suo Luis .................. . 270:651 1,325 
Cuiubá ................... . 103.427 0,506 
Belo Horizonte ............. . 1.255,415 6,147 
Belém .................... . 642.514 3,146 
Joilo'Pessoa ............... . 228.418 1,118 
Curitibu .................. . 624.362 3,057 
Recife , ......... .' ......... . 1.084,459 5,310 
Teresina .......... .'. : . .... · 230,168 1,127 
Natal ..................... • np.m 1,323 
Porto Alegre , .... , , ........ . 903.175 4,422 

330.396 
· Rio de Janeiro , ............ . 4.315.746 22,750 

Porto Velho ..... , , , ....... . 88,856 0,435 
Boa Vista , ................ . 37,062 0,181 
Florianópolis .......... , ... . 143.414 0,702 
Suo Paulo ................. . 5.978.977 29,277 
Aracaju , .................. . 186.838 0,915 

Total .............. : .. . 20.422.251 100,00 

Fonte: IBGE. 

QUADRO III 
Fundo de Partlclpaçio dos Munlclplos- 1975 

Capitais Municípios Total 

272.394.110,38 
(9,97) 

2.459,647.447,29 2.732.041.557,67 
(90,03%) (100,00%) 

Fonte: Tribunal de Contas da União. 

Sr. Presidente, para terminar: quando se fala tanto em reformas, 
c se pretende mesmo modificações constitucionais, acho por demais, 
necessário alterar a estrutura muncipal brasileira, criando o Governo 
o Ministério para Assuntos Municipais. Reforçando as 
comunas brasileiras estamos reforçando nossas bases, estaremos 
fortalecendo a Uniilo e não seria demais lembrar que o "Município é 
o primeiro refúgio das prerrogativas populares", Voltaremos ao as
sunto. (Muito bem! Palmas.) 

ATO DO PRESIDENTE 
n• 19, de 1977 

O Presidente do Senado Federal, usando da atribuição que lhe 
confere o artigo 52, item 38, do Regimento Interno c de conformida
de com o Ato n• 2, dc4 de abril de 1973, da Comissuo Dirctora, 

resolve determinar a rescisão dos contratos de trabalho dos 
servidores Damião Galdino du Silva c José Luiz de Melo, com justa 
causa (art. 482, alíncaj, da CL T), à vista do que consta do Processo 
n• 005039/77. 

Senado Federal, 21 de setembro de 1977.- Senador Petrônlo 
Portella, Presidente, 

TERMO DE CONVtNIO QUE FAZEM O SI:'NADO 
FEDERAL, A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRAS!· 
LIA E A UNIVERSIDADE DE SilO PAULO; PARA A 
ORGANIZAÇÃO E A EDIÇÃO DOS INDICES DOS 
ANAIS DO PARLAMENTO, PERIODO DE 1826 A 1889. 

O Senado Federal, neste ato representado por seu Presidente, 
Senador Pctrônio Portclla, c daqui por diante denominado 
simplesmente Senudo, a Fundaçuo Universidade de Braslliu neste 
ato representada por seu Presidente, Reitor José Curlos de Almcidn 
Azevedo e daqui por diuntc denominuda simplesmente UnB e n 
Unlvcrsidndc de São Paulo, representndu por seu V ice-Reitor Profes· 
sor Josué Camnrgo Mendes, e daqui por dinntc denominnda, 

simplesmente USP, celebram o presente Convênio que se rcgcrú 
pelas clAusulas c condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Dos objetlvos 

O presente Convênio regula· a forma c as condiçiles mediante as 
quais se desenvolverA um projeto de cooperação mútua, com o objcti· 
vo de elaborar c editar, com suporte técnico do Centro de lnformllti· 
ca c Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN, 
os indiccs onomAstico c temático dos volumes que constituem os 
Anais do Parlamento Brasileiro, no período compreendido entre 
1826 c 1889. 

Parágrafo único, As tarefas ncccssãrias à realização do traba· 
lho de que trata o presente Convênio incluem, além de outras que vi e· 
rem a ser julgadas indispcnsl!vcis pelo Grupo Executivo referido na 
Cláusula Segunda, as seguintes: 

a) a definiçuo dos elementos informativos que deverão integrar 
os índices a serem editados; 

b) o desenvolvimento dos programas de processamento de 
dados a serem empregados na elaboração dos referidos índices; 

c) a aprovação dos formulários de colcta e transcrição das 
informações a serem processadas pelo PRODASEN; 

d) a aprovação da metodologia a ser seguida na indexação dos 
discursos c demais documentos constantes dos Anais, de forma a 
compatibilizá-la com o sistema jA adotado pela Subsecretaria de 
AnAlise da Secretaria de Informação do Senado; 

e) as normas técnicas para a edição dos textos e os padrões 
gráficos para a publicação dos índices; 

O o cronograma de desenvolvimento dos trabalhos objcto do 
presente Convênio, em suas diversas etapas; 

K) as séries históricas c os períodos abrangidos pelos volumes 
de índices a serem editados; 

h) as demais questões de ordem técnica, necessárias ao 
cumprimento do presente Convênio. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Da Coordenaçio e Execuçio dos Trabalhos 

As tarefas discriminadas na clâusula anterior e seu respectivo 
parâgrafo serão dirigidas c executadas por um Grupo Executivo 
composto: 

I - de um representante do Senado, designado por seu 
Presidente, que o coordenará; 

11 - de um representante do Centro de Informl!tica e Proccs· 
sarnento de Dados do Senado (PRODASEN), designado por seu 
Dirctor-Exccutivo; 

III - de um representante da Secretaria de Informação do 
Senado, designado por seu Dirctor; 

IV- de um Professor da USP designado por seu Reitor, e 
V- de um Professor da UnB designado por seu Presidente. 
ParAgrafo primeiro, Cabcrl! aos representantes da USP e da 

UnB no Grupo Executivo de que trata esta clAusula, recrutar os alu· 
nos dos cursos de graduação efou pós-graduação aos quais serA 
·atribuída, nos termos do presente Convênio, c na qualidade de 
estagi(~rios, u tarefa de indexação nos Anais, 

ParAgrafo segundo, O treinamento dos estagiários a que se 
refere a clAusula anterior scrA feito sob a dircção c responsabilidade 
do Senado, através dos recursos humanos da Subsecretaria de Anúli· 
se, integrante de sua Secretaria de Informação, 

ParAgrafo terceiro. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da as· 
sinntura do presente Convênio, deverA o Grupo Executivo a que se 
refere o "caput" desta clAusula, submeter, 11 aprovação das insti
tuições que representam, o cronograma dos trabalhos a serem 
desenvolvidos durnntc o prazo de duraçuo deste instrumento e os 
Orçamentos anuais referentes às etapas de cxccuçuo dns tarefas aqui 
discriminadns. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

Do Prazo de Execução dos Trabalhos 

Os trabalhos o que se refere este Convênio scriio executados no 
periodo de IS de setembro de 1977 a 28 de fevereiro de 1979, ui inclui· 
do o prazo necessário à edição dos volumes dos indices o serem 
elaborados com o suporte técnico do Centro de Informática e Preces· 
sarnento de Dados do Senado Federal (PRODASEN) e a respectivo 
publicação, a cargo do Centro Gráfico do Senado Federal 
(CEGRAF), em regime de cc-edição com a USP c o UnB. 

Parágrafo único. O cronograma dos trabalhos a serem 
elaborados nos termos do parágrafo terceiro da cláusula anterior, 
levará em consideração os prazos necessários à publicação dos 
volumes dos indice.< dos Anais, devendo ser trime.<tralmente ajustado 
aos prazos globais de execução do presente Convénio, e ao andamcn· 
to das diferentes etapas nele previstas. 

CLÁUSULA QUARTA 

Dos Recursos Financeiros 

Os recursos financeiros necessários à execução do presente Con· 
vénia serão fornecidos pelo Senado às entidades convenentcs, de 
acordo com os Orçamentos anuais a serem aprovados pelas institui· 
ções envolvidas no projeto. e serão pugos em parcelas trimestrais, 
segundo cronogruma de desembolso a ser aprovado pelo Presidente 
do Senado. 

Parágrafo único. Os recursos de que trata esta cláusula serão 
depositados em conta bancária especial em nome das Universidades 
convencntcs, devendo ser movimentados pelos titulares que, para 
este fim, vierem a ser indicados pelos respectivos Reitores, 

CLÁUSULA QUINTA 

Disposições Gerais 

O presente Convénio vigorará da data de sua assinatura até o 
dia 28 de fevereiro de 1979, devendo ser publicado no Diário do 
Congresso Nacional- Secão 11. 

Parágrafo primeiro. Os casos omissos serão resolvidos mcdian· 
te troca de correspondência entre as partes, desde que nüo sejam 
alterados os objctivos deste Convénio. 

Par(tgrufo segundo. As Universidades convenentes não 
cobrarão sobre a retribuição de bolsistas cfou estagiârios, selcciona· 
dos nos termos do parAgrafo primeiro do cláusula segunda, nem 
sobre ns demais despesas custeadas à conta deste Convénio, taxas ou 
contribuições de qualquer natureza. 

Purâgrafo terceiro. O presente Convénio poderá ser rescindido 
por iniciativa de qualquer das partes convenentcs, mediante notifica· 
ção escrita, feita com a antecedência minima de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo quarto. Fi cu eleito o foro de Brasília pura dirimir as 
dúvidas que possam se originar da execução deste Convénio, e que 
não possam ser resolvidas por viu administrativa. 

Estando assim ajustadas, as partes convcnentcs firmam o prescn· 
te instrumento em três vias de igual teor, c nu presença das teste· 
munhas adiante indicadas. 

Brosflin, 14 de setembro de 1977.- Senador Petrônlo Portella, 
Presidente do Senado Fedcrul - Professor José Carlos de Almeida 
Azevedo, Reitor du Universidude de Bruslliu - Professor Josuó 
Camnrgo Mendes, V ice-Reitor da Universidudc de São Paulo. 

TERMO DE CONVENtO QUE FAZEM O SENADO 
FEDERtiL E O tiRQUIVO NtiC/ONAL, PARA A PUBLI· 
CAÇÃO DOS VO!.UMES /, 2 E J DAS ATAS DO CON· 
SELf/0 DE ESTtl DO PLENO. 

O Scnudo Federal, neste ato representado por seu Presidente, o 
Senador Petrônio Portcllu, c daqui por diuntc dcnominudo simples· 
mente Senado, c o Arquivo Nacionul, neste uto rcprese~tudo po~ seu 
Dirctor-Gcrul, o Dr. Ruu\ do Rego Limu, c duqut por dtnnte 

denominado simplesmente Arquivo, celebram o presente Convénio 
que se rcgerlt pelas cláusulas c condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O Arquivo entrega ao Senado, pura que este publique, dentro du 
série que jú começou u editar cm 1972, cópias dntilogrufadas dos 
volumes I (um), 2 (dois) e 3 (três) do Códice 307, que constitui purte 
das Atas do Conselho de Estudo Pleno. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Pelos serviços de leitura do texto manuscrito, dati\ogrufiu, re· 
visão, co\nçiio dos textos e copy de.rk, o Senado repassará ao 
Arquivo, pura que este remunere os colaboradores que escolher. 
importância correspondente a CrS 60,00 (sessenta cruzeiros) por 
folha dntilogrufada. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Os serviços a que se refere a cláusula anterior serão realizados 
no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura do 
presente Convénio. 

CLÁUSULA QUARTA 

Considerando que os volumes das Atas do Conselho de Estado 
Pleno a serem editados nos termos deste Convênio representam 
aproximadamente 1.200 (mil c duzentas) folhas datilografndas, o 
Senudo repassará, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da assinatura 
do presente Convénio, ao Arquivo, a importância de CrS 78.000,00 
(setenta c oito mil cruzeiros) da qual prestará contas nos 30 (trinta) 
dias que se seguirem ao término da vigência deste instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA 

Dos volumes a serem editados pelo Senado, caberá ao Arquivo 
\0% (dez por cento) da tiragem cfctiva, tanto dos volumes I (um), 2 
(dois) c 3 (três), quanto dos demais que vierem a constituir a série 
completa das Atas do Conselho de Estado. 

CLÁUSULA SEXTA 

Os casos omissos deste Convênio, que vigorará pelo prazo de 90 
(novénta) dias a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
mediante acordo entre as partes, serão resolvidos mediante troca de 
correspondência, desde que não sejam alterados os seus objctivos. 

Estando assim ajustadas, as partes convcnentes firmam o 
presente instrumento cm duas vias de igual teor, que assinam nu 
presença das testemunhas adiante indicadas. 

Brasil ia, 14 de setembro de 1977.- Senador Petrônlo Po.rtella, 
Presidente do Senado Federal - Dr. Raul do Rego Lima, D1retor· 
Geral do Arquivo Nacional. 

TERMO DE CONVENtO QUE FAZEM O SENADO 
FEDERAL EA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRAS!· 
LIA PARA A ELABORAÇÃO E A PUBLICAÇÃO DA 
SEGUNDA SER/E DA OBRA O PARLAMENTO E A 
EVOLUÇÃO NACIONAL, REFERENTE AO PERIODO 
DE /841 ti 1870. 

O Senado Federal, neste ato representado por seu Presidente, 
Senador Petrônio Portel\a, c daqui por diuntc denominado simples· 
mente Senado, c a Funduciio Universidade de Brasl\iu, neste ato 
representada por seu Presidente, o Reitor José Carlos de Almeida 
Azevedo, e duqui por diante denominudu simplesmente UnB, ceie· 
brum o presente Convénio que se rcgcr(t pelas e\áusul11s c condições 
sc:guint~:s: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Dos Objetlvos 

o presente Convênio regu\11 a forma e as condições mediunte IIS 

qu11is o Senado e 11 UnB desenvolverão um progrumu de coopcrução 
m(ltull, tendente u prosseguir nu publicução du segund11 série du obrn 
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"0 Pnrlumento e a Evoluçilo Nacional", relativa ao perlodo de 1841 
11 I 870, em prosseguimento 11 primeira série editada em I 972 sob 11 

direçiio do historiador José Honório Rodrigues c publicudn pelo 
Senado, em comemoração ao Scsquiccntcnário da I ndcpendónciu do 
Brasil. 

Parágrafo llnico. As tarefas necessárias à publicaçilo da obru 
indicada nesta cláusula incluem, além de outras que vierem a ser 
julgadas indispensáveis, pelo Grupo Executivo de que trata u 
Cláusula Segunda, as seguintes: 

a) leitura e seieção dos textos de discursos e documentos 
parlamentares do período de 1841 a 1870; . 

b) a transcrição, em linguagem corrente, obedectdus as normas 
tócnicns de ediçiio dos textos constantes da primeira série du obra, 
dos trechos sclecionados na forma da alínea anterior: 

c) a ordenação temática c cronológica dos textos sclecionados c 
a elaboração dos respectivos índices. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Da Coordenação e Execução dos Trabalhos 

Os trabalhos a que se refere este Convênio serão dirigidos por 
um Grupo Executivo composto de: 

I - um representante do Senado, designado por seu Presidente, 
que o coordenará: 

li- tres Professores dos Departamentos de História efou Ciên· 
ciu Política e Relações Internacionais da UnB, indicados por seu 
Reitor, os quais supervisionarão as tarefas de seleção e transcrição 
dos textos a serem incluídos na obra. 

Parágrafo primeiro A seleção dos textos será feita por alunos 
dos cursos de graduação cfou pós-graduação dos Cursos de Históriu 
efou Ciência Política e Relações Internacionais, na qualidade. de. es
tagiários, sob a supervisão e responsabilidade dos Professores tndtca· 
dos no item 11 desta Cláusula. 

Parágrafo segundo. Aos estagiários a que se refere a cláusula 
anterior, fornecerá a UnB, por conta dos recursos que para tanto lhe 
forem destinados pelo Senado, bolsas de estudo com os níveis de 
retribuição e o regime de trabalho que vierem a ser aprovados pelo 
Presidente do Senado, por proposta do Grupo Executivo a que alude 
a Cláusula Segunda. 

Parágrafo terceiro. A cada um dos Professores indicados pela 
UnB para comporem o Grupo Executivo a que alude a Cláusula 
Segunda, se atribuirá a responsabilidade pela seleçiio, transcrição e 
ordenação temática dos textos referentes a cada uma das três 
décadas que integram o período abrangido pela obra .. 

Parágrafo quarto. Os Professores integrantes do Grupo 
Executivo selecionnrão um total de 12 (doze) bolsistas a serem 
distribuídos cm três grupos, segundo a extensão c o número de volu· 
mes dos Anai.r de cujos textos serão extraldos os documentos intc· 
grantes da obra a ser editada. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Dos Trabalhos de Seleção dos Textos 

Para atendimento do disposto na Cláusula anterior, caberá no 
Senado fornecer il UnB uma cópia cm microfilme dos Anais do 
Parlamento Brasileiro (Câmara c Senado) no período compreendido 
entre 1841 e 1870. 

Parágrafo primeiro. Se, até o início dos trabalhos previstos 
n.l5tc Convênio, não tiverem sido publicados os Anais do Senado 
referentes 11os anos de 1841 a 1857, não editados até esta data, caberá 
no Sen11do fornecer 11 UnB uma cópia em microfilme dos debates do 
Senado do império, publicados no Jornal do Comércio, ou cm qual· 
quer outro periódico que os tenha divulgado na Integra. 

CLÁUSULA QUARTA 
Dos Prazos 

Os trub11lhos de selcção c atualização dos textos que vierem a ser 
escolhidos, como representativos da 11tividnde parlamentar no pcr!o· 
do abrangido pela obra u ser cditudn, deverão estar concluídos no 
pruzo de 6 (seis) meses 11 cont11r da 11ssinatura do presente Convênio. 

CLÁUSULA QUINTA 
Dos Recursos Financeiros 

Os recursos nnanceiros destinudos à execuçiio do presente 
Convênio serão fornecidos pelo Senado u UnB, em purcelas trimes· 
trais, sendo u primeiru nu duta du assinutura do presente Convênio c 
u segunda 90 (novenl<l) dius depois, desde que atendidos, cumulati· 
vumcnte, os seguintes requisitos: 

a) tenha sido conclulda u primeira fuse do trabalho de seleçiio, 
trnnscriçi•o e ordenaçiio temática dos textos dos pcr!odos espccirtCII· 
dos no cronograma a ser aprovado pelo Grupo Executivo a que 
alude a clítusula seguinte: 

b) tenha sido feita a prestação de contas du aplicação da 
primeira parcela. 

Parítgrufo primeiro. Os recursos nnancciros repassados pelo 
Sem1do à contn deste Convênio serão depositados em conta bancária 
especial a ser movimentada pelo titular que, pura este nm, vier u ser 
indicado pela UnB. 

Parágrafo segundo, A prestação de cont11s da segunda c última 
parcela a que se refere o captl/ desta cláusula será feita dentro de 
30 (trinta) dias que se seguirem ao prazo de vigência deste Convênio, 

CLÁUSULA SEXTA 
Disposições Gerais 

No prazo de 20 (vinte) dias a contar da assinatura do presente 
Convónio, o Grupo Executivo a que se refere a Cláusula Segunda 
aprovará o cronograma das tarefas a serem desenvolv!das no p~azo 
previsto nu Cláusula Quarta, submetendo-o il aprovaçao das cnudu
des convencntes. 

Parágrafo primeiro. Os casos omissos serão resolvidos 
mediante troca de correspondência ·entre ns purtcs con~e~entes, 

desde que não sejam alterados os objetivos do presente Convento: . 
Parítgrafo segundo. O presente Convênio poderú ~er ~esctnd~

do por iniciativa de qualquer das partes, mediante nottftcuçao ~scrt· 
ta feita com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e depots de 
cn'cerrada a prestaçiio de contas das parcelas recebidas e liquidados 
os compromissos nnanceiros dele decorrentes. 

Parágrafo terceiro. A UnB não cobrará sobre as bolsas de 
estudo a serem concedidas aos estagiários, nos termos do parágrafo 
segundo da Cláusula Segunda, nem sobre as demais despesas custea· 
das à conta deste Convênio, taxas ou contribuições de qualquer 
natureza. . . . . 

Parágrafo quarto. Fica eleito o foro de Brasí:ta para dtrtm~r 
quaisquer dúvidas que possam se origin~r da e~e~uça~ deste Conve
nio e que niio possam ser resolvidas por vta admtntstrauva. 

Estando assim ajustadas, as partes convenentes nrmum o presen· 
te instrumento em duas vias de igual teor e na presença das teste· 
munhas adiante indicadas. 

Brasília, 14 de setembro de 1977.- Senador Petrônlo Portella, 
Presidente do Senudo Federal - Professor José Carlos de Almeida 
Aze•edo, Reitor da Universidade de Brasllia. 

TERMO DE CONVP.N/0 QUE CELEBRAM O SE· 
NADO FEDERAL E A FUND,lÇÃO UNIVERSIDADE DE 
BRASIL/A, PAR1l A PUBLfC,lÇÃO DA REVISTA DO· 
CUMENTAÇilO E ATUALIDADE POLITICA. 

O Senado Federal, neste ato representado por seu Presidente 
Senador Petrônio Portell11, e daqui por diante denomin11do simples· 
mente Senado, c a Fundação Univcrsid11de de Brasília, neste tllo _re· 
present11dn por seu Presidente, Reitor José C11rlos de Almetdu 
Azevedo, e d11qui por di11ntc denominudn simplesmente UnB, _c:l•· 
brnm o presente Convênio que se regcrlt pelas clltusulus e condtçocs 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O presente Convi;nio rcgul1111 forma c 11s co.ndiçiles mediu.nte us 
quais o Scn11do c a UnB 11sscgururno u continutdade du publtcuçno 
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du Revista Documentaçao e A tua/Idade Politica, cujos dois primeiros 
números, relativos a setembro/dezembro de 1976 c janeiro/março 
do corrente ano, foram editados sob a responsabilidade do Dcparta· 
mcn.to de Ciêoêia Polftica c Relações Internacionais da UnB, com 0 

apor o do Senado. 

CLÃ USULA SEGUNDA 

A revista de que trata a clâusuln anterior terâ periodicidade tri· 
mestral, com o mâximo de 100 (cem) folhas, e ubordurâ temas de 
ciência polfticn e relações internacionais, 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Nos artigos e documentos publicados, se procurará cnfocar, 
sempre que pos~[vcl, te~ns ligados à atividadc parlamentar, no papel 
do Senado na vrda polftrca do Pais c aos maiores vultos que pcrtcn· 
ccram à instituição. 

CLÁUSULA QUARTA 

À UnB, através de seu Departamento de Ciência Polfticn e Rc· 
laçõcs Internacionais, incumbirã, além da sclcção e tradução de 
textos, a elaboração do lay-out, do projeto c da formatação dli rc· 
vista, além do desenho, arte final, logotipos c capa, ficando sob a sua 
responsabilidade a diagramação, marcação de tipos c ilustração de 
cada um dos números. 

CLAUSULA QUINTA 

Ao Senado incumbirA a impressão da revista, através de seu 
C~n~ro Grâfico, com a tiragem de 5.000 (cinco mil) exemplares por 
edrçao. 

CLAUSULA SEXTA 

A UnB se encarregarA da distribuição das edições, por mala di· 
reta ou através de consignação a livreiros, reservando 10% (dez por 
cento) de cada número para distribuição gratuita nos parlamentares. 

CLAUSULA S~TIMA 

Os recursos obtidos com a venda de assinaturas da revista serão 
utilizados pela UnB, para pagamento dos trabalhos de scleçào, tra· 
dução c desgravação dos textos e sua diagrumuçi!o, dos custos de dis· 
tribuição e os demais correlatas, sendo o saldo existente no término 
do presente Convênio recolhido no Centro Gráfico do Senado. 

CLAUSULA OITAVA 

O prazo de vigência do presente Convênio, que se iniciará ou 
data de sua assinatura, se estenderâ até 28 de fevereiro de 1979. 

CLÁUSULA NONA 

Os casos omissos serão resolvidos mediante troca de correspon· 
dêocia entre as partes convenientes, desde que nilo sejam alterados os 
objetivos do presente Convénio. 

CLAUSULA D~CIMA 

O presente Convênio poderâ ser rescindido por iniciativa de 
qualquer das partes, mediante notificação escrita, feita com a aotece· 
dêncin miníma de 30 (trinta) dias, 

CLÁUSULA D~CIMA·PRIMEIRA 

Fica eleito o foro de Brnsiliu pura dirimir quaisquer dúvidas que 
possam se originar da execuçilo deste Convênio e que nuo possam ser 
resolvidas por viu udmioistrutivu. 

Estando assim ajustadas, as partes convenientes firmam o 
presente Convênio cm duas vias de igual teor, nu presença dus teste· 
manhas adiante indicadas. 

Brusiliu, 14 de setembro de 1977. - Senador Petrônlo Portellu, 
Presidente do Senado Federal - Professor José Curlos de Almeldu 
Azevedo, Reitor da U niversidadc de Brusilia. 

TERMO DE CONVENIO QUE FAZEM O SENADO 
FEDERAL E A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE 
BRASIL/A PARA A PUBLICAÇÃO DE CO·EDIÇOES DE 
OBRAS DE INTERESSE CULTURAL. 

O Senado ~cderal, neste ato representado por seu Presidente, 
Senador Pctrõmo Portella, c daqui por diante denominado apenas 
Senado, e a Fundação Universidade de Brusilia, neste ato representa· 
da por seu Presidente, Reitor José Carlos de Almeida Azevedo c 
daqui por diante denominada simplesmente UnB, celebram' o 
pres7ntc Convênio que se regerâ pelas cláusulas c condições 
segumtes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Dos Objetl•os 

. O presente Convênio regula as formas e condições mediante as 
quaiS se dcscnvolvcrâ o sistema de co-edições de obras de interesse 
cultural, a serem publicadas pelo Senado. 

Parágrafo primeiro - A impressão das obras de que trata esta 
cl~usula scrâ feita integralmente pelo Centro Grãfico do Senado 
dentro dos padrões por este estabelecidos. ' 

. Parágrafo segundo- A Editora da'UnB, na qualidade de co
e~rt~rn .d~s publicações acima indicadas, se responsabilizarA pela 
dJStr!b~rçao dos ~olumes que lhe forem entregues às instituições 
brasderras de ensr.no superior e Bibliotecas PQblicus Municipais, 
encarregando-se amda, através de sua distribuidora comercial a 
colocá-la ao alcance do público, nos preços e condições a scr~m 
estabelecidos de comum acordo entre o Senado e a UnB. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Dos Recursos Financeiros 

A r~c~ita proveniente da venda avulsa das obras de que trata es
te Convento será igualmente dividida entre a Editora da UnB e 0 

Centro Grâfico rln Senado. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Disposições Gerols 

O presente Convênio vigorará da data de sua assinatura até o 
dia 28 de fevereiro de 1979, devendo ser publicado no Diário do 
Congresso Naclonol- Seçilo 11. 

Parãgrafo primeiro - Os casos omissos serilo resolvidos 
mediante troca de ·correspondência entre as partes, desde que nüo 
sejam alterados os objetivos do presente Convênio. 

Parágrafo segundo- O presente Convênio poderâ ser rescindi· 
dou qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes convenen
tes, mediante notificação escrita, feita com a nnteccdencia miníma de 
30 (trinta) dias. 

Parágrafo terceiro - Fica eleito o foro de Brasilia pura dirimir 
quaisquer dúvidas que nilo possam ser resolvidas por viu administra· 
tivn. 

E, por estarem assim ajustadas, ns purtes convcncntcs lirmum o 
presente instrumento, em 2 (duas) vius de iqual teor, na presença das 
testemunhas adiante indicadas. 

Brusiliu, 14 de setembro de 1977.- Senador Petrônlo Portella, 
PreSidente do Senado Federal - Professor José Carlos de Almeida 
Azevedo, Reitor da Universidade de Brasi!ia. 

TERMO DE CONVENIO QUE FAZEM O SENADO 
FEDERAL E ti FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRAS!· 
LIA, PARA A INDEXAÇÃO DE TEXTOS DAS NOR· 
MAS JURIDICAS BRASILEIRAS. 

O Senado Federal, neste ato representado por seu Presidente, Se· 
nador Pctrônio Portclla, c daqui por diante denominado simples· 
mente Senado, e n Fundaçi\o Universidade de Brasilia, neste ato 
representada por seu Presidente, o Reitor José Carlos de Almeida 
Azevedo, c daqui por diante denominada simplesmente UnB, ceie· 
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brom o presente Convênio que se regerá pelos cláusulas c condições 
seguintes: 

CLÀUSULA PRIMEIRA 
Dos Objed•os 

O presente Convênio regula u formo e as condições mediante as 
quais se desenvolverá um projeto de cooperuçüo entre o Sc1u,dc , a 
UnB. p:rru a indexação de textos dus normas jurldicas brasileiras 
conswmes do Sistema de Informações Jurldicos do Senado (SIJUR), 
cluborudo pcln Subsecretnriu de An!ilise, e operado pelo Centro de 
lnformluicu e Processamento de Dados do Senado Federal 
(PRODASEN), 

CLÀUSULA SEGUNDA 
Da Coordenação e Execução dos Trabalhos 

O trubulho de indexuçüo objeto do presente Convênio será 
coordenado por um Grupo Executivo composto de um rcprcsemunte 
du Subsocrcturiu de Análise, indicado pelo Diretor da Secretaria de 
lnformuçiio do Senudo, que o coordenará, e dois Professores do 
Depurwmcnto de Direito, u serem indicados pelu UnB. 

Purúgrufo primeiro. Pura a execução das tarefas de que trata a 
cláusula primciru, u UnB sclecionará, dentro dos critérios esta· 
belccidos pelo Grupo Executivo a que se refere esta cláusula, esta· 
giirrios dos cursos de Direito, de Economia e de Biblioteconomia, 
que constituirão um grupo multidisciplinar, com o máximo de \2 
(doze) ulunos dos cursos de graduaÇo efou pós-graduação, nas áreas 
ucima indicadas. 

Purágrufo segundo. Os estagiários do grupo multidisciplinar 
serão treinudos pelos técnicos da Subsecretaria de Análise do 
Senudo, cabendo à UnB conceder, à conta dos recursos que para este 
nm lhe forem repussados pelo Senado, bolsus de trabalho, no valor 
mensal equivulentc: a dois salários mfnimos regionais, cm regime de 
tempo parcial. 

Purúgrufo terceiro. As bolsas de trabalho a que alude o pará· 
graro anterior serfio concedidas por semestre letivo, e pagas 
enquanto os bolsistas :•tenderem com proveito às tarefas que lhes 
forem designadas. 

Purilgrafo quarto. O número de integrantes do grupo multidis· 
ciplinar a que se refere o parágrafo primeiro da cláusula segundu 
poderil ser aumentudo, mediante termo uditivo, no presente Con· 
vi':nio. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Dos Prazos 

Os trabalhos de indexação u que se refere u clúusula segunda 
serão executados no período compreendido entre a entrada em vigor 
deste instrumento e o dia 28 de fevereiro de 1979, duta du vigência do 
presente Convênio, que poderú ser prorrogado, mediante acordo 
cntr~ us pu rtcs convcnc:ntcs, utruvés de termo uditivo, 

CLÁUSULA QUARTA 
Dos Recursos Financeiros 

Os recursos nnnncciros destinados n atender ils despesas dccor· 
rentes deste Convênio serão repassados pelo Senado à UnB, em par· 
cclus trimcstruis, mcdiuntc cronogrumu de desembolso u ser apro
vado pelo Presidente do Scnudo. 

Parí1gruro primeiro, As importúncius neccssl1rius uo pugtt· 
mento das dcspcstts decorrent•-s deste Convênio scri\o discriminlidus 
cm Orçamentos unuliis t1 serem submetidos pelo Grupo Executivo li 
que se rcrcrc o cuput du cl(lusulu scgundn, uo Presidente do Scnudo. 

Purúgrafo segundo. A prestnçuo de contas dus importimcilis 
repussudas it conta deste Convênio scrlt feitli dirctlimente pelli UnB 
ao Scnndo, nus condições estipullidlis no Cronogrumli de Descm· 
bolso li 'I"" al11dc cst11 clúusulu, 

CLÁUSULA QUINTA 
Disposições Gerais 

O presente Convênio entra cm vigor na data de sua publicaçt1o 
no Diário do Congresso Nacional (Seçüo II). 

Parágrafo primeiro, Os casos omissos serão resolvidos me· 
diante troca de correspondência entre as partes, desde que nüo sejam 
alterados os objetivos deste Convênio. 

Pnrágrafo segundo. O presente Convénio poderá ser rescindi· 
do por iniciativa de qualquer das partes, mediante notincaçüo escrita 
com a lintecedência de 30 (trinta) dias, depois de liquidados os com· 
promissos ao mesmo referentes c feita a correspondente prestação de 
contas. 

Parâgrafo terceiro, A UnB não cobrará sobre as bolsas a que 
se refere o parágrafo segundo da cláusula segundu, nem sobre as 
demais despesas custeadas à conta deste Convênio, taxas ou con· 
tribuições de qualquer nuturezo. 

Parágrafo quarto. Fica eleito o foro de Brasllia paru dirimir 
quaisquer dúvidas que possam se originar da execução deste Con· 
vênio, e que não possam ser resolvidas por via administrativa. 

Estando assim ajustadas, as partes convenentes nrmam o pre· 
sente instrumento em duas vins, de igual teor, na presença das teste· 
munhas udiante indicadas, 

Brasília, 14 de setembro de 1977.- Senador Petrônio Portella, 
Presidente do Senado Federul - Professor José Carlos de Almeida 
Aze•edo, Reitor da Universidade de Brasília. 

TERMO DE CONVtNIO QUE FAZEM O SENADO 
FEDERAL EA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRAS!· 
LIA, PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE POS-GRA· 
DUAÇÃO NA ÁREA DE CltNCIAS ESTAT!STICAS. 

O Senado Federal, neste ato representado por seu Presidente, 
Senador Petrônio Portella, e daqui por diante denominado simples· 
mente Scnndo, e a Fundação Universidade de Brasília, neste ato rc· 
presentada por seu Presidente Reitor José Carlos de Almeida 
Azevedo e daqui por diante denominada simplesmente UnB, ceie· 
brum o presente convênio que se regerá pelas clâusulus e condições 
seguintes: 

CLÃUSULA PRIMEIRA 
Objetl•os 

O presente Convênio regula u forma e us condições mediante as 
quuis u UnB, tendo cm vistu o programa de uperreiçoumento de re· 
cursos humanos do Senado, nsscgurarú no seu Centro de Informática 
c Processamento de Dudos- PRODASEN, a cessão de vagas em 
Cursos de Pós·Gruduaçiio e de Extensão nu áreu de Ciências Estutís· 
ticns e de Proccssnmento de Dados destinado no pessoal técnico do 
referido Centro. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Requisitos 

O número de vugus e os requisitos de acesso do pessoal tí:cnico 
do Centro de lnformúticn c Processnmento de Dudos do Senudo nos 
Cursos de Pós·Gruduuçfio u que se refere u clilusulu untcrior scriw 
dcnnidos mediuntc troca de correspondência entre ns purtcs conve· 
ncntcs, tendo cm vislll ns disponibilidades mutcriuis c humunus du 
UnB cus necessidades de treinamento do Scnudo, 

CLÀUSULA TERCEIRA 
Recursos Financeiros 

As dcspcstts dccocrcntcs du cxccuçilo do presente Convênio, 
inclusive us rclutivus ~ cvcntuul contrutuçuo de professores c us de· 
muls referentes uos objctivos deste instrumento, serão utcndidns 
dirctnmcntc pelo Centro de lnformúticu c l'roccssumcnto de Dudos 
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do Senudo, mediante u uprcsentuçilo do respectivo Orçamento pela 
UnB. 

CLÁUSULA QUARTA 
Disposições Gerais 

Cubcrá uo Centro de Informática e Processamento de Dados do 
Senado indicar os candidatos ao Curso de que truta este Convênio, 
desde que atendidos os requisitos a que alude a cláusula segunda. 

Parágrafo primeiro. O número de vagas a serem preenchidas 
será acordado, nos termos da cláusula segunda, entre as partes con
venentes, podendo, no entanto, caso huju prévio ucordo entre o UnB 
e o Senado ser ampliado para o semestre letivo cm que se iniciar a 
execuçiio do presente Convênio ou nos semestres subseqUentes, 
obedecidas as normas constantes deste instrumento. 

Parágrafo segundo. Na hipótese do número de candidatos ins· 
critos nu UnB pura o seu Curso de Pós-Gruduução cm Ciências 
Estatísticas não for suficiente para permitir a sua realizuçüo, ou a 
formação de pelo menos uma turma, licu facultadb ao Centro de 
Informática c Processamento de Dados do Senado custeá-lo integral
mente, assegurando-se o número mínimo de vagas que vier a ser 
estabelecido por troca de correspondência entre as partes conve
ncntes. 

CLÁUSULA QUINTA 
Disposições nnals 

O presente Convênio vigorará pelo prazo necessário à 
reulizuçilo do Curso u que se refere a cláusula primeira, podendo ser 
prorrogado mediuntc manifestação escrita das partes convcncntcs. 

Purágrufo primeiro. Fica estabelecido que serão executores do 
presente Convênio o Diretor Executivo do PRODASEN c o Chefe 
de Departamento de Estntlstica da UnB. 

Purúgrufo segundo. Os casos omissos serão resolvidos mediante 
trocu de correspondência entre as partes, desde que niio sejam 
alterados os objetivos deste Convênio, 

Parágrafo terceiro. O presente Convênio poderá ser rescindido 
a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das partes convenentes, 
mediante notilicação escrita, feita com a antecedência mlnimu de 30 
(trinta) dius. 

Parágrafo quarto. Fica eleito o foro de Brasflia para dirimir 
quuisquer dúvidas que possam se originar du execução do presente 
Convênio c que nua possam ser resolvidas por via administrativa. 

. E, por estarem assim ajustadas, as partes convcncntes lirmum o 
presente instrumento em duas vias de igual t~or, nu presença das 
testemunhas adiante indicadas. 

Brasília, 14 de setembro de 1977,- Senador Petrônlo Portella, 
Presidente do Senado Federal - Professor José Carlos de Almeida 
Azevedo, Reitor da Universidade de Brasília. 

• 
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MESA 

Presidente, 3•·Se<:rotdrlot 

liDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

lido r 

Petrdnio Portello (ARENA- PI) Henrique do la Rocquo (ARENA- MA) 

Eurico Rezondo 
Vlco-lldoros 
iiollor Dias 

Holvldlo Nunos 
José Sornoy 
Mottos Lodo 

Osires Teixeira 
Otto lohmann 

Saldanha Dorzi 
Vlrglllo Tóvoro 

l'·Vico•Presidentez 

José lindoso (ARENA- AM) 4'·Socretórlot 

Renato Franco (ARENA- PA) 

2'·Vico·Presldentez 

Amarai Peixoto (MDB- RJ) 

19·Secretário, 

Mendes Conalo (ARENA- MT) 

2'·5ecretários 

Mouro Benevides (MDB- CE) 

COMISSOES 

Di rotor,. José Soares de Oliveira Filho 

Lacalz Anexo 11- Térreo 

Telefones,· 23·6244 e 2S·BSOS- Ramais 193 o257 

Suplentes de Secretório, 

Altovir leal (ARENA- AC) 

Evandro Carreira (MDB- AM) 

Otoir Beckor (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

li dor 
Franco Montara 

Vlco-Uderes 
Roberto Saturnlno 

Itamar Franco 
Gllvan Racho 

Lázaro Barboza 
Oanton Jobim 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentt1;1 Di norte Mariz 
Vice·Presidente; Evandro Carreira 

Titulares Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

1. Saldanha Dorzl 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

Locah Anexo 11- Térreo 

Telefone• 2S·8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Agenor Maria 

Vice-Presldentez Otair Becker 

Titulares Suplentos 

ARENA 
1. Otoir Becker 1. Dinarto Mariz 

2. Benedito Ferreira 2. Saldanha Dorzl 
3. ltollvio Coelko 3, Mottos lodo 
A. Murilo Paraíso 

5, Vasconcelos Torras 

MDB 
1.. Agenor Maria 1 , Adalberto Sono 
2. Roberto Soturnlno 2: Evolóslo VIeira 

Asslstentl< Clóudlo Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 o 313 
Raunlóes1 Terças·feiras, às10,30 horas 

local, Solo "Clóvis BIYIIdcquo" -Anexo 11 -Ramal 1123 

2. Jorbas Passarinho 
3. Di norte Mariz 
A. Teotónio ViÍela 
S. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandro Carreira 

MDB 

2. José Sarnoy 
3, Otair Beckor 

1. Evelóslo Vieira 
2. Gllvon Rocha 

Auiltente, lida Ferreira da Rocha- Rama1312 
Reuniões; Terças·feiras, às 10100 horas 
Local; Sala ''Clóvis Bevilócqua"- Anexa 11 -Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
( 1 S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente; Daniei!Crleger 
1•·VIco·Prosldont" Accloly Filho 
2•·Vico·Prosldonto, Leito Chaves 

Titulares 

1. · Accloly Filho 
2. Gustavo Capanema 
3, Daniel Krlogor 
4. Eurico Rezando 
S. Heitor Dias 
6. Helvldio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
S. ltollvlo Coelho 
9. Otto lehmonn 

10. Oslros Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. leito Choves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard 
S. Orestes Querela 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Mattos Lodo 
2. Lonolr Vorgos 
3, Arnon do Mollo 
4. Vasconcelos Torres 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Ferreira 

1. Franco Montara 
2. Lcizaro Barboza 
3, Cunko limo 

Asslstent1< Mario Helena Bueno Bronddo- Ramal 30S 
ReuniOos1 Quartas·folras, tis 1 Q,QQ horas 
local, Sol.o "ClÓvis Bevllócqua"- Anexo 11- Ramol623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prdsidontez Wilson Gonçalves 

Vice·Prosidentezltamar Franco 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Heitor Dias 1. Augusto Franco 

2. Murilo Paraíso 2. Jos' Sarney 

3. Cattete Pinheiro 3. Braga Junior 

4. Osires Teixeira 4. Altevir Leal 

5. Saldanha Derzi S. Luiz Cavalcante 

6, Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Tóvora 

8. Alexandre Costa 

MDB 

1. Itamar Franco 1. Evandro Carreira 

2. Lázaro Barboza 2. Nelson Carneiro 

3. Adalberto Sono 

Assistentez Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramol306 

Reuniões, Quintas·feiras, às 10z00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentes Marcos Freire 

Vico·Presidentez Vasconcelos Torres 

Titulares 

1. Mihon Cabral 

2. Arnon de Mello 

3. Josó Guiamard 

4. Luiz Cavalcante 

S. Murilo Paraíso 

6. Vasconcelos Torres 

7. Dinarte Mariz 

8. Otair Secker 

1'. Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Saturnlno 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. CaHete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3, Jos6 Sarney 

4. Domlclo Gondlm 

5. Jorbas Passarinho 

1. Agenor Maria 

2. Orestes Qu,rcla 

.Assistente o Daniel Reis de Souza- Ra!11al675 

Reunl6esz Quartas·felras, ôs 1 Q,3Q hora a 

•Localo Safo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, João Calmon 

Vlce·Presldentez Evelóslo Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1, Tarso Outra 1. Helvldio Nunes 

2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 

3. João Calmon 3. Arnon·de Mello 

4. Otto Lehmann 4. Heitor Dias 

S. Jarbas Passarinho 

6, Catteto Pinheiro 

MOS 

1. Evolásio Vieira 1. Franco Montara 

2, Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Seno 

Assistente, C/eido Maria 8, F. Cruz- Ramal 598 

Reuniões, Quintas-feiras, às 10,00 horas 
Local, Solo "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Romal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Paulo Brossard 

Vice·Presidente1 Oomlcio Gondim 

Titulares 
ARENA 

1. Teotónio Vilela 

2. Alexandre Costa 
3. Wilson Gonçalves 

4. Domicio Gondlm 

5. Helvldio Nunes 

6. lenolr Vargas 

7. MaHos Leão 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junlor 

10. Tarso Outra 

11. Virgllio Távora 

12. Magalhães Pinto 
MDB 

1. Paulo Brossord 

2. Evelóslo Vieira 

3. Gllvon Rocha 

4. Roberto Saturnlno 

5. Cunho Lima 

Asslslenteo Cdndldo Hlppertt- Ramol676 

Reuni6es1 Qulntas·felras, ôs 9,oo horas 

Suplentes 

1. CaHete Pinheiro 

2. Heitor Dias 
3, lourlval Baptista 

4. Daniel Krieger 

5. Jos6 Guiomord 

6. Jos6 Sarney 

7. Saldanha Derzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

Local o Safo "Clóvis Bevllócquo"- Anexo 11- Ramal 623 

•41 



4918 Qulntn-fclrn ZZ DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçuo 11) Setembro de 1977 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 mombros) 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3. lenofr Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Jessé Freire 
Vice•Presidente, Orestes Quércia 

Suplonlos 
ARENA 

l. Braga Junior 

4. Jorbas Passarinho 
S. lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

2. Virgllio Tóvoro 
3, Osires Teixeira 
4. Domlcio Gondim 

MDB 
1. Franco Montara 1. lózaro Barbozo 
2. Orestes Quércia 2. Cunha limo 
3. Nelson Carneiro 

Assistente1 Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões, Quintas-feiras, às 11,00 horas 
Local1 Sala "Clóvis Bevilácquo'' -Anexo U -Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 mombros) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2, Oomlcio Gondim 
3: Arnon do Mollo 
4. Luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vice·Presidente1 Luiz Cavalcante 

Suplontos 
ARENA 

1. José Guiomord 
2. Murilo Paraíso 
3, Vir;llia Tóvora 

5, Jcrbas Pauorinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvon Racho 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente; Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 

Reuniões; Quartas-feiras, às 10100 horas 

local: Sala "Rui Barboza''- Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(S mombros) 

Titulares 

1. Helvidio Nunes 
2, Oito Lehmann 
3. Saldanha Dorzl 

1, Oanlon Jobim 
2. Adolborto Sono 

COMPOSIÇÀO 

Presidente1 Adalberto Sena 
Vice·Presidente1 Helvidlo Nunes 

ARENA 

MDB 

Suplontos 

1. Vlrglllo Távora 
2, Arnon do Mollo 
3, Jarbos Pouorlnha 

1. Dlrcou Cardoso 

Anlstenle; Mario Carmen Castro Souza- Ramal134 
RaunlõoSJ Qulntas·felras, às 12100 horas 
loca/1 Sala "Clóvis Bevllácqua"- Anexo 11- Ramol623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(1 S mombros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosldontoo Mogalh6os Pinto 

19-Vice·Presidente; Saldanha Derzi 

29-Vice•Prttsidentel Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Mogalhãos Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgllio Távora 

4. Jessé Freire 

S. Arnon do Mui lo 

6. Saldanha Dorzi 

7. José Sarney 

8. João Colmon 

9. Augusto Franco 

1 O. Otto lohmonn 

1. Oanton Jobim 

2. Gilvon Rocha 

3, Itamar Franco 

4. leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assis1ontoo Cândido Hipportt- Romal676 

Rel.lniões; Terça~·feiras, às 10;30 horas 

Suplon1os 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3, Holvldio Nunos 

4. Domlcio Gondlm 

S. Jorbas Passarinho 

6, luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brassord 

3, Roborto Soturnlno 

loca h Sala "Rui Barbosa" - Anexa 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 mombros) 

Titulares 

1. Altovir loal 

2. Ruy Santos 

3. Cattete Pinhe:ro 

COMPOSIÇÃO 

Presidente; Ruy Santos 

Vice·Presidente1 Altevir leal 

Suplonlos 
ARENA 

1. Saldanha Dorzl 

2. ltallvio Coolha 

3. Oslros Tolxolra 
4. Fausto Castelo· Branco 

S. lourivol Baptista 

MDB 
1. Adolborta Sono 1. Bonjomim Forah 
2. Giivon Rocha 2. Cunho Lima 

Assistontoo l6da Forroira do Rocha- Ramol312 

Reuniões; Quintas-feiras, às 11100 horas 

local1 Sola "Rui BOrbosa"- AneKo 11- Ramais 621 e 716 
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COMI::iSÃO DE SEGURANÇA NACIONA .. - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 
Presidente, Milton Cobrai 

Vice·Presidenh11 Augusto Franco 

Titulares 

1, José Guiomord 
2. Vasconcelos Torres 
3, Virgilio Távora 
4. Augusto Franco 
S. Milton Cabral 

1. Adalberto Sena 
2, Benjamim Faroh 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Alexandre Costa 
2. Braga ~unlor 
3, Dlnarte Mariz 

1. Agenor Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente, L6da Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões, Quartos·feiras, às 9,00 horas 
Local! Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membro•) 

Titulares 

1. Lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4, Heitor Dias 
S. Saldanha Derzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÀO 
Presidente, Benjamim ·Farah 

Vice-Presidente, Lenoir Vergas 

Suplente• 
ARENA 

1, Alexan~re Costa 
2. Gustov"~ Capanema 
3. Matto;. ~e6o 

MDB 
1. Oantan Jobim 
2. Lázaro Barboza 

Assistente, Sônia Andrade Peixoto- Ramal307 
Reuniões: Quintas·feiras, às 9;00 horas 
local; Sala "Rui Barbosa''- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lourival Baptista 
Vice·Presidente: Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. Lourival Baptista 
5, MaNos Leão 

1. Evandro Carreira 
2. Evelósio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1, Otto Lehmann 
2, Teot6nio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

1. Lázaro Barbaza 
2. Roberto Saturnlno 

Assistente; Ronaldo Pacheco do Oliveira- Ramal 306 
Reuniões: Terças-feiras, às 10,00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comiss6es Temporárias 

Chefe, Ruth de Souza Castro 
Local: Anexo 11- Térreo 
T elelono• 25·8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporárias para Projetes do Congresso Nacional 
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária (art. 90 do Regir.·,onto 

Comum), 

Assistentes de Comissões; Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674, 
Alfeu de Oliveira- Ramal 674: Cleide Mario B, F. Cruz- Ramal 598: 
Mauro Lopo• de Sá- Ramal 310: 

SERVI ;o DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

HORAS TERÇA S A L AS ASSISTENTE HORAS QUINTA S A L AS ASSISO:ENTE 
~~ 

c.T. RUr BARBOSA RONALilO 09100 C.P. CLdVIS BEVIUC>IUA CANDIIlO 
Rama. i e .. fi21 e 716 Raoal - 623 

10100 

C,A,ft, CLOVIS BEVIUCQUA 
Ranw.1 - 623 

LEOA 09130 c.s.P.c, RUr BARBOSA SONIA 
Rauia - 621 e 716 

C,A, CLOVIS BEVIUCQUA CL.(UDIO c.e.c. CLClVIS BBVIUCQUA CLEIDE 
Ramal • 623 COSTA lO:OO 

Rnmo.l - 623 
10130 

C.R.B, RUr BARBOSA CA!lDIIlO c.o.P. RUr BARBOSA RONALilO 
Ramo. i u - 621 u 716 ·Ran.&La - 621 e 716 

HOP.;.S ~~ARTA S A L AS ASSISTENTE c.L.s. CLC)VIS BEVIUCQUA 
Ramal - 623 

DA!IIBL 

11100 
09100 c.s.N. RUY BARBr"A LEOA RUY BARBOSA 

Ramo i a - 621 e 716 c.s. 
l!amllio - 621 o 71 

LEOA 

c.c.J CLdVIS BEVIUCQUA MARIA 12100 c.R. CLdVIS BEVIUCQUA MARIA 

10100 Ram&l .. 623 HELENA Ramal- 623 CA!OO!M 

C,I!,B, RUr BAilBOSA RONALilO 
Ramaa - 621 e 716 

10130 c.E. RUr BAilDCSA DANIEL 
Ramai:a .. 621 e 716 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Se'ião li 

ANO XXXII- N9l10 SEXTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 1977 BRASILIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovo'u, nos termos do art. 55,§ lY da Constituição, e eu, 

Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 87, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei nY 1.561, de 13 de julho de 1977, que "dispõe sobre a 
ocupação de terrenos da União, e dá outras providências". 

Artigo único. Fica aprovado o texto do Decreto-lei nY 1.561, de 13 de julho de 1977, que "dispõe so
bre a ocupação de terrenos da União, e dá outras providências". 

Senado Federal, em 22 de setembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

l'etrôniol'nrtclla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO NY 70, DE 1977 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a elevar em CrS 1.000.000.000,00 (hum 
bilhão de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

i\rt. J•! É n Gllverno do Estudo de São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução nY 93, de II de outu
brn de 1976, dll Scm1do Federal, autorizado a elevar em Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhão de cruzeiros) o 
nwntantc de sutl dívidn consolidnda, a fim de contratar empréstimo, junto ao Banco do Estado de São 
l'auln S.i\ .. na LJualidnde de ugente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH - destinudo ao 
l'intllli:iamcnlll da subscrição de Capital Social du Compunhia do Metropolitano de São Paulo, 

i\ rl. 2•! Esta Resolução entru em vigor nu data de sua publicação. 

Senadll Federal, em22 de setembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 
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SUMÁRIO 
1- ATA DA 152• SESSÃO, EM 22 DE SETEMBRO DE 

1977 

LI-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República 

De· agradecimenlo de comwzicaçào: 

-NO 214/77 (n' 348(77, nu origem), referente il nprovnçno 
da matéria constante da Mensagem n• 207(77, da Presidência da 
República. 

Submetendo a deliberação do Senado o seguime projeto: 

-Projeto de Lei do Senudo n• J91/77·DF, que fixa idade 
múximu purn inscrição em concurso público destinado no ingres
so em empregos e cargos do Serviço Civil do Distrito Federal. 

1.2.2 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei do Senado n• I 56(77, que regula os casos 
de dissolução da sociedade conjugal e do casamento, seus efeitos 
e respectivos processos, e dá outras providências, 

-Mensagem n• 192(77 (n• 318(77, nu origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo no Senado Federal seja 
autorizado o Governo do Estudo do Paraná a elevar cm 
CrS 6.363.000,00 (seis milhões, trezentos e sessenta c trôs mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

- Mensagem n• 194(77 (n9 320(77, na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senudo Federal, seja 
autorizado o Governo do Estado de Pernambuco a elevar em 
CrS 120.000,000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) o 
montnnte de sua dívida consolidada. 

· -Mensagem n• 197(77 (n• 323(77, nu origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Federnl, seja 
autorizada a Prefcituru Municipal de Burbosu Ferraz (PR) u 
elevar em CrS 4.884.388,10 (quatro milhões, oitocentos e oitenta 
e quatro mil, trezentos e oitenta e oito cruzeiros c dez centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, 

-Mensagem n• 202(77 (n• 328/77. nu origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Federal, para que 
sejn nutorizudu u Prefeitura Municipal de Manuus (AM) a elevar 
em CrS 14.480,000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e oitenta 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n• 207/77 (n• 333(77, nu origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Federul, pura que 
seja autorizada u Prefeitura Municipal de Silo Lourenço du Mata 
(PE) u elcvur em CrS 522.100,00 (quinhentos e vinte e dois mil e 
cem cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

- Mensugem n• 209(77 (n• 335(77, nu origem), do Senhor 
Presidente du República, propondo ao Sen~do Federal, seja 
autorizada u Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel 
- Bundeiruntes- (PR) a elevar em CrS 13.000,000,00 (treze 
milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

1.1.3 - Requerimento 

- N• 341(77, de nutorin do Sr. Senador Renato Franco, de 
dispensa de interstlcio e prévia distribuição de nvulsos pnru o 
Projeto de Resolução n• 72(77, que autorizu a Prefeituru Munici
pul de Faxinnl (PR) u elevar emCrS 4,657.107,79 (quatro mi· 
lhõcs, seiscentos c cinqUentu c sete mil, cento e sete cruzeiros e 
setenta e nove centavos) o montante de sua dlvidu consolidttdu, u 
fim de que figure na Ordem do Diu da sessilo seguinte. Aprovado. 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

- ConvocuçUo de sessão cxtruordinúriu u rculizar~sc hoje, 
iiS 18 horas c 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENti DOR OTMR BECKER- lmportioncitt pnru o Pais 
cm se ulcunçar u uuto .. suliciência em trigo. 

SENtt DOR J.Á7.tt RO Btl R807.tl • problema do ajusta· 
menta do humanismo ao direito, a propósito do ingresso do 
Brasil, em 1978, nu Comissão de Direitos Humanos da Organiza· 
ção dus Nuçõcs Unidas, como representante da América Ln tina. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Requerimento n• 280(77, do Sr. Senador Lourival 
Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do discurso proferido pelo Ministro Ney Braga, no diu 29 de 
agosto de 1977. Aprovado. 

- Requerimento n• 281(77. do Sr. Senador Vasconcelos 
Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do discurso proferido pelo Comandante do I• Distrito Nuvál, 
Almirante Newton Braga de Faria, por ocasião das solenidades 
comemorativas do "Diu do Soldado". Aprovado. 

- Projeto de Lei da Ciomara n• 2/77 (n• 3.071-B/76, na 
Casa de origem), que decluru ferindo nacional o dia 12 de ou tu· 
bro. (Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado 
n• 306/76), Discussão adiado pura a sessão do dia 29 do corrente, 
nos termos do Requerimento n• 342(77. 

- Projeto de Lei do Senado n• 306/76, do Sr. Senador 
Vasconcelos Torres, que considera feriado nacional o dia 
consagrado a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
n• 2/77). Discussão odiada em virtude da nprovuçilo do Requeri· 
menta n• 342(77. 

- Projeto de Lei du Ciomara n• 16/77 (n• 3.332-A/77, na 
Cusa de origem), que altera dispositivos da Lei n• 5.682, de 21 de 
julho de 1971 (lei Orgânica dos Partidos Políticos). Aprovado 
com emenda, À Comissão de Redução. 

- Projeto de Lei do Senado n• 87(76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre estabelecimentos que lidam 
com sangue humano e seus derivados, e dú outras providências. 
Retirado du puutu, após purecercs dus comissões competentes, 
puru diligônciu junto uo Ministório du Saúde, nos termos do 
Requerimento n• 343/77. . 

-Projeto de Lei do Senudo n• 259/76, do Sr. Senador Nef· 
son Curneiro, que modifica o ! 1•. do urt. 224, da Consolidação 
dus Leis do Trubulho. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senndo n• 59(77, do Sr. Senudor ltuli· 
via Coelho, que consideru integrantes do sulário, pura efeito de 
pugamcnto do repouso scmunul remunerudo, us horas extras 
hubituuis. Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENtiDOR ttGF.NOR MARIA - Defcsu du purticipuçüo 
do povo brasileiro no encontro dos cuminhos pura u 
redemocrmizuçüo do Pu is. 

SENADOR LEITE Cfltl VES - Considerações sobre o 
Projeto de Lei du Ciomuru n• 47(77, ora em trumituçuo no 
Senudo, que dio novu redução uo caput do urt. lO du Lei n• 5.889, 
de 8 de junho de 1973, que estutui normas reguludorus do trubu· 
lho rurul, e dio outrus providências. 



I. 
! 

Setembro de I 977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Sexta·felra 23 4923 

SENADOR HEITOR DIAS- Homenagem de pesar pelo 
falecimento do Dr. Ubaldino Gonzaga. 

SENADOR AUGUSTO FRANCO - Manifestações 
registradas por ocasião da data natallcia do Governador José 
Rollernberg Leite, como prova inequivoca da união existente na 
ARENA estadual. 

SENADOR DANTON JOBIM- Disposição da Liderança 
do Movimento Democrático Brasileiro para o entendimento 
entre os dois Partidos, visando urna salda poUtica para a 
redcrnocratização do País. 

SENADOR MARCOS FREIRE - Arbitrariedades que 
teriam sido praticadas na cidade do Recife - PE, por ocasião 
das comemorações do Sesquicentenãrio da Instalação dos Cur· 
sosJurídicos no Pais. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Necrológio do ex· 
Deputado Estadual José Antônio Pereira. 

SENADOR VASCONCELOS TORRES- Obstáculos cria· 
dos para a instalação de novas fábricas no Estado do Rio de 
Janeiro. Situação de ang~stia que ora se encontra o sctor 
canavieiro do Estado do Rio de Janeiro, face às limitações impos· 
tas por ato baixado pelo Instituto do Açúcar c do Álcool. 
Solicitando esclarecimentos ao Sr. Ministro da Sa~dc, sobre o 
aparecimento de insctos transmissores da febre amarela na 
cidade do Rio de Janeiro. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 153• SESSÃO, EM 22 DE SETEMBRO DE 
1977 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2. I - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 192/77, de autoria do Sr. 
Senador Ruy Santos, que visa amparar a cultura artistica popu
lar através das bandas de rn~sica, c dá outras providências. 

2.2.2 - Requerimento 

Projeto de Resolução n• 76/77. que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Manaus (AM) a elevar cm CrS 14.480.000,00 (quatorze 
milhões, quatrocentos c oitenta mil cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da ses
silo seguinte. Aprovado. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n• 69/77, que autoriza a 
Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista 
(SUDELPA) a elevar cm CrS 69.854.000,00 (sessenta c nove 
milhões, oitocentos c cinqUenta c quatro mil cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de 
Redução. 

-Projeto de Resolução n• 72/77, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Faxinai (PR) a elevar em CrS 4.657.107,79 (quatro 
milhões, seiscentos c cinqUenta c sete mil, cento c sete cruzeiros e 
setenta c nove centavos) o montante de sua divida consolidada. 
Aprovado, Ã Comissão de Redução. 

2.4- MATi;RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Redução final do Projeto de Resolução n• 69/77, 
constante do primeiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos ter· 
mos do Requerimento n• 345/77. Ã promulgação. 

- Redução final do Projeto de Resolução n• 72/77, 
constante do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, nos ter· 
mos do Requerimento n• 346/77. Ã promulgação. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- CONSULTO RIA-GERAL 

- Pareceres n•s 71 e 72, de 1977. 

4- ATAS DE COMISSOES 

5 -MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

- N• 344/77, de autoria do Sr. Senador José Lindoso, de 7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
dispensa de intcrsticio c prévia distribuição de avulsos para o, TES 

ATA DA 152• SESSÃO, EM ll DE SETEMBRO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDJl:NCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA, JOSt LINDOSO E MAURO BENEVIDES 

;rs 14 l/OR,fS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SI:'N,UJORES: 

Adulberto Sena- Evandro Carreira- José Lindoso- Renato 
Frunco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José 
Surucy- l'etrónio l'ortellu- Mauro Bcnevidcs- Wilson Gonçal· 
ves - Agcnor Muriu - Dinurte Mariz - Jcssé Freire - Cunha 
Limu - Murcos Freire - Murilo Puraiso - Luiz Cavalcante -
Teotúniu Vilelu- Augusto Franco- Heitor Dias- Ruy Santos
Dirceu Curdoso - Eurico Rezende - João Calmon - Benjamim 
Furuh - Dunton Jobim - Nelson Carneiro - Itamar Franco -
Frunco Montoro - Orestes Quércia - Otto Lchrnann - Lázaro 
llurhow - Osires Teixeiru- Itulivio Coelho- Mendes Canale
Leite Chuves- Muttos Leilo- Otair Beckcr. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença 
ucusa o comparecimento de 38 Srs. Senadores. Havendo número 
regimcntul. declaro ubertuu sessão. 

O Sr. I •-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

e lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunlcaçAo: 
NY 214/77 (n• 348/77, nu origem) de 21 do corrente, referente à 

uprovuçilo du mutl:riu constante du Mensagem n• 207, de 1977, da 
Presidêneiu du Rcpúblicu. 
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MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do 
Senado projeto lei: 

MENSAGEM N• 215, DE 1977 
(n' 349/77, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

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, acompanhado de Exposição de Motivos do Se· 
nhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que 
"fixa idade máxima para inscrição cm concurso público destinado ao 
ingresso cm em~··~os c cargos do Serviço Civil do Distrito Federal", 

Brasília, em 21 de setembro de 1977.- Ernesto Geloel. 

E.M. N• 24 /77·GAG 
Brasil ia, 13 de setembro de 1977 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República 

Pela Lei n• 6.334, de 31 de maio de 1976, foi fixada a idade máxi· 
ma para inscrição cm concurso público destinado ao ingresso nas ca· 
tcsorias funcionais criadas de acordo com a Lei n• 5.645, de lO de de· 
zcmbro de 1970, que instituiu o novo Plano de Classificação de Car· 
gos do Serviço Civil da União e de suas Autarquias. 

Atendendo à uniformidade de orientação que, nos termos da 
Lei n• 5.920, de 19 desetembro de 1973, deve ser observada na clabo· 
rai;ão dos instrumentos legais que disciplinam os Planos de Classifi· 
caçilo de Cargos da União e do Distrito Federal, necessário se torna 
que idêntica medida seja tomada com relação a idade máxima para 
inscrição cm concurso público destinado ao ingresso nas categorias 
funcionais que integram os diferentes Grupos do novo Plano de Clas· 
sificação de Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal c de suas 
Autarquias. 

Assim é que, a exemplo do que se adotou na esfera federal, essa 
idade n1áxima deverá ser fixada cm 50 (cinqUenta) anos cxceto para 
as categorias funcionais dos Grupos Polfcia Civil e Tributação, Arre· 
cadação c Fiscalização, cujos cargos, nos termos da Lei n• 6.375, de 
26 de n'vcmbro de 1976, silo os únicos que deverão continuar sendo 
exercidos sob regime estatutário. 

Para ingresso das categorias funcionais do Grupo Polfcia Civil, 
a idade máxima deverá ser de 25 (vinte c cinco) anos para as cate· 
gerias funcionais de nível médio, e de 35 (trinta e cinco) anos, para as 
demais categorias funcionais. Já no que concerne ao Grupo-Tribu· 
tação, Arrecadação c Fiscalização, a idade máxima deverá ser fi. 
xada, também, cm 35 (trinta e cinco) anos. 

Nestas condições, o Governo do Distrito Federal elaborou o 
anexo anteprojcto de lei, que fixa idade máxima para inscrição cm 
concurso público destinado ao ingresso em empregos e cargos do 
Serviço Civil do Distrito Federal, o qual tenho a honra de submeter à 
alta apreciação e prévia aprovação de Vossa Excelência, para envio 
ao Senado Federal, nos termos do§ I•, do artigo 17, da Constituição, 

Aproveito u oportunidade pura renovar a Vossa Excelência 
meus protestos de elevada estima c distinta consideração. - Elmo 
Serejo Farias, Governador. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•191, DE 1977-DF 

Fixa Idade máxima para lnscrlçilo em concurso público 
rlestlnado ao Ingresso em empregos e corgos do Serviço Civil do 
Distrito Federo!, 

O Senado Federal decreta: 

Art. I• ~ fixada cm 50 (cinqUenta) anos a idade mâxima pura 
inscrição cm concurso público destinado no ingresso nas categorias 
funcionnis institu!das de acordo com u Lei n• 5.920, de 19 de setem· 
bro de 1973, exccto as integrantes dos Grupos-Policia Civil c Tribu· 
tação, Arrecadação c Fiscalização. 

Art. 2• Para a inscrição em concurso destinado ao ingresso 
nas categorias funcionais do Grupo-Policia Civil, são fixados cs 
seguintes limites máximos de idade: 

I -25 (vinte c cinco) anos, quando se tratar de ingresso cm cate· 
gorin funcional que importe cm exigência de curso de n!vcl médio: c 

11- 35 (trinta c cinco) anos, quando se tratar de ingresso nas 
demais categorias funcionais. 

Parágrafo único. lndepcnderá dos limites fixados neste artigo 
a inscrição do candidato que já ocupe cargo integrante do Grupo· 
Polícia Civil. 

Art. 3• Em relação ao Grupo-Tributação, Arrecadação e 
Fiscnlizaçiio, a idade mllxima para inscrição cnr concurso público 
destinado ao ingresso nas respectivas categorias funcionais é de 35 
(trinta c cinco) anos. 

Art. 4• ln dependerá da idade a inscrição do candidato que seja 
servidor de órgão da Administração Dircta ou de Autarquia do Dis· 
trito Federal, nos casos compreendidos nos artigos I• e 3• desta Lei. 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a habilitação no 
concurso somente produzirá efeito se, no momento da posse ou cxcr· 
cicio no novo cargo ou emprego, o candidato ainda possuir a quali· 
dadc de servidor ativo da Administração Direta ou Autárquica do 
Distrito Federal, vedada a aposentadoria concomitante, para elidir a 
acumulação de cargos. 

Art. 5• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

LEI N• 5,920, DE 19 DE SETEMBRO DE 1973 

Estabelece dlretrlzes para a classlficaçio de cargos do Ser· 
viço Civil do Distrito Federal e de !lUIS Autarquias, e d' outras 
providências, 

O Presidente da República 

Faço saber que o Senado Federal decreta c cu sanciono a se· 
guintc Lei: 

Art. I• A classificação de cargos do Serviço Civil do Distrito Fc· 
dera! e de suas Autarquias obedecerá às diretrizcs estabelecidas na 
presente Lei. 

Art. 2• Os cargos serão classificados como de provimento em 
comissão e de provimento efctivu, enquadrando-se, basicamente, nos 
seguintes Grupos: 

De Provimento em Comissão 

I - Dircção e Assessoramcnto Superiores. 

De Provimtinto Efetivo 

11 - Policia Civil: 
III -Tributação, Arrecadação c Fiscalização: 
IV- Serviços Auxiliares; 
V -Artesanato: 
VI -Serviços de Transporte Olicinl c Portaria; 
VII -Outras Atividadcs de N!vcl Superior; 
VIII- Outras Atividudcs de N!vel Médio. 
Art. 3• Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos traba· 

lhos ou n!vcl de conhecimentos aplicados, cada Grupo, abrangendo 
várias atividades, compreenderá: 

I - Direçilo c Asscssornmcnto Superiores: os cargos de direçilo 
c asscssoramento superiores da administração cujo provimento deva 
ser regido pelo critério da confiança, segundo for estabelecido em 
regulamento. 

II - Pol!ciu Civil: os cargos com atribuições de natureza poli· 
cial. 

III - Tributuçilo, Arrecadação c Fiscalização: os cargos com 
atividadcs de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos do 
Distrito Federal. 

IV- Serviços Auxiliares: os cargos de utlvidadcs administra· 
tivus cm gcrul, quundo não de n!vcl superior, 
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V- Artesanato: os cargos de atividodcs de natureza perma
nente, principais ou auxiliares, relacionados com os serviços de nrtí· 
ncc cm suus vúrius modalidades. 

VI -Serviços de Transporte Oncial c Portaria: os cargos de 
atividndes de porta riu e de transporte oncial de passageiros c cargas. 

VIl- Outras Atividadcs de Nível Superior: os demais cargos 
pura cujo provimento se exija diploma de curso superior de ensino 
ou habilitação legal equivalente. 

VIII- Outras Atividndes de Nlvcl Médio: os demais cargos 
para cujo provimento se exija diploma ou certificado de conclusão de 
curso de grau médio ou habilituçilo equivalente. 

Parágrafo único, As atividadcs relacionados com transporte, 
conservação, custódia, opcruçüo de elevadores, limpeza c outras asse· 
melhadns serão, de preferência, objeto de execução indircta, me· 
diante contrato, de acordo com o artigo 10, § 7•, do Decreto-lei n• 
200, de 25 de fevereiro de 1967, 

Art .. 4• Outros grupos com características próprias, diferen
ciados dos relacionados no urtigo anterior, poderão ser estabelecidos 
ou desmembrados daqueles, se o justificarem ns necessidades da 
administração, mediante decreto do Governo do Distrito Federal. 

Art. 5• Cada Grupo terá sua própria escala de nível, a ser apro
vada mediante decreto, atendendo primordialmente, aos seguintes 
fatores: 

I - importância du atividadc pura o desenvolvimento do Dis
trito Federal; 

11- complexidade c responsabilidade das atribuições excr
cidus: e 

III- qualificações requeridas para o desempenho das atribui
ções. 

§ I• Não haverá correspondência entre os níveis dos diversos 
Grupos, pura nenhum efeito. 

§ 2• Os vencimentos correspondentes aos níveis do escola de 
que truta este artigo serão fixados por lei. 

Art. 6• A uscensilo e a progressão funcionais obedecerão a 
critérios seletivos, a serem estabelecidos através de regulamentação 
própria, associados u um sistema de treinamento e qualificação desti· 
nado a assegurar a permnncnte atualização c elevação do nível de efi
ciénciu do funcionalismo. 

Art. 7• O Governo do Distrito Federal elaborará c expedirá o 
novo Plano de Clussincação de Cursos, total ou parcialmente, me
diante decreto, observadas us disposições desta Lei. 

Art. 8• A implantação do Plano será feita por órgãos, atendida 
uma escalo de prioridade nu qual se levará em conta preponderante
mente: 

I- o implantaçilo prévia da reforma administrativa, com base 
na Lei n• 4.545, de I O de dezembro de 1964, e Decreto-lei n• 200, de 
25 defevereiro de 1967; 

11 - o estudo quantitativo c qualitativo du lotaçilo dos órgilos, 
tendo em vista a nova estrutura c atribuições decorrentes da provi
dência mencionada no item anterior; e 

lll - a existência de recursos orçamentários para fazer face às 
respectivas despesas. 

Art. 9• A transposiçilo ou transformaçilo dos cargos, em decor
rência da sistemática prevista nesta Lei, processar-se-ú gradativa
mente considerando-se as necessidades c conveniências du Admi
nistraçilo e, quando ocupados, segundo critérios scletivos a serem 
estabelecidos para os cursos integrantes de cada Grupo, inclusive 
através de treinamento intensivo c obrigatório. 

Art. 10. A Secretaria de Administração do Distrito Federal 
expedirú us normas e instruções necessárias c coordenará a execução 
do novo Plano, pura uprovuçiio, mediante decreto. 

§ I • A Secretaria de Administração do Distrito Federal promo
vcrú as medidas necessárias para que o Plano seja mantido 
permunentemcnte utualizudo. 

§2• Puru correta c uniforme Implantação do Plano, n Secre
taria de Administruçilo do Distrito Federal promoverá grodutiva e 
obrigatoriamente o treinamento de todos os servidores que purtlclpu-

rem du turefu, segundo programas a serem esttbelccidos com esse 
objetivo. · 

Art. 11. Fica a Secretaria de Administração do Distrito Fe· 
dera I com a incumbência de: 

I -determinar quais os Grupos ou respectivos cargos a serem 
abrangidos pela escala de prioridade a que se refere o artigo 8• desta 
Lei. 

11- orientar e supervisionar os levantamentos, bem col!'o rca· 
lizur os estudos e análises indispensáveis à inclusila dos cargos no 
novo Plano; c 

III- manter com o órgão central do Sistema de Pessoal Civil 
du Administraçilo Federal os contatos necessários para que haja uni· 
formidade de oricntaçilo dos trabalhos de elaboração c execução do 
Plano de Classincaçüo de Cargos de que trata esta Lei com os de 
elaboraçilo c execução do Plano previsto na Lei n• 5.645, de lO de 
dezembro de 1970. 

Art. 12. O novo Plano de Classificação de Cargos, a ser insti· 
tu ido em aberto de acordo com as diretrizcs expressas nesta Lei, esta
belecerá um número de cargos inferior, em relação a cada grupo, aos 
atualmente existentes. 

Parágrafo único. A não observância da norma contid~ neste 
artigo somente será permitida: 

a) mediante redução equivalente cm outro grupo, de modo a 
.não hnver aumento de despesas; ou 

h) em casos excepcionais, devidamente justificados, se inviável 
a providência indicada na alínea anterior. 

Art. 13. Observado o disposto na Seção Vlll, do Capitulo VIl, 
do Titulo I, da Constituição e, em particular, no seu artigo 97, as 
formas de provimento de cargos, no Plano de Cl'assificação decor
rente desta Lei, serão estabelecidas c disciplinadas mediante normas 
regulamentares específicas, não se lhes aplicando as disposições ares
peito contidas no Estatudo dos Funcionârios Públicos Civis da 
União. 

Art. 14. Os aluais Planos de Classificação de Cargos do Ser
viço Civil do Distrito Federal, a que se referem a Lei n• 3.780, de 12 
de julho de 1960, c o Decreto-lei n• 274, de 27 dcfevcrciro de 1967, e 
lcgislnção posterior, silo considerados extintos, observadas as dispo· 
sições desta Lei. 

Parágrafo único. Â medida que for sendo implantado o novo 
Plano, os cargos remanescentes de cada categoria, classificados con
forme o sistema de que trata este artigo, passariio a integrar um 
Quadro Suplementar c, sem prejuízo das promoções c acessos que 
couberem, serão suprimidos, quando vagarem. 

Art. 15. Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas us disposições cm contrârio. 

Brasllia, 19 de setembro de 1973; 152• da Independência c 85• da 
República. 

EMILIO G. Me:DJCI 
A !Credo Buzald 

(À.< Conu:<sÕe.< de Constituição e Justiça e do Distriro Fe
deral.) 

PARECERES 
PARECER N• 671, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça, so
bre o Projeto de Lei do Senado n.0 156, de 1977 
que regula os casos de dissolução da sociedade 
conjugal e do casamento, seus efeitos e respec
tivos processos, e dá outras providências. 

Relator: Senador Heitor Diu 

Depois de seguidas ·tentativas que sempre refle
tiam um Impulso da realidade, e não a obstinação de 
polêmlca ou a Intenção de ferir convicções religiosas 
- que estas são lnvulnerávels sob a couraça da fé -
aprovou o Congresso Nacional, em junho do corrente 
'ano, o Projeto da autoria dos llustres Senadores 
Nelson Carneiro e Aacloly Filho, o qual velo a subs
tanciar-se na Emenda Constitucional n.• 9, qUe regula 
os casos de dissolução do casamento. 
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Se a referida iniciativa estava sempre a reclamar 
a anállse e a meditação sobre o significado do pro
blema, o exame deste Pl'ojeto que visa a disciplinar 
o texto da Constituição está a reclamar compreensão e 
equllíbrlo para que possa atingir os seus verdadeiros 
objetlvos. 

As barreiras que se opunham à Indissolubilidade 
pura e simples do casamento se desfizeram com, a 
alteração dada, no particular, ao dispositivo consti
tucional. 

A esta altura, no Parlamento, adeptos e oposi
tores da citada reforma devem dar-se às mãos para 
levar a cabo uma tarefa em que prevaleça o Interesse 
de uma coletlvldade e se realce o significado de sua 
Representação nacional. 

Diante cfa realldade dos fatos, não há mais por 
qt'e Insistir nas divergências. O que a todos cumpre, 
agora, é uma expressa convergência de propósitos que, 
sem dúvida, sempre foram, generallzadamente, os 
mesmos, variando, apenas, o ã.ngulo por que eram 
entendidos e Interpretados os fatos. O que, em ver
dade, sempre se Impunha e se Impõe é sentir-lhes o 
colorido nitidamente social, e não querer situá-los no 
âmbito meramente religioso. 

O que atenta contra os reais princípios da Igreja 
é o materialismo porque pretende sobrepor o homem a 
Deus, insistindo, deliberadamente, em considerar con
flitantes, entre si, a ciência e a fé, quando, de feito, 
uma e outra se nutrem da mesma selva espiritual. 

O que a Igreja nunca poderá querer é o descom
passo entre a realidade e a lei. Não é esta que gera 
aquela. É antes a força da primeira que Inspira a 
elaboração da segunda, testem unhando, assim, o. pró
pria dlnámlca da vida. ARREAT bem sentenciou em 
uma de suas máximas: ''Já que não podemos m~dar 
os homens, cumpre-nos mudar as leis." 

A Igreja não pode ser Invocada, portanto, para 
defender posições estáticas. É possível que Interpre
tação em contrário tenha a sua causa no conceito 
~e que, segundo as palavras de Jesus a Pedro, a Igreja 
e pedra, porque sobre a pedra se edificou. 

A Igreja é pedra, sim, firme e forte contra os 
vendavais que, em todas as épocas, tangidos das mais 
variadas procedências, lhe forçam, sem êxito, as colu
nas vetustas, que se assentam sobre alicerces lndes
trutívels, em que repousam as verdades eternas. 

Mas a Igreja também é barca - a Barca de 
Pedro.- capaz, portanto, de se movimentar. sobre a 
superf1c!e das águas que nem sempre se entremostram 
como, no dizer do poeta, um "manso lago azul", mas 
se fazem sentir em "mar fremente", por força das 
vagas que se erguem e ameaçam, nascidas das lufa
das que precedem as grandes tempestades. Porque é 
barca, há de estar sempre atenta para corrigir rotas e 
acertar caminhos, porque, como toda nau, tem, em 
seu bojo, o destino dos passageiros. 

Ninguém, portanto, entre nós, pode pretender 
solapar as bases do rochedo divino, mas valer-se da 
r~.s.!stente nau, que ela é também, e que, em conse
quencla de sua própria natureza, além de ser dinâ
mica,_ é capaz de abrigar pessoas e Idéias, sem modl· 
f!caçao de suas estruturas. 

É a consciência dessa verdade que tem motivado 
os sucessivos Concllios, onde se debatem, sob a auto
ridade papal, os grandes problemas do mundo, com 
reflexos na vida social, e por via de conseqüência, na 
vida da Igreja. Ainda que todos eles tenham sido 
Inspirados por Iguais propósitos, ênfase especial está 
a merecer o do Vaticano II, em que a figura de João 
XXIII se projetou como pastor na compreensão bon
dosa para com o seu rebanho, e como apóstolo na 
condução segura das reformas de sua Igreja. 

Mostrou-se, então, a Igreja de Cristo tão tocada 
da realidade dos fatos, e convencida da necessidade de 
sua permanente atualização num mundo em grandes 
mutações, que o Santo Padre cunhou, como lema, 
para tomar a Igreja consciente do desafio à sua nobre 
missão, o termo: "aggiomamento", que, no seu sen
tido superior, corresponde a um constante "hoje" para 
captação dos fatos e solução dos problemas. 

Por outro lado, não há fundadamente, por que 
se acreditar na destruição da famil!a em razão da 
quebra da Indissolubilidade do casamento. 

A família que, etimologicamente, bem diz dos seus 
encargos e das suas obrigações, é uma instituição 
básica e universal, com os seus reflexos, como diz 
Ely Chinoy, na sobrevivência da sociedade, porque é 
da família, sempre renovada nas gerações que se 
sucedem, que se constrói, verdadeiramente, o mundo. 
rsociedade - Uma Introdução à Sociologia.) 

Não vem a pelo traçar aqui a evolução familiar 
através dos tempos, mas tão-somente evidenciar que, 
em todas as épocas, qualquer que tenha sido o agru
pamento humano, aí estava a famílla. Para bem si
tuá-la num tempo mais distante, diríamos que, se
guindo os textos bíbl!cos a sua primeira constituição 
se processou quando Deus, no paraíso, reconhecendo 
a solidão do primeiro homem, resolveu dar-lhe uma 
companheira. O pecado original - é ainda a palavra 
da Igreja - foi-lhe, também, o primeiro Impacto 
gerador de conseqüências que vieram a atingir toda 
a humanidade. E se foi assim, no Início, entre duas 
pessoas apenas, não seria de admitir que a família -
multiplicada multas vezes ao longo de todo esse pe
ríodo - não estivesse a sofrer a marca dos fatos e dos 
acontecimentos, que pela sua constância e Intensi
dade, têm chegado a abalar a tranqüllldade do mun
do, e as estruturas dos regimes. E é exatamente Isso 
que vem determinando sérias mutações que revelam, 
à análise dos fatos, como bem afirma Arnold Wald, 
"uma crise no direito de família" <Cf. Do Desquite, 
pág. 9), 

Assim, "causas econômlcas e sociais, mais do que 
fatores jurídicos - ainda com a palavra o ilustre 
advogado e professor - transformaram a estrutura 
da famílla contemporânea, obrigando o jurista a urna 
revisão de conceitos" <Ibld- o grifo é nosso). 

Olhando-se a instituição por esse prisma, é for
çoso reconhecer que a famílla modifica-se profun
damente. Está-se transformando sob os nossos olhos: 

"Não se deve, porém, falar em desagregação, 
nem proclamar-se verdadeiramente uma crise. 
Como organismo natural a famílla não aca
ba. Como organismo jurídico, elabora a sua 
nova organização" CCf. Calo Mário da Silva 
Pereira - Instituições de Direito Civil - pá
gina 27>. 

Em consonância com essa lúcida observação, 
rtlnda uma vez a opinião abalizada do Prof. Arnold 
Wald: 

"Não há todavia razão para lamentar a 
desagregação da famíl!a e a modificação das 
normas que a regem. Não .devemos falar no 
declínio do direito da famílla, como não deve
mos falar no declínio do Direito tout court. A 
famílla se transformou, abandonando a sua 
estrutura privatlsta para se adaptar a novas 
necessidades de caráter econôm!co e social." 

E com multa oportunidade e procedência: "Não 
é o direito nem as normas jurídicas que criam e trans
formam a familta. Outros elementos niio menos ln
fluentes devem ser levados em conta, e o Século XX 
foi, certamente, o cenário de uma grande modificação 
na escala dos valores do homem médio" <Cf. Arnold 
Wald - Op. cit. - pág. 15). 
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É pela observação dessa real!dade que os autores 
passaram a reconhecer a Influência do Direito Social 
sobre o Direito Civil, o que .levou o Prof. Georges 
Rlpert a afirmar: 

"Le Drolt Social est celul qui semble sulvre 
les moeurs sans les dlrlger. 1848 vlt l'avênenient 
du suffrage unlversel et du droit social qui 
desarmais, marchérent de pair: les satisfactiomÍ 
données aux classes les plus nombreuses et Jes 
deshérltées dans la soclété sont accordées par 
l'État, non dans une pensée de charlté; mais 
dans une pensée d'organlzatlon soclale" (Arnold 
Wald - op. clt. pág, lOl. 

Não querer ver a familla no seu contexto social 
sujeito e objeto das transformações registradas é que~ 
rer concebê-la fora do homem, e Imaginar este fora 
do mundo. 

Um jovem pensador baiano, vendo o quadro real 
em que se situa a criatura humana, afirmou: 

"Qu'est-ce que !e monde sans l'homme? 
Pourralt-11 exlster? la dépendence du monde, 
vis-a-vis de l'homme est si grande qu'll naus 
font reconnaltre, en l'homme, certalns germes 
de monde; dane l'homme est aussl, em ce sens, 
!e monde. Le monde et l'homme sont lnsépara
bles. L'homme et le monde se complétent- (Cf. 
Manuel Joaquim de Carvalho Junior - Dleu 
et la Llberté} ." 

Nessa admirável observação está Implícito pensa
mento do Poeta John Donne a que Murllo de Azevedo 
faz referência multo especial: 

"Nenhum homem é uma Ilha. Simeão o esti
lista, o homem que buscou o topo de uma 
colina para viver no melo do deserto, para fugir 
aos homens, ainda assim, não estava só. O 
mundo chegava a ele graças à própria coluna 
que o sustentava, ao sol e ao ar que o envolviam, 
e graças aos seus pensamentos nos poucos ali
mentos com que mantinha a vida. Ele carre
gava dentro de si o seu próprio mundo de busca 
de anseio, de superação e fusão com o ser supre
mo. No fundo, o que fazia era fugir da realidade 
(Cf. Reconstrução Humana- pág. 3}." 

A concepção cristã, em que se baseia a estrutura 
de nossa família, não pode nem deve, portanto, levá
la a um distanciamento da realidade, que esta é pro
duto dos fatos, e estes, no dizer de um pensador, é 
que fecundnm. 

É a consciência destes que vem Impulsionando os 
governos de quase todos os pais,es, a proceder à revi
são de suas leis e de seus códigos, para que possam 
umas e outros acertar o passo com os fatos. Os estu
dos da gramática nos ensinam que é o verbo que 
concorda com o sujeito, porque ele é que é capaz 
de ajustar-se, ou na linguagem própria, flexionar-se 
para garantir a perfeição da frase, e a realidade do 
pensamento. Assim a lei é que há de se flexionar para 
ajustar-se à evidência dos fatos. 

Hó. pouco tempo, o grande Mestre de Direito 
Prof. Haroldo Valadiio, teve a oportunidade, em decla
rações ao vespertino O Globo, de afirmar: 

"Uma simples lnspeção do Direito Bro.slleiro 
e do Direito Comparado mostra que não é possí
vel retornar ao passado com grandes monwnen
tos e palácios il,!ridicos va~!os de justiça social 
em que o povo nao tem vez. 

E mais, com referência diretn: "O nosso Código 
Civil é ultraconservador, porque está fora da realidade 
braslleirn e porque seus autores são homens de gabi
nete que não têm contncto com O Jl:!lVO." (Cf. 0 Globo 
- edição de 30-10-75 - os grifos sao nossos.} 

Foi a compreensão dessa realidade que, no dizer 
do grande Eça, "não pode ocultar-se· sob o manto da 
fantasia", que levou a nossa classe política, cuja capa
cidade de Influenciar. e decidir se faz sentir, sobre
tudo, no exercício de sua função legisladora, à toma
da de posição, firme e consciente - ainda que mal 
compreendida e até mesmo mnlslnada por alguns -
em favor de novas dlretrlzes para os terríveis pro
blemas de um grande número de casais brasileiros, 
para os quais já se mostrava inócua, ou contrapro
ducente, a terapêutica do desquite, que vinha sendo 
mantida, principalmente, pela lei da inércia e pelo 
emoclonallsmo, e, por Isso mesmo, em contraste com 
a dinâmica que se fazia sentir em todo o mundo. 

Assim, diante das transformações por que, como 
já acentuamos, vem passando a família através dos 
tempos, não seria possível, nos dias de hoje, preten
der-se mantê-la algemada a velhas e superadas 
fórmulas- como a da Indissolubilidade do casamento 
- Inadequada à realidade no tempo e no espaço. 

Desse modo é de estranhar a posição, no caso, dos 
responsáveis pela elaboração de nossas Cartas Polí
ticas, perseverando na conceituação de que a famíl!a 
é constituída pelo casamento, ou, o que é mais .grave, 
pelo casamento Indissolúvel. É que, em verdade, não 
é o casamento que constitui a ramilla, como queriam 
fazer crer. 

Outro não é o pensamento de Lucy Malr, quando 
diz que o casamento assenta as fundações legais para 
a família, mas esta pode existi~ sem ele. <Cf. Intro
dução à Antropologia Social, p:í.g. 96.} 

E é tanto mais verdadeira a afirmativa quanto é 
certo que o casamento pode ser dissolvido. A família 
!JOde desagregar-se, desajustar-se, mas nunca se dis
solverá. Ela permanecerá sempre por força do sangue 
(vis sanguinis}, ou através das componentes espiri
tuais que a formem ou integrem. 

E tanto a indissolubilidade é contrária à realidade 
que a nossa lei civil, na contingência de admiti-la, 
procurava contorná-la com o recurso da nulidade e da 
anulação. 

o desquite, que é o divórcio canônlco, extingue 
a sociedade conjugal,. mantendo, porém, o vínculo 
matrimonial. Esta, no dizer do grande jurista Prof. 
Orlando Gomes, relaxa-se, mas não se dissolve. É a 
separação quoad thorum et mensam (de cama e 
mesa}. 

O desquite, que é uma solução antinatural, tem 
merecido as mais acerbas críticas por parte dos que 
têm cuidado do Instituto, que está regulado no nosso 
Código Clvll, pelos arts. 315 (lnc. III) a 326, e cuja 
denominação é, por sinal, peculiar ao Direito Brasi
leiro, e apareceu, em nossa legislação, pela primeira 
vez, em 1901. É de acentuar, que nos cânones triden
tlnos, nas Constituições do Arcebispado na Bahia, 
antes da separação da Igreja do Estado, ou pelo pri
meiro ln~tltuto do Casamento Civil <Decreto núme
ro 181/90}, semp1·e se usou o vocábulo divórcio defi" 
nlndo a separação dos cônjuges sem quebra do 
vínculo. O Código Civil, todavia, modificou-lhe a 
dealgnação de "divórcio" para "desquite" - Adayl 
Lourenço Dias - in O Desquite no Direito Brasileiro 
-pág. 114. 

Em face do rigorismo de que se revestin a indisso
lubll1dade do casamento, a realidade, que é mais forte 
que as convenções e as leis artificiais, fazia que a 
proibição de se contraírem novas núpcias dentro do 
sistema vigente, fosse combatido. de modo veemente. 

Rosah Russomano chama a ntenção para o fato 
de que, em decorrência, os cônjuges desquitados ca
sam em países que admitem o divórcio. E, embora, 
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sendo lnvãlldo tal matrlmônlo, o que os deixa em 
situação de concubinato; diante de nosso direito, "o 
grupo social os acolhe". As uniões. são publlcamente 
prestigiadas e chanceladas. Altos cargos administra
tivos, politicos, diplomáticos, são deferidos a Pessoas 
que se encontram nessas condições. E assim aque
les que desejam ainda buscar a felicidade pessoal, 
passam por cima dos dispositivos legais e constroem 
um novo lar (Cf. Rosah Russomano - Lições de 
Direito Constitucional - pág. 432). 

Por outro Indo, com multo acerto e oportunidade, 
ins~rlu o Desembargador Bulhões de Carvalho, em 
um dos seus brilhantes votos, as seguintes palavras: 

"De outra parte o desquite, ainda quando 
possa vir a ser conseguido, através de todas as 
barreiras criadas pela legislação civil e proces
sual, nem sempre é mais conveniente para os 
cônjuges do que uma simples separação de fato. 
Vemos dessa maneira surgir, através das malhas 
de nosso Código Civil r embora este simule 
ignorá-lo) um novo instituto, que se espalha e 
se difunde como um cancro sobre toda a orga
nização fam1!1ar e social: o da separação de 
fato, tolerada pelos cônjuges como se fora um 
verdadeiro desquite, e tornando inseguras as 
relações com terceiros que com eles contratam, 
ignorando, a mais das vezes, aquele estado de 
separação" (Cr. Nelson Carneiro - Seis Pro
jetas de Anulação de Casamento - pág. 60). 

A nulidade e anula.bllidade do casamento são 
figuras distintas regidas, t•espect!vamente, pelos arti
gos 207 a 208, combinado aquele com o art. 183, e 
pelo 209, em conexão com os arts. 102, 194, 195 e 108, 
do nosso Código Civll, nos quais se alinham as "nuli
dades textuais", já que as outras são, segundo o Prof. 
Orl:mdo Gomes, "nulidades Implícitas", que são as 
que violam o princípio geral da perfeição dos atas 
jurídicos (C!, op. citado - págs, 101 e 102), O nosso 
Código, porém só se refere, no particular, ao casa
tnMto nulo e ao anulável, não se ocupando, portanto, 
do casamento inexistente, a que correspondem as 
"nulidades Implícitas", ventiladas linhas atrás. Assim, 
a união de dois homens ou de duas m\llheres nunca 
poderá ser havida como casamento, não passando, no 
dizer do Prof. Carvalho Santos - "de uma sociedade 
par~ o efeito de viverem juntos" (Cf. o Código Civil 
Brasileiro Interpretado - pág. 154). 

Os efeitos dessas duas figuras no âmbito de nosso 
Direito Civil assim se traduzem: com a nulidade, 
recunheclmento da Inexistência do vínculo conjugal; 
com a anulaciio de casamento, a presunção de sua 
Inexistência (Cf. Rosah Russomano - op, cit, pá
a:IM 431). 

Não 'vamos descer a comentários sobre as mül
t!pla.s Implicações do casamento nulo ou anulável, 
por Isso que, para o nosso objetlvo, basta que se faça 
remlssõo a essas duas figuras de nossa lei civil, e às 
quais se pr·ocura dnr ênfase para contornar a rigi
dez da lndlssolubilidade do casamento. 

Frise-se, por isso mesmo, que, como bem assi
nala o Desembargador Serpa Lopes - apoiado em 
Colin e Cap!tan, "a teoria da nulidade do casamento 
a.presentava, no antigo direito, grande Interesse, pre
cisamente em Ince da Inexistência do divórcio. Surgia, 
assim, como uma dulelf!cação no pl'lnclplo da lndls
solub!Udade" rcr. Nelson Carneiro - seis Projetas 
de Anulo.ção de Casamento - pág, 58J. 

Mas se, em verdade, o casamento era pnRsivel de 
nulidarle ou de anulação, evidente também que a ln
dlssolub1lldade, até certo ponto, era mais Ideal do que 
possível. 

11: por isso mesmo que a contornabllldade, lnevl· 
tt\vel, vezes tantas, era feltu, quase sempre, por meios 

Irregulares e !legitimas, dando proliferação conde
nável aos casos de concubinato, em que a sociedade 
e a f[l.mílin eram dlreta e, em muitos exemplos, irre
mediavelmente atingidas. O desquite, por seu turno, 
é um Instituto superado pela vigorosa evolução das 
normas jurídicas, e pelo seu lnadequamento à reall· 
dade Imperante. 

Bem se houve, portanto, o congresso Nacional na 
sua histórica decisão. Cumpria-lhe - e ele o fez com 
discernimento, sopesando críticas e preferências -
trllh~l' o rumo certo, em vez de continuar por veredas 
e atalhos, que podiam ser caminhos, mas não se fa
ziam roteiro, c per Isso mesmo nos deixavam, no pnr
tlcu!ur, mctrginallzados ante a quase totalidade dos 
po~os civilizados, sobretudo, por se tratar de matéria 
ctlretamente relacionada com os direitos da pessoa 
humana. 

Bem sabemos que o divórcio não é o remédio Ideal 
parn. casn.ls desunidos. Como também não era em con
dirões ainda mais desvantajosas, o desquite, porque, 
separando os corpos, mantinham o vinculo matrimo
nial. E se o vinculo se mantinha, de duas, uma: ou 
os cônjuges se conservariam em permanente estado 
de casttdnde ou aventurando-se a outra união, logi
camente estáriam comentendo adultério. Não esque
cer que somente lei recente tirou dós· filhos dos des
quitados a situação de adulterinos 

o Professor Orlando Gomes adverte que hã con
trovérsia quanto ao dever de fidelidade mütua para 
os desquitados, e declara que "entendem alguns tra
tadistas que ele subsiste, em razão do que, cometeria 
adultério o cônjuge desquitado que não se C9J.?-servasse 
casto'". (Orlando Gomes- Direito de.Familia- Ed. 
Forense - pãg. 241). 

A controvérsia a que vimos de aludir, por dispen
sar maiores comentários, suscita o dever e a ne~esst
dade que se Impõe, como bem salienta o Pe. Jose Na
rina no sentido de um diálogo franco e sincero com 
a Ig~ej a para uma solução da matéria. rcf. O Estado 
de s. Paulo - Edição de 4-4-1975). 

Entendemos. que essa hora soou, e dentro dela 
cabe a todos uma responsab!lldade comum indiscutí
vel. o momento é, portanto, de construir e não de 
maldizer. Já não há razão para se qiscutlr o Irrever
sível, mas para sentir a consciência dt uma Impor
tante missão que é a de fazer surgir, sobre os escom
bros do antigo estado de coisas, a construção de uma 
nova estrutura. Desse modo, ao desafio dos antigos 
c·ontendo1·es hã de suceder o convite de colaborado
res conscientes, para que a reforma a. que se vai pro
ceder seja consentânea e justa para ser, por Igual, 
concllladora e durável. 

Um dos argumentos que dominavam a campanha 
antl-divórclo prendia-se à situação dos filhos em con
seqêncla da quebra. do vínculo conjugal. 

Embora essa preocupação devesse prevalecer tam
bém relativamente à homologação do desquite, a ver
dade é que o presente projeto encarou o assunto com 
profundo discernimento e indiscutível sensibilidade. 

Assim a matéria foi disciplinada, eficientemente, 
em 15 dispositivos entre os 52 em que se condensa, 
verdadeiramente, o projeto, jã que os dois ültlmos 
se relacionam, propriamente, com o formalismo da 
técnica legislativa. 

Essa a amílise que nos cabia sobre o projeto 
e as sun.s razões determlmmtes. Não modificamos as 
nossas con vlcções nem deixamos de reconhecer os 
sadios fundamentos em que se há de assentn.r a socie
dade. Perseveramos em nossa fé, e continuamos a 
crer na farni!la, como base de nossa sociedade cristã 
e que, apesar de não poder ficar Imune nos efeitos dn. 
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convulsão do mundo moderno, ela, como bem frisou 
Pol Echev!n "resta et restera. un ílot d'affectlveté 
dans un monde qui se déshumanlse, un refuge oú l'on 
v!ent se proteger contre les agresslons de la vie mo
Jerne" (L'Exprcss n.0 1.270, de 10 a 16 de novembro 
de 1975, pág. 32), 

Mas para tanto é necessário c lmpres.>lndivel que 
~c proporcione a todos o direito de manterem ou refa
zerem a sua "ilha" de amor e fellcldade. 

Passamos agora, dlretamente, ao exame e comen
tário do Projeto. 

Tanto que nos velo ás mãos este Projeto, por 
deliberação do nobre Presidente desta Comissão, o 
que sobre nos sens!bil!zar, nos atribuiu Imensa res
ponsab!l!dadc, pelo valor e alto saber dos seus !lus
tres autores, os eminentes Senadores Nelson Carneiro 
e Ac!oly F!lho. Sentimos, para logo, que a nós, pra
ticamente estava reservada apenas a tarefa de cum- · 
prlr simples formalidade regimental para a tramita
ção regular da proposição. 

Entendend·o, porém, que, para melhor correspon
der à confiança com que fomos distinguidos, não de
veríamos faltar com a nossa colaboração, por mais 
simples que fosse, aos distintos companheiros, cuida
mos, contaminados dos seus propósitos, de investigar; 
lendo e relendo o projeto, o que, por acaso lhe teria 
escapado na revisão do texto. 

E, assim, o que nos velo a caber foi apenas o 
trabalho modesto de ajustar ao lavor da construção 
algumas poças que se desgarraram com a incot1tlda 
e justa preocupação de não tardarem na regulamen
tação do importante diploma legal, É que, em verdade, 
o projeto prima pelo cuidado e pelo descortino com 
que foi tratada a matéria, descendo, lncluslve, a ml
núcias quando, por exemplo, se voltou para regular 
a proteção dos filhos e a assistência ao cônjuge ino
cente ou inválido. O que nos sobrou foi, portanto, pou-· 
co, quantitativa e qualitativamente, porque se da 
parte del<!s a competência e a experiência compro
vadas trabalharam unidos, quanto a nós, não se pode
ria combinar "engenho e arte" para tão difícil mister. 

Valha, entretanto, a boa vontade de quem, não 
podendo construir um templo, acende uma vela no 
culto de sua fé. 

É o que nos dispomos, com as ponderações que, 
a seguir, se apresentam, já que a anál!se da maté
ria, no seu sentido histórico, crítico e doutrinário, 
procuramos fazer, na parte preambular deste parecer. 

No urt. 1.o, parece-nos de boa acolhida f~zer subs
tituir a expressão "ou de seus efeitos civis , por es
toutra "ou a cessão de seus efeitos civis". 

Os efeitos civis cessam, não se dissolvem,; 
No art. 3." § 2.o consideramos conveniente a sua 

alteração redacional, com um acréscimo, no final do 
dispositivo, e a criação de um parágrafo que será o 
H3,0", 

No Art. 5,o § 1.o, somos pelo acréscimo, Jogo ap?,s 
o substantivo "anos", do adjetlvo "consecutivos . 

Se a boa hermenêutica ensina que nem sempre in 
c!aris cessat lntcrprctatio, é de se pensar nos riscos 
que po:lem surgir quando essa clareza não é mani
festa. 

Se se admitem as separações e as renovadas uni
ões, é bem de ver que, em certos casos, .se conseguiria 
esse totnl que não seria entretanto posstvel, se fossem 
os cinco anos consecutivos. E não temos dúvidas de 
que a intenção dos autores, no caso, é a mesma que 
nos inspira a sugestão feita. 

• Para o § 2.0 do Art. 5.• propomos a.segulnte reda
çao: 

"O cônjuge pode, ainda, pedir a separação• 
judicial quando o outro estiver acometido de 
grave doença mental ou contagiosa, manifes
tada após o casamento, e que torne impossível 
a continuação da vida em comum, desde que 
após uma duração de cinco anos, a enfermidade 
tenha sido reconhecida de cura Improvável." 

Em~or.a. o parágrafo único do· art. li. o disponha 
que o conJuge que tiver pedido a separação perderá 
todas as vontagens patrimoniais obtidas, em virtude 
do casamento, ressalva, contudo, a meação nos aqües
tos, o que se baseia em salutar princípio de justiça. 

Todavia, para que a ressalva possa prevalecer 
em seu sentido étlc·o, afigura-se-nos, ainda, conveni
ente, que a Doença se Manifeste após o Casamento, 
cty:n o que se evitará que alguém venha a contrair 
matrimênlo com pessoa portadora de doença incurá
vel para o fim premeditado de, beneficiando-se dos 
rendimentos do seu patrlmônlo, adquirir bens, e, 
posteriormente, obter a separação judicial, ficando, 
desse modo, com a meação dos aqüestos. 

Esse dispositivo, pelo seu reflexo na senslbllldade 
popular. o que leva, naturalmente, a ver-se o ideal e 
esquecer-se o real, estava, a nosso ver, a precisar de 
uma redaciio mais explícita que, dificultando a ação 
condenável de alguns, concorra para, na grande maio
ria dos casos, defender a sobrevivência do matrimó
nio, e, decorrentemente, a convivência do casal mar
cado pelo destino. 

É verdade que os autores do projeto tiveram a 
louvável preocupação de deferir ao Juiz a atribuição 
de, na análise da separação judicial, orientar a sua 
decisão, de acordo com os reflexos negativos que, por
ventura. lhe possam fazer prever "o agravamento nas 
condições pessoais ou da doença do outro cônjuge". 

Cremos entretanto, que a ressalva que estamos 
a oferecer i10 texto do projeto, não contraria, antes 
fortalece as medidas premonltoras a que vimos de fa
zer referência. 

Por outro lado, temos por oportuno acentuar•que 
a posslbllldade da separação judicial nos casos indi
cados no § 2.o do art. 5.• é uma iniciativa presente na 
legislação de outros países. A do Brasil não é, P<Jr
tanto, uma exceção .. 

Analisamos, inicialmente, a portuguesa, que pe
cando, por não ser explicita, abre porta larga a possí
veis excessos. 

O art. 1. 778 do Decreto-lei 561, de 17 de julho 
de 1976, ou seja de data posterior à Revolução, esta
belece, na letra i, entre os fatos que devem funda
mentar a separação ·litigiosa "qualquer outro que 
ofenda gravemente a integridade física do reque
rente". 

Embora a expressão usada se preste a lntel·preta
ções as mais diversas, não se pode negar que uma 
"~9ença mental ou contagiosa" pode trazer conse
qucnclas desastrosas à "Integridade física" de um dos 
cônjuges. 

É de mister, porém, sublinhar que a legislação 
francesa, no particular, é peremptória, como prescre
ve o artigo 238 da Lei n.0 75.617, de 11 de julho de 1975 
que há de ser lido conjuntamente com ·o anterior pe~ 
la conexão redaclonal entre ambos. 

"Art. 237. Un epoux peut demander Je dl
vorce, en ralson d'une rupture prolongée de l:l 
vle commune, rorque les epoux vlvent separées 
de falt depuls slx ans". 
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"Art. 238. Il en est de même lorsque les 
t11cultés mentales du conjoint se t1·ouvent, de
puis slx ans, si gravement alterées qu'aucunnc 
communo.uté de vie ne subsiste plus entre les 
époux et ne pourra, selon les prévisions ralso
l10.bles, se l'econ.stituer dans l'avenir" (Cf. Lei 
cltncla o.pud Raymond !Lndon e Phillppe Ber
tln in Dlvorce 1976, pg. 342). 

Vem a talho ponderar, ainda, que inspirado, cer
tamente, no. lei francesa, oprojeto, sob exame, fez 
consignar, no cl.tado § 2.o do art. 5.o, que essa doença 
rrmve para os efeitos da separação judicial deverá 
t.er uma duração de cinco anos, sem, evide!ltenlente, 
perspectiva de cura. 

Não podemos deixar de trazer também à colação 
a l.nlclativa do Deputado Padre Nobre, ilustre e de
dicado membro da Ig1·eja 1 Católica, de, aclmltindo n. 
pn~.sibilldade de anulação de casamento, com base 
nc art. 218 do Código Civil, considerar "erro essen
cial quanto à pessoa do outro cônjuge", a "ignorân
cia de esquizofl·enia, paranóia, demência precoce e 
nlcoollsmo grave". 

Afiguro.-se-nos Importante essa observação p~ra 
que se tenha em mente, sobretudo no que tange aos 
sôfrego.!, maldizentes ou menos avlsádos, a preocupo.
ção dos autores do projeto de, atendendo, embora, à 
realldo.de dos fatos, não se desvincularem do objetl
vo de,

1 
sempre que possível, dificultar o divórcio que, 

sendo .'em det~lnados casos terapêutica acertada, 
não pode transformar-se em panacéia irresponsável. 

Temo~ por mais acertado Incluir-se, r.ntre o ver
ba "constituir" e o substantivo "causa", o advérbio 
"respectivamente". 

O acréscimo se faz mister para mais elare~a do 
texto. 

Entendemos que o parágrafo único do art. 6.0 

deverá ser a.sslm redigido: 
"Nos casos previstos nos §§ 1.0 e 2.0 do arti

go anterior, o cônjuge que, a pedido seu, tiver 
deferida a separação judicial, perderá todas as 
vantagens patrimoniais, obtidas em virtude do 
casamento e, se o regime matrimonial for o de 
comunhão universal, reverterão ao requerido to
dos os bens que trouxe para o casamento, sem 
prejuízo da meação na comunhão e nos aqües
tos.'· 

Para o art. 12, propomos a seguinte redaçi:lo: 
"No caso do § 2.o do art. 5.0 , o Juiz defe

rirá a entrega dos filhos ao cônjuge que esti
ver em condições de assumir, normalmente, a 
responsabilidade sobre a .sua guarda e educa
ção.'' 

o § 2.o do art. 5.0 , como já vimos, tem referên
~la com o estado de saúde de um dos cônjuges. Ora, 
preceituando o .artigo ora comentado, que a entrega 
dos filhos deve ser feita "ao cônjuge que estiver em 
condições de dar-lhes guarda e educação" e sendo o 
.substantivo "condições" de entendimento semânti
ca multo amplo, bem pode que essa "guarda" venha 
a caber ao cônjuge doente. A forma proposta não tra
rá Inconveniente, uma vez que, havendo Impedimen
to quanto à decisão prevista no art. 12, a solução es
tá contida no disposto no art. seguinte. 

Julgamos conveniente a exclusão da palavra "me
nores", do final do § 2.o do art. 17. 

Em vez de restringir, a iniciativa que o disposi
tivo assegura à mwher, deve ser ampliada, porque 
tnulto mais do que os filhos menores, os maiores se
rão partes conscientes da separação conjugal. 

Melhor nos parece fazer preceder, no paró.graro 
único do art. 21, à palavra "credor" o substantivo 

"cônjuge", procedimento que se repetirá no final do 
mesmo parágrafo, antes da palavra "devedor". 

Temos que a repetição do substantivo entrelaça
rã o sentido com o texto, dando a este a clareza ln· 
dlspensâvel. Não deve ter sido outra a orientação 
que presidiu a redação, em casos Iguais ou seme
lhantes, dos dispositivos da lei francesa. CCf. no par
ticular, os arts. 275-1, 276-1 e 284: "époux déblteur" -
"époux créancier"l. 

Propomos a.lnclusão de um artigo, que passaria a 
ser o 22, consnbstnnclando texto do Projeto de Lei do 
Senado n.0 83, de 1977, de autoria do nobre Senador 
Otto Lehmann, jó. apreciado e aprovado por e.sta Co
missão. Em conseqüência, deverão ser renumerados os 
demais artigos do Projeto. 

Consideramos mais adequada a seguinte redação 
para o art. 24: 

"A conversão em divórcio da separação ju
dicial dos cônjuges, existentes hó. mais de três 
anos, contada da data da decisão que conce
deu a medida cautelar correspondente (art. 8) 
será decretada por sentença da qual não cons
tará referência à causa que a determinou". 

Achamos, data venia, um tanto imprecisa a re
dação do texto do projeto. 

Para fugir, também, à repetição da expressão 
"separação judicial'', não a renovamos depois de "me
dida cautelar", deixando esta indicada pelo advérbio 
"correspondente". 

Consideramos, ainda, que a sentença não deverá. 
referir-se à causa que determinou o deferimento do 
pedido. As razões estarão relacionadas no relatório 
que há de preceder à sentença e não nesta. É o res
peito à família deve ser resguardado do público, so
bretudo existindo filhos. 

É essa, Inclusive, a orientação da lei francesa re
fletida no art. 55, segundo o qual "le dlsposltlf du ju
gement ne dolt falre aucunne reférence à la cause 
du dlvorce". E o comentário sobre o dispositivo acres
centa: "les motlfs du dlvorce ne seront pas connus 
des tlers". (Cf. Dlcorce 76 - op. cit., pág, 35). 

Quanto ao art. 25, e para que o "dever de assis
tência ao outro cônjuge" seja compreendido em sua 
verdadeira extensão, sugerimos que, ao final do d!s
p~sltlvo, se faça remissão ao art. 231 Inciso III do 
Codigo Civil. 

No art. 27, por de.snecessó.rla, somos pela supres
são da expressão final: "na forma da lei civil". 

Há de se proceder, quanto ao art. 28, do mesmo 
modo como se fez relativamente ao Parágrafo único 
do art. 21: a lnclti.são do substantivo "cônjuge" an
tes das palavras "credor" e "devedor". 

As razões são as jâ expendldas quanto à altera
ção do Parágrafo 'Onlco do art. 21. 

Julgamos conveniente acrescer o art. 33 de dois 
parâgrafos, com a segulnFe redação: 

"§ 1.0 A petição será também assinada pelos 
advogados das partes ou pelo advogado escolhido de 
comum acordo. 

§ 2.0 O juiz poderá recusar a homologação e 
não decretar a separação j udlclal, se comprovar que 
a convenção não preserva suficientemente os Interes
ses dos filhos ou de um dos cônjuges". (Art. 232 do 
Código Civil Francês). 

O § 1.0 atende às ponderações da Seção do Rio 
de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Em 
regra, a separação judicial consensual (como do atunl 
desquite amigável) terá opedldo redigido por advo-
gado. · 
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A assinatura do profissional evitará o abuso que 
aquela Seçiio da Ordem denuncia, em contraste com 
a legislação francesa (art. 230 do Código C!v11). 

A prática demonstra que numerosas ações de mo
dificação de cláusulas resultam de não poder o juiz 
em regra, examinar a petição de desquite mn!gável.' 
especialmente no que diz respeito aos cônjuges. A 
solução sugerida é a do atual art. 232 do Código C!v!l 
Francês. 

Quanto ao art. 38, substituir a .palavra "conheci
mento" por "consentimento" e, a ,seguir, acrescentar 
ao termo "desquite" o adjetivo "litigioso", e no· final 
do mesmo texto, acrescer, depois da expressão "se
paração consensual", estoutra: "separação judicial". 

As alterações decorrem de evidente lapso dat!lo
grâfico. 

Entre o art. 38 e o 39, inscreva-se: 
Capítulo IV - Das Disposições Finais e Transi

tórias. 
Outro lapso dat!lográfico. 
Para o art. 39, opinamos a seguinte redação: 

Art. 39. "No caso de separação de fato, com 
início anterior a 28 de junho de 1977, e desde. 
que completados cinco anos, poderá ser promo
vida ação de divórcio, na qual se deverão provar 
o decurso do tempo de separação e a sua causa." 

Antes de tudo, procuramos tornar o dispositivo 
mais explicitamente conforme ao texto do art. 2.0 da 
Emenda Constitucional n.0 09. 

Entendemos, assim, que o que se há de provar 
não é "a causa de dissolução do casamento", mas a 
duração do tempo da separação conjugal, e a causa 
que a esclareça. 

Pode um cônjuge estar separado do outro, hã 
anos - nos casos de guerra por exemplo - e nem 
por isso, a separação justificará o desfazimento do 
vinculo conjugal. 

O que a lei em que se consubstanciará. o projeto 
está a exigir é que haja ruptura da união matrimo
nial. E tanto é verdade que o § 1.0 do art. 5.0 declara 
expressamente: 

"A separação judicial também pode ser 
pedida se um dos cônjuges ·provar a ruptura da 
vida comum há mais de 5 (cinco) anos ... " 
(0 grifo é nosso). 

Que diz no particular a lei portuguesa? "Aban
dono completo do lar conjugal por tempo superior a 
três anos". (0 grifo é nosso) Cf. Legislação Anotada 
sobre o Divórcio de França Pitão pág. 33. 

E a lei francesa? "Quand le ,llvorce est demandé 
pour rupture de la vie commune" (0 grifo é nosso). 

As alterações que estamos a sugerir procuram 
harmonizar o texto com o seu real objetivo. 

No § 1.o do art. 39, a expressão "no caso d.este 
artigo" desaparecerá em favor de: '"com base neste 
artigo". 

A substituição proposta visa a dar ao artigo me
lhor redação. 

Para o inciso I do § 2.0 do art. 39, sugerimos novo 
texto: 

"A petição conterá a indicação dos melas 
probatórios da separação de fato, e será instrui
da com a provo. documental já existente." 

Melhor redação. 

o inciso II do § 2.0 do art. 39 vigoraria com a se
guinte redação: 

"A petição fixará o valor da pensá<l ao côn
juge que dela necessitar para a sua manuten
ção, e indicará as gt.rantlas para o cumprimen
to da obrigação assumida." 

Redação mais clara. 
Ao inciso IV do § z.o do art. 39, no final do dis

positivo, impõe-se a nosso ver, a substituição da ex
pressão "cuja realização é obrigatória" pela: "a qual 
será obrigatoriamente realizada". 

Impende a clareza. A redação existente leva a 
uma interpretação ambígua: a que se refere "cuja"? 
A "ratificação do pedido de divórcio", ou a "audiên
cia"? 

A substituição evidencia que a menção se faz a 
"audiência". 

No art .. 41, entre as palavras "sentenças" e "pro
feridas", parece-nos acertada a colocação do advérbio 
"já". 

O desquite, com a aprovação desta lei desaparece 
da nomenclatura de nossa legislação. Em seu lugar: 
"separação consensual" ou "separação judicial". 

Logo, o dispositivo citado está referindo-se às 
sentenças anteriores, isto é, às "já proferidas". 

No art. 42, entre. as palavras "sentença" e "des
quite" é de se substituir a preposição "de" pela con
tração "do", e no início da terceira llnlla, "e" P,Or "ou". 

Não se trata de uma filigrana redacional. É que 
com a lei em que se transformará o projeto. desa
parecerá o Instituto. do "desquite". 

Esta palavra estará apenas em processos anterio
res. Assim, não se falará mais "em desquites", mas 
"nos desquites". 

Quanto à substituição do "e" por "ou", é obvia a 
razão. 

No texto se trata de uma alternativa, e não de 
uma adição. 'se 'é verdade que a conjunção "ou", em 
alguns casos pode corresponder à conjunção "e", esta 
nunca equivale àquela. 

No art. 44, onde se diz: "e da qual tenha resul
tado f!lho", preferimos dizer "que haja perdurado por 
dez anos consecutivos ou da qual tenha resultado 
filhos". 

Uma das conseqüências do concubinato é as mais 
das vezes a ausência de prole. A mulher, sem qual
quer garantia, não se sente segura para a mater
nidade. A emenda atende a situações que se cons
tituíram hã muitos anos, sem prole. Não é justo que 
a companheira que se torna esposa fique prejudicada 
com o regime da comunhão parcial, já que em regra 
é o homem que põe em seu nome os bens adquiridos 
na constância da união. 

Sugerimos que, na parte final do art. 45, seja 
substituída a locução "por ato regular no juizo com
petente", por '"l!lediante requerimento nos autos da 
ação de separaçao". 

A parte final do caput deste art!~;o fala em "juízo 
competente", sem mencionar qual, não estando, a 
hipótese, segundo nos parece, regulada no Código 
Civil. Por outro lado, não se definiu, no projeto, o que 
seja "ato regular". Com a modi!!cação fica evidente 
que o "juízo competente" será o da própria ação. 

Observamos ainda que no mesmo artigo, deverá 
ser "parágrafo único", e não "§ 1.0". Corrigido o equi
voco. 
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Para o art. 46, sugerimos a seguinte rcdação: 
"Art. 46. Se os autos do desquite, ou da 

separação judicial, estiverem extraviados, o pe
dido de conversão em divórcio será Instruído 
com a certidão da sentença, 011 da sua ave!·ba
ção no assento de casamento." 

Não há razão para limitar-se o extravio aos autos 
do desquite, nem de não se ampliarem os meios de 
consecução da certidão pretendida. 

Art. 48. Quanto ao art. 48, é de se excluir 
do Inciso V do art. 12 do Código Civil a palavra 
"falecido" aposta ao substantivo "cônjuge". 

Se se trata de Inscrição da certidão de "óbito do 
cônjuge", não h:i por que acrescentar "falecido". 

O parágrafo único do art. 48 dever:i ser assim 
redigido: 

"A mulher poder:i acrescer aos seus os ape
lidos do marido." 

A redação ficará mais correta. 
Art. 51. A Lei n.0 883, de 21 de outubro de 

1949, passará a vigorar com as seguintes alte
rações: 

Art. 1.0 
Parágrafo único. Ainda na vigência do ca

samento, qualquer dos cônjuges poder:i reco
nhecer o filho havido fora do matl'imônlo, em 
testamento' cerrado, aprovado antes ou depois 
do nascimento do fllho, e, nessa parte, irrevo
gável. 

Art. 2.0 Qualquer que seja a natureza da 
filiação, o direito à herança será reconhecido 
em Igualdade de condições. 

Art. 4.0 ................................ . 
Parágrafo único. Dissolvida a sociedade 

conjugal do que foi condenado a prestar ali
mentos, quem os obteve não precisa propor 
ação de investigação para ser reconhecido, ca
bendo, porém, aos Interessados o direito de 
Impugnar a fillação. 

Para não alterar a numeração dos artigos da vi
gente Lei n.O 883, entendemos que dever:i figurar co
mo parágrafo único do seu art. 1.0 a norma que per
mita a reconhecimento do filho bavldo fora do ma
trimônio, mediante testamento cerrado, ainda na 
constância do casamento. 

Por outro lado, propomos a substituição da ex
pressão "filho ilegítima" por "filho havido fora da 
matrimônla" por quanto nn primeira estão compre
endidas os filhos simplesmente naturnls, cujo reco
nhecimento na constância do cnsamento sempre foi 
permitida pelo Código Civil. ( § 1.0 do art. 1. G05) 

Afigurando-se-nos, também, oportuno, n reforma 
da legislação sobre fillaçiio, entendemos dever-se al
terar a regra do art. 2.0 da Lei n.O 883 que eonf,~rc 
ao filho havido forn do casamento, a titulo ele amparo 
social, metade da herança que deveri• receber o rilhn 
legitimo ou legitimado. 

Permitido o reconhecimento, do filho h:·c,;iJr; for~: 
do matrimônlo, - como propomos - o que eic dü 
verdnde, recebe, por fnlecimento dos pais, ~ lwr~a:,:a. 
nada justlficllndo a manutençüo do chamac.iu ~,r:,puro 
social, nem a restrição il. percepção da metu,:e c;o CJU~ 
vier a caber ao filho legitimo. Note-se que c, Cé•àir;o 
Civil, ao ndmitir o reconhecimento, n:~ consr:,r.cJ:'. elo 
casamento, do filho simplesmente nat;.r·:·J. c':::r:· . .. 

este a metade da herança que viesse a caber ao filho 
legítimo ( § 1.0 do art. 1. 605). Essa restr!ção, porém, 
foi revogada pelo nrt. 126 da Constituição de 1937). 

Ora, se o nosso direito, para efeito de sucessão, 
já equiparou os filhos simplesmente naturais aos le
gítimos, não se justifica n mnnutenção da restrição 
relativamente aos adulterinos (Isto é, os havidos fora 
dn constância do matrimônlo - Cf nrt. 1.0 da Lei 
n.O 883), uma vez que a tendência hodlerna é pela 
equiparação absoluta, dado que os fllhos não devem 
responder pelos erros dos pais. No particular, já se 
c:;nl1ou uma legenda que vale por uma sentença: 
''Não há filhos ilegítimos. H:i pais ilegítimos". 

Acentue-se, ainda, com refetõncln ils altera.ções 
propostas, que a .responsabllldade da ação de inves
tigação, quando j:i h:i sentença para a prestação de 
alimentos, é medida de grande alcnnce e de sentido 
lógico. 

Em verdade, o art. 4.0 dn Lei n.O 883/49 permite ao 
filho adulterino acionar o pai, para efeito da pres
tação de nlimentos, para cuja obtenção deve ser pro
vada a relação de fliiação, uma vez que aqueles de
correm desta. 

Peln dinâmica proceE~ual. em tnis casos, já houve 
cumulação da ação declaratórla de paternidade com a 
condenntória de alimentos. Daí a razão de sugerimos 
seja dispensada uma inovação para a dcclnração de 
paternidade já expressa ou implícita na ação que 
defmiu oc c.!!mcr:tos. 

Como, porém, pode-se prever a hipótese de o su
posto pai, para evitar escândalo, ter sacrificado a sua 
defesa na ação de alimentos, confere-se aos interes
sados, em tal caso, o direito de lmpugnnr a fll!ação. 

Quanto ao art. 52: o Inciso I do art. 100 do Có
digo de Processo Civil, mencionado no dispositivo 
caput do Projeto, vigornrla com a seguinte redação: 

"Art. 52. Os arts. 100 n.O I e 155 n.0 II do 
Código de Processo Civil passam a vigorar com 
a seguln te redação: 

Art. 100 .......................... ·.· ..... . 
.............. ' .... ····· ............. ······· .. . 

I - da residência da mulher, pnra n ação 
de separação dos cônjuges e !L conversão desta 
r.m divórcio, e p~.ra a anulnr,o.o cte casamento. 

Art. 155. . ............................... . 
••• ' ••••••••••••• ' •• ' •••••• o •••••• ' ••• '.' •••••• 

II - que dizem respeito a casamenta, fllin
ção, separar,üo ~os cônjuges, conversão desta 
em divórcio, alime:1tc~ e :;~::rela de menores." 

A expressão "sepnraçilo de corpos" é por demnls 
restrita, certo como é que :: :;op:~rn~5.o judicial impor
tarli. separação de corpos e de bens (art. 7.0 do Pro
jeto). 

A nosso ver, deve ser usada n expressão "açiio de 
separnr:ão dos cônjuges", j:i utlllzada no art. 24. "Se
pamç~ta ele corpos" deve ficar. apenns, parn a medida 
cautelnr ( ~ 1.0 do art. 7.0 ) • 

Observação: Entre o Inciso I e II, alinhados em se
r>:nicla ao nrt .. 52 do Projeto, incluir: art. 155. Assim o 
inr:isn 1 <li:~ respeito no art. 100 do Código de Processo 
Civil, c o II, no urt.. 155 (Lnpso dntilogr:ifico). 

AJll'eciando o art. 50 do Projeto, vale assinalado 
cruc foram bem avisados os nutores do projeto ao su
primirem o R 1.0 do nrt. 1.605 do Código Civil, com .o 
que evitam que alguns repositórios de legislnção Insis
tam t•m mantô-,lü, Em verdade, o refel'ldo dispositivo 
rol l'l'"'·i"Ju ;1clo artigo 12G da Constituição de 1937, 
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não tendo sido revigorado por nenhum texto constl· 
tuclonal subseqUente, ou por lei reprlstlnatórla a tal 
respeito. 

Feitas as ponderações constantes deste Parecer, 
somos pela constitucionalidade e jurldlcldade do pro
jeto que deverá ser aprovado nos termos, clata venia, 
da seguinte Emenda Substltutlva que apresentamos. 

EMENDA N,0 1-CCJ 
(Substitutivo) 

Art. 1.0 A dissolução do cn.samento, ou a cessa
ção de seus efeitos civis, de que trata a Emenda 
Constltuclonnl II.0 9, de 28 de junho de 1977, e a da 
sociedacle conjugal ocorrerão nos casos e segundo a 
forma que esta Léi regula. 

CAPíTULO I 
Da Dissolução da Sociedade Conjugal 

Art. 2.0 A sociedade conjugal termina·: 
1.01 pela morte de um dos cônjuges; 
2.01 peln. nulidade ou anulação do casamento: 
3.0 1 pela separação judicial; 
4."' pelo divórcio. 
Parágrafo único. O casamento válido some\113 

sa dissolve pe!a morte de um dos cônjuges ou pelo 
dlvótcio. 

SEÇÃO PRIMEIRA 
Dos Casos e Efeitos ela Separação Judicial 

Art. 3.0 A separação judicial põe termo aos de· 
veres de coabitação, fldelldade reciproca e ao regime 
matrimonial de bens, como se o casamento fosse dis
solvido. 

§ 1.0 Caberá somente aos cônjuges o procedi
mento judicial de separação, mas, no caso de inca
pacidade, serão representados por curador, ascenden
te ou Irmão. 

* 2.0 O ,iuiz deverá promover todos os meios 
para CjUS as partes reconciliem ou transijam, ouvindo 
pcsscalmcnte cada uma separadamente antes de reu
ni-las em sua presença. 

; 3.0 Os advogados devem em seguida, se os 
c'm'u:re> o pedem, ser chamados a :~ssiEtlr c !l :nl'
tlclpar clns entendimentos. 

Art. 4.0 A separação judicial pode ser requeri
da em pctlclio assinada por ambo~ os cônjuges, quan
do concorcinrem na Impossibilidade da continuação 
da vida em comum, e estiverem casados 1\~ mnls · d~ 
2 i dois l anos. 

Art. 5.0 A sepa!·ação judicial pode ser pedida por 
um só dos cônjuges quando imputar ao outro fato 
clr.sonroso, Imoral ou !licito, ou que constitua viola
ção gmvc ou reiterada dos deveres do casamento, c 
que torne lnsuportilvel n vida em comum. 

~ 1.o A separação judicial também pode ser pe
dida sr um dos cônjuges provar a ruptm·a da vida em 
comum l1ú mais de 5 (cinco) anos consecutivos, e a 
Impossibilidade de sua reconstituição. 

! 2.0 O cônjuge pode ainda pedir n separação 
jt•dlclal quando o outro estiver acometido de grave 
doença mental ou contagiosa, manifestada após o 
casamento e que tome Impossível n cc.ntlnuação da 
vida em comum, deSde que, após uma duração de cin
co anos, n enfermidade tenha sido reconhecida de 
cura Improvável. 

Art. 0.0 Nos casos das §§ 1.0 e 2.0 do artigo ante
rior, a sepnrnção judicial poderá ser negada, se cons-

tltulr, respectivamente, causa de· agravamento das 
condições pessoais ou da doença do outro cônjuge. 

Parágrafo único. Nos casos previstos nos § l 1.0 
e 2.0 do artigo anterior, o cônjuge que, a pedido seu, 
tiver deferida a separação judicial, perderá todas as 
vantagens patrimoniais, obtidas em virtude do casa
mento e, se o regime matrimonial for C• de comunhão 
universal reverterão ao requerido os remanescentes 
de todos os bens que trouxe para. o casamento, sem 
prejuízo de sua menção na comunhão e nos aqi.iestos. 

Art. 7 .O A separação j udlclal impc·rtará na se
paração de corpos e na de bens. 

§ 1.0 A separação de corpos poderá ser determi
nada como medida cautelar (art. 796, do CPCJ. 

§ 2.0 A separação de bens poderá ser feita me
diante proposta dos cônjuges e homologada pelo juiz 
ou. pc·r este decidida, mas sempre na sentença dJ 
merlto. 

Art. 8.0 Os efeitos da sentença que julgar a se
paração retroagem, quanto aos bens e aos cônjuges 
a data da decisão que tiver concedido a separação 
cautelar. 

SEÇAO SEGUNDA 
Da Protcção da Pessoa elos Filhos 

A.l·t. 9.0 No caso de dissolução da sccledade con
jugal pela .separação judicial consensual (art. 4.0), 
observar-se-á o que os cônjuges acordarem sobre a 
guarda dos filhos. 

Art. 10. Se a separação judicial tiver sido fun
dada no disposto no caput do art. 5.0 desta lei, fica
rão c.s filhos menores com o cônjuge Inocente. 

§ 1.0 Se ambos os cônjuges forem culpados, fi
carão em poder da mãe os filhos menores, salvo se 
o juiz verificar que de tal solução possa advir pre
juízo de ordem moral para eles. 

§ 2.0 Verl!lcado que não devem os filhas perma
necer em poder da mãe nem da pai, deferirá u juiz 
a sua guarda a pessoa notoriamente Idónea da famí
lia de qualquer dos cônjuges. 

Art. 11. Quando a separação judicial ocorrer 
com fundamento no § 1.0 do art. 5.0 desta lcl, os fi
lhos ficarão em poder do cônjuge em cuja companhia 
estavam durante o tempo de ruptura da vida em 
comum. 

Art. 12. No case· do § 2.0 dO art. 5.0, o juiz defe
rirá a entrega dos filhos ao cônjuge que estiver em 
condições de assumir, normalmente, a responsnl.J!li
ciade sobre a sua guarda e educação. 

Art. 13. Se houver motivos graves, poderá o juiz, 
em qualquer caso, a bem dos filhos, regular por ma
neira diferente da estabelecida nos artigos anterio
res a situação deles com os pais. 

Parágrafo único. Os pais, em cuja companllh 
não estiverem os filhos, contribuirão parn o sustento 
deles com o valor e na forma fixados pelo juiz, qu~ 
atenderá à situação financeira do devedor e do res
ponsti. vel pelo. guarda, e à necessidade dos mnores. 

Art. 14. No caso de anulação do casamento, !la
vendo filhos comuns, observar-se-á o disposto nos 
arts. 10 e 13. 

Parágrafo único. Ainda que nenhum dos cônju
ges estejn de boo. fé ao contrair o co.samentc·, seus 
efeitos civis aproveitarão aos filhos comuns. 

Art. 15. Os pnls, em cuja guardn não estej um os 
filhos, poderão vlsltti-los e tê-los em sua compo.nl'lla, 
segundo flxnr o juiz, bem como fiscalizar sua manu
tenção e educação. 
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Art. 16. As disposições relativas à guarda e à 
proteção de alimentos aos filhos menores estendem
se aos filhos maiores Inválidos. 

SEÇAO TERCEIRA 

Do Uso do Nome 
Art. 17. A mulher, julgada culpada na sepurnção 

J udlclal, readquirirá CJo nome de solteira. 
§ 1.0 Aplica-se ainda o disposto neste artigo 

quando é da mulher a iniciativa da separação judi·· 
ela! com fundamento nos §§ 1.o e 2.0 do art. 5,0 

§ 2.o Nos demais casos de separação judicial, 
caber:i. à mulher a opção pela conservação do nome 
de c~sada, se tiver filhos. 

Art. 18. A mulher, julgada Inocente, pede r~ 
:1unc!ar, a qualquer momento, ao direito de usar o 
nome do marido. 

SEÇAO QUARTA 
Dos Alimentos 

Art. 19.· O cônjuge inocente, se necessitar, terá. 
direito a alimentos fixados na forma da legislação 
vigente. 

Art. 20. Para manutenção dos filhos, os cônju
ges separadcs judicialmente contribuirão na propor
ção de seus recurso~. 

Art. 21. Para assegurar o pagamento da pensão 
allmenticia, o juiz poderá determinar a constituição 
de garantia real ou fidejussória. " 

Parágrafo único. Se o cônjuge credor preferir, o 
juiz poderá determinar que a pensão consista no usu
fruto de determinados bens do cônjuge devedor. 

Art. 22. Salvo decisão judicial, as prestações ali
menticias de qualquer natureza, serão corrigidas mo
netariamente na forma dos índices de atualização 
das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
ORTNs. 

Parágrafo único. No caso. do não-vagamente das 
referidas prestações no vencimento, o devedor res
ponderá, ainda, por custas e honorários de advogado 
apurados simultaneamente. 

Ai't. 23. A obrigação de prestar alimentos trans
mite-se aos herdeiros do devedor, na forma do art. 
1. 79G de· Código Civil. 

CAPíTULO II 
Do Divórcio 

Art. 24. O divórcio põe termo ao casamento ou 
aos seus efeitos civis. 

Art. 25. A conversão em divórcio da separaçõ o 
judicial dos cônjuges, existente há mais de três ano:;, 
contada da data da decisão que concedeu a mc:Uclo 
cautelar correspondente (art. 8.0 ) será decretada por 
sentença, da qual não constará referência à caus~1. 
que o. determinou. 

Parágrafo único. Decorrido o prazo de separa
ção de que trata este o.rtlgo, qualquer dos cônjuges 
p~derá promover a conversão da separação em di
vorcio. 

Art. 26. No caso de divórcio resultante da sepa
ração previsto. nCJo art. 5.0 , §§ 1.0 e 2.0 , o cônjuge que 
teve a Iniciativa da separação continuará com o de
ver de assistência ao outro. (Código Civil - Art, 231 
- Inciso III), 

Art. 27. O divórcio não modificará os direitos e 
deveres dos pais em relação aos filhos. 

Parágrafo único. O novo casamento de qualquer 
dos pais ou de ambos não importará também restri
ção a esses ·direitos e deverjls. 

Art. 28. Os alimentos devidos pelos pais e fixa
dos na sentença de separação poderão ser alterados 
a qualquer tempo. 

Art. 29. O novo casamento do cônjuge credor da 
pensão extinguirá a obrigação do cônjuge devedor. 

Art. 30. Se o cônjuge .devedor da pensão vier a 
casar-se, o novo casamento não alterará sua obriga
ção. 

Art. 31. Não se decretará o divórcio se ainda nãc· 
houver sentença definitiva de separação judicial, 'on 
se esta não tiver decidido sobre a partilha dos bens. 

Art. 32. A sentença definitiva do divórcio produ
zirá efeitos depois (!e registrada no Registro Público 
competente. 

Art. 33 •. Se os cônjuges dlvorcladC8 quiserem 
restabelecer a união conjugal, só pCJoderão fazê-lo me
diante novo casamento. 

CAPíTULO m 
Do l'rocessso 

Art. 34. A separação judicial consensual se fará 
pelo procedimento previsto nos arts. 1.120 a 1 . .124 
do Código de Processso Civil, e as demais pelo proce
dimento ordinário. 

§ 1.o A petição será também assinada pelos ad
vogados das partes ou pelo. advogado escolhido de co
mum acordo. 

§ 2.o O juiz pode recusar a homologação e não 
decretar a separação judicial, se compróVar ·que a 
convenção não preserva suficientemente os interes
ses dos filhos ou de um dos cônjuges, 

Art. 35. A conversão da separação judicial em 
divórcio será feita mediante pedido de qualquer dos 
cônjuges. 

Parágrafo único. o pedido será apensado aos 
autos da separação judicial (Art .. 47). 

Art. 36. Do pedido será citado o outro cônjuge, 
em cuja resposta não caberá a reconvenção. 

Parágrafo único. A c1>ntestação só pode fundar
se em: 

I - falta de decurso do prazo de três anos de 
separação· judicial; 

II - descumprimento das obrigações assumida~. 
pelo requerente na separação judicial 

Art. 37. o juiz conhecerá dlretamente do pedi
do, quando não houver contestação ou necessidade 
de produzir prova em audiência, e proferirá sentença 
dentro em dez dias. 

~ 1,0 A sentença llmitar-se-á à conversão de se
paração em divórclc·, que não poderá ser negada sal
vo s~ provada qualquer das hipóteses previstas no ar
tigo anterior. 

§ 2.o A improcedência do pedido de conversão 
não Impede que o mesmo cônjuge o renove, desde que 
satisfeita a condição anteriormente descumprida. 

Art. 38. o Capitulo III, do Titulo II, do Livro 
IV, do Código de Processo Civil, passa a ter a ementa 
seguinte: 

"Da separação consensual" 
Art. 39. No art. 1.120; no parágrafo único do 

art. 1.121; no art. 1.122 e seu parágrafo 1.0 ; nos ar ti-
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gos 1, 123 e 1. 124 do Código de Processo Clvll as ex
pressões "desquite por mútuo consentimento" 'e "des
quite litigioso" passam a ser substituídas por "separa
ção consensual" e "separação judicial". 

CAPíTULO IV 
Das Disposições Finais e Transiti1rias 

Art. 40, . "No caso de separação de fato, com Ini
cio anterlo~ a 28 de junho de 1977, .e desde que com
pletados cinco anos, poderá ser promovida ação de 
divórcio, na qual se dev"erão provar o decurso do tem
po de separação e a sua causa". 

§ 1.0 O divórcio ·com base neste artigo, só poderá 
ser fundado nas mesmas causas pr{!vistas nos arts. 
4.• e 5.0 e seus parágrafos. 

§ 2.0. Quando o divórcio for consensual, o proce
dimento adotado será o previsto nos arts. 1.120 e se
guintes do Código de Processo Civil, com estas altera
ções: 

I - a petição conterá a Indicação dos meios pro
batórlos da separação de fato, e será Instruída com a 
prova documental já existente; 

II - a petição fixará o valor da pensão no côn
juge que dela necessitar para manutenção, e Indicará 
as garantias para o cumprimento da obrigação ns
sumlda; 

III - a partllha dos bens deverá ser homologa
da pela sentença do divórcio; 

IV - se houver prova testemunhal, ela será pro
duzida na audiência de ratificação do pedido de di
vórcio a qual será ob!·lgatorlamen te realizada. 

§ 3.0 Nos demais casos, adotnr-se-á o procedi
mento ordinário. 

Art. 41. As causas de desquite em curso na data 
da vigência desta lei, tanto as que se processam pelo 
proc.edlmento especial quanto as de procedimento or
dinário,. passam automaticamente a visar à separa
ção judicial. 

Art. 42. As sentenças já proferidas em causas de 
desquite são equiparadas, para os efeitos desta lei, às 
de separação judicial. 

Art. 43. Se, na sentença do desqult.9, não tiver 
sido homologada ou decidida a pa1·tllha dos bens, 
ou quando esta não tenha sido feita posteriormente, a 
decisão de conversão disporá sobre ela. 

Art. 44. Contar-se-ó. o prazo de separação ju
dicial a partir da data em que, por decisão judicial 
proferida em qualquer processo, ainda nos de jmls
dlção voluntária, for determinada ou presumida a se
paração dos cônjuges. 

Art. 45. Quando o casamento se seguir a uma 
comunhão de vida entre os nubentes, existente an
tes de 28 de junho de 1977, que haja perdurado por 
dez anos consecutivos ou da qual tenha resultado fi
lhos o regime matrimonial de bens será estabelecido 
livremente, não se lhe aplicando o disposto no art. 
258, parilgrnfo único, n.O II, do Código Civil. 

Art. 46. Seja qual for a causa da separação ju
dicial, e o mado como esta se faça, é permitido aos 
cônjuges restabelecer a todo o tempo a sociedade con
jugal, nos termos em que fora constituída, contanto 
que o façam mediante requerimento nos autos da 
ução de separação. 

Parágrafo único. A reconciliação em nada pre
judlcaril os direitos de terceiros, adquiridos antes e 
durante a separação, seja qual for o regime de ben• 

Art. 47. Se os autos do desquite ou os da sepa
ração judicial tiverem sido extraviados, ou se encon
trarem em outra circunscrição judicial, o pedido de 
conversão em divórcio será Instruído com a certidão 
da sentença, ou da sua averbação no assento de ca
samento. 

Art. 48. Aplicar-se-á o disposto no artigo ante
rior, quando a mulher desquitada tiver domicílio di
verso daquele em que se julgou o desquite. 

Art. 49, São Introduzidas no. Código Clv!l as al
terações seguintes: 

I- "Artigo 12. 
I- os nascimentos, casamentos, separações 

j udlclals, divórcios e óbitos." 

II - "Artigo 180. . ..................... .. 

V - certidão de óbito de cônjuge falecido, 
de anulação do casamento anterior ou do re
gistro da sentença de divórcio. 

III - "Art, 186. Discordando eles entre 
si, prevalecerá a vontade paterna, ou, sendo 
separado o casal, divorciado ou tiver sido anu
lado o casamento, a vontade do cônjuge, com 
quem estiverem os filhos. 

Parágrafo único. .. ..................... " 
IV- "Art. 195. 
VII - O regime do casamento, com a de

claração da data e do cartório em cujas notas 
foi passada a escritura antenupcial, quando o 
regime não for o de comunhão parcial, ou o 
legal estabelecido, no Título m deste livro, para 
outros casamentos." 

V- "Art. 240. A mulher, com o casamen
to, assume a condição de companheira, consor
te e colaboradora do marido nos encargos de 
família, cumprindo-lhe velar pela direção ma
terial e moral desta. 

Parágrafo único, "A mulher poderá acres
cer aos seus os apelitlos do marido". 

VI- "Art. 248. . ............ , .......... . 
VIII - propor a separação judicial e o di

vórcio", 
VII- "Art. 258. Não havendo convenção, 

ou sendo nula, vigorará quanto aos bens, entre 
os cônjuges, o regime de comunhão parcial. 

Parágrafo único. 
VIII - "Art. 267. 
III - pela separação judicial. 
IV -pelo ~lvórclo". 

IX- "Art. 1.611. Em falta de descenden
te ou ascendentes será deferida a sucessão ao 
cônjuge sobrevivente, se, ao tempo da morte, 
não estava dissolvida a sociedade conjugal. 

" 
Art. 50. Os §§ 5.0 e 6.0 do art. 7.0 do. Lei de In

trodução ao Código Civil passam a vigorar com esta 
redação: 

"§ 5.0 O estrangeiro casado, que se natu
ralizar brasileiro, pode, mediante expressa 
anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no 
ato de entrega do decreto de naturalização, se 
apostile ao mesmo a adoção do regime de co
munhão parcial de bens, respeitados os direi-
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tos de terceiros e d!l.da. esta. a.doção a.o compe
tente registro. 

§ 6.0 O d!vó!'clo realizado no estrangeiro, 
se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, 
só será reconhecido no Brasil, depois de três 
anos da data. de sentença, salvo se esta. tiver si
do antecedida. de separação judicial dos côn
juges por Igual prazo, caso em que a homologa
ção produzirá efeito Imediato." 

Art. 51. São revogados os arts. 315 a 328 e o § 1.0 

do art. 1. 605 do Código Civil. 
Art. 52. A Lei n.• 883, de 21 de outubro de 1949, 

passará a vigorar com as seguintes alterações: 
Art. 1.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parágrafo único. Ainda na vigência do 
casamento, qualquer dos cônjuges poderá reco
nhecer o filho havido fora do ma.trlmônlo, em 
testamento cerrado, aprovado antes ou depois 
do nascimento do f!Jho, e, nessa parte Irrevo
gável. 

Art. 2.0 Qualquer que seja a natureza da 
filiação, o direito à herança será reconhecido 
em Igualdade de condições. 

Art. 4.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Parágrafo único. Dissolvida a. sociedade 
conjugal do que foi condenado a prestar ali
mentos, quem os obteve não precisa propor ação 
de Investigação para ser reconhecido, caben
do, porém, aos Interessados o direito de Impug
nar a flllação. 

"Art. 9.0 O filho havido fora. do casamen
to e reconhecido pode ser privado da herança 
nos casos dos arts. 1. 595 e 1. 744 do Código CI
vil." 

Art. 53. Os a.rts .. 100 n.0 I e 155 n.• n do Código 
de Processo Clv!l passam a vigorar com a seguinte re
dação: 

Art. 100. 

I - da residência da mulher, para a ação 
de separação dos cônjuges e a conversão desta. 
em divórcio, alimento e guarda de menores. 

Art. 155. . .......................•.•..... 

I- .................................... .. 

. II - que dizem respeito a casamento, fllla
çao, separação dos cônjuges, conversão desta 
·em divórcio, aUmento se guarda. de menores. 

Art. 54, A presente Lei entrará em vigor na data 
de sua. publicação. 

Art. 55. Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, em 21 de setembro de 1977. -

Daniel Krieger, Presidente - Heitor Dias, Relator -
Nelwn Carneiro - Wilwn Gonçalves, com restrições 
- Otto Lehmann - Dirceu Cardoso, com restrições
Cunha. Lima -Leite Chaves - Benedito Ferreira., 
vencido, com voto em separado - Osires Teixeira com 
restrições - Italivio Coelho. ' 

VOTO VENCIDO EM SEPARADO DO SR. SE
NADOR BENEDITO FERREIRA: 

Reafirmamos, de Inicio, nossa convicção na na
tureza Indissolúvel de todo casamento válido. 

Vencidos em nossa defesa da manutenção do 
princípio da Indissolubilidade do casamento na Cons
tituição, entramos a participar da regulamentação 
do Instituto do divórcio - que repudiamos - no In
tuito de contribuir para o aprimoramento sobretudo 
dOS dispositiVOS que Visam a defesa dos filhos. 

Quase desnecessário frisar nossa discordância 
com muitos dos conceitos básicos contidos na parte 
Introdutória das considerações do !lustre Relator. 

Cumpre-nos salientar, no entanto, e aplaudir o 
esforço que tanto no Projeto quanto no Substitutivo 
se nota no sentido de resguardar da melhor manel
l'a possível os Interesses sobretudo dos filhos. 

Assim é que o nosso voto favorável a.o Substitutivo 
representa o reconhecimento desse esforço e o pro
póslt<> de secundá-lo com algumas outras disposi
ções adicionais. 

Ante o exposto, propomos as seguintes alterações: 
1 - No art. 3.• "caput", 
onde se lê: "A separação j udiclal põe termo aos 

deveres de coabitação fidelidade recíproca e ao re
gime matrimonial de bens, como se o casamento fos
se dissolvido", 

leia-se: "A separação judicia.! põe termo aos de
veres de coabitação e ao regime matrimonial de bens, 
como se o casamento fosse dissolvido. 

Justificação 
A emenda suprime a. referência ao término do 

dever de. fidelidade recíproca. No artigo 322 do Código 
~!gente, que trata de efeitos da sentença de desquite, 
também não !lá essa referên•cla. Julgamo-la des
necessária e inconveniente. Desnecessária. porque, na 
prática, todos sabemos que a conduta do desquitado 
como a do separado vai depender, acima de tudo, de 
suas convicções pessoais. Inconveniente, pelos estí
mulos suplementares que dai poderão advir no sen
tido de uniões aventureiras, dada a tendência de se 
considerar como moral aquilo que é legal. 

2 - No art. 34, 
acrescente-se parágrafo, que será o § 3 •· 

"§ 3.0 Homologado o acordo por sentença, o juiz 
dela recorrerá "ex officio". 

Justificação 

A alteração que o art. 1.122, § 1.0 , do Código de 
Processo Civil vigente, Introduziu no diploma adje
tivo anterior, abolindo o recurso "ex officlo", em ca
su da sentenças homologatórias de desquites por mú
tuo consentimento, tem produzido resultados negati
vos. 

Com efeito, quando vigia. o sistema anterio1·, os 
magistrados eram levados· a um exame mais cuida
doso das circunstâncias e do cumprimento dos re
quisitos. Qualquer descuido no particular implica
ria em prejuizo de sua imagem no Tribunal de Jus
tiça de seu Estado. Sua carreira. e seu nome estavam 
em jogo. 

Abolida a exigência do recurso, diversos proble
mas começaram a surgir, nem sempre as circunstân
cias e condições tém sido devidamente analisado.s, 
com desastrosos efeitos materializados no célere des
fazlmento de muitos lares. 

O restabelecimento da exigência do recurso "ex 
off!c!o" virá a pôr cobro a esse mal, ainda mais ago
ra que a separação passa a ser também requisito 
para o divórcio. 

Há que se ter em conta, ainda, que a. abolição do 
recurso "ex officlo" tem facilitado o esbulho do côn
juge Induzido a consentir na separação, bem como 
dos fllhos. A parte que começou a arquitetar a sepa
ração geralmente tem tempo para engendrar mano
bras, dllapidar ou sonegar bens, sem que, multas ve
zes, nem mesmo os advogados tenham condição de 
r~.sguardar a seus constituintes. Com o recurso "ex 
offlc!o" abre-se a possibilidade de um mais cuidado
so exame dos mag'jstrados, em vista do reepcame 
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dos tribunais, o qual, de per si, será uma oca.slão a 
mais para que Irregularidades e injustiças sejam sa
nadas. 

3 - Inclua-se após o parágrafo único do art. 
13 o seguinte artigo, renumera.ndo-se os subseqUen
tes: 

Art. 14. Tanto no caso de dissolução ·da socie
dade conjugal pela separação judicial consensual (art. 
4.0 ) quanto no de dissolução pela separação judicial 
litigiosa Cart. 5.0 , "caput" e§§ 1,0 e 2.0 ), proceder-se-á 
partilha dos bens do casal. 

§ 1.0 se o regime for o da comunhão universal, 
metade dos bens tocará aos cônjuges separados, em 
partes Iguais, tocando a outra metade aos filhos do 
casal. 

§ 2.0 Em regime de bens diverso do universal, to
cará. aos cônjuges metade dos "bens da comunhão, 
e aos filhos metade dos bens quer da comunhão quer 
de ·Cada um dos cônjuges separados. 

Justificação 
As flna.lldadcs desses dispositivos são, ba.slcamen

te, duas: instituir uma forma de partilha mais equâ
nime e criar mais um desestimulo às separações. 

De fato, não é justo que na partilha os filhos 
não sejam contemplados. Eles são as malares vitimas 
dos desentendimentos e rupturas dos pais, justamen
te eles que nem sequer pediram para nascer. 11:, pois; 
necessário garantir-lhes sua parte nos bens, a fim 
de que tenham sua segurança material atendida, 
quanto possível, já que a afet!va" eles a perderam de 
modo praticamente insanável. Ademal.s, sendo parte 
da família - e a mais credora do amparo legal -
devem necessariamente beneficiar-se da partilha dos 
bens. 

Por outro lado, a perspectiva, para cada um dos 
cônjuges separados, da perda do domínio de parte 
substancial dos bens da comunhão e de seus próprios, 
funcionará como um freio a mais a conter os Im
pulsos de separação. 
- Sala das Comissões, 21 de setembro de 1977. -
"Benedito Ferreira. 

PARECERES N•s 671 e 673, DE 1977 

PARECER N.0 67:1., DE 1977 
Da Comissão de Economia, sobre a Mensa

gem n.O 19:1., de 1977 (n.O 318177 - na origem), 
do Senhor Presidente da República, propondo 
ao Senado Federal seja autorizado "o Governo 
do Estado do Paraná. a elevar em Cr$ 6.363.000,00 
(seis milhões, trezentos e sessenta e três mil 
cruzeiros), o montante de sua divida consoli
dada. 

Relator: Senador Otair Becker 
Nos termos do art. 42, Item VI, da Constituição, o 

Senhor Presidente da. República propõe ao Senado 

Dívida Consolidada Posição em 
31-3-77 Interna (Al 

-----· 
I - ln tral!ml te 946.800,6 

II - Extralim! te: 956.334,2 
a) FNDU . , , ........ · " 
b) FAS ............... 
c) BNH .............. 956.334,2 

Total Geral <I+IIl ... 1. 903 .134,8 

Federal, seja autorizado o Governo no Estado do Pa
raná a elevar em Cr$ 6. 363. ooo,oo (seis m!lhões, tre
zentos e sessenta e três m!l cruzeiros>, o montante 
de sua divida consolidada., a fim de que possa contra
tar empréstimo junto à Caixa Econômlca•Federal, por 
conta do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Soei!!.! 
- FAS, destinado à construção de uma Central Técni
ca, vinculada à Secretaria de Justiça do Estado do 
Paraná. 

2. As condições básicas da operação são as se-
guintes: 

"A- Valor: 6.363.000,00; 

B- Prazos: 
1 - de carência: 2 anos; 
2 - de amortização: 10 anos; 
C - Encargos: 

1 - juros de 6% a.a. cobrados trimestra~ente; 

2 - correção monetária correspondente a 40% 
do ind!ce de variação das ORTN's, cap!tal!zada 
no período de carência e cobrada, trimestral
mente, no período de amortização. 

D - Garantias: fiança do Banco do Estado do 
Paraná S.A., autorizada pelo Conselho Monetá
rio Nacional." 

3. Enquadra-se a operação ao disposto no art. ~.0 
da Resolução n.0 93, de 11-10-76 <alterou a Resoluçao 
n.o 62, de 1975), pois os recursos são provenientes do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, e, 
portanto, considerada extra.limite. 

4 Com o produto da operação, pretende o Go
verno' do Estado construir uma Central Técnica, vin
culada à Secretaria da Justiça do Estado, que terá por 
objet!vo planejnr, organizar, coordenar e avaliar pro
gramas destinados aos del!nqüentes e presidiários do 
Estado. 

5. Considerando os aspectos social, econôm!co
f!nanc'eiro e legal, a operação apresentou viabilidade, 
de n~ordo com as normas operacionais do Fundo de 
Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, tendo sido 
autor!zàdo pela d!retorla do Banco Central" do Bras!l 
a concessão do financiamento. 

6. Os registras do Departnmento da Divida Pú
bl!ca do Banco Central do Brasil Indicam os seguintes 
valores dos compromissos do Governo do Estado do 
Paraná: 

Operação em 
Exame 

<Bl 

6.363,0 

6.363,0 

6.363,0 

Situação Posterior à. 
~ntratação 
(C) = A+B 

(C) . 

946.800,6 

962.697,2 

6,363,0 
956.334,2 

1 '909. 497,8 



4938 Sexta-feira Z3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçüo 11) Setembro de 1977 

7. Na !orma do parágrafo único do art. 2.0 da 
Resolução n.• 93/76, o o.ssunto fol submetido ao exa
me da d!retorla do Banco Centra.! do Bro.sll; em sessão 
de 24-8-77, o Conselho Monetário Nacional manifes
tou-se favoravelmente ao atendimento do pleito. 

8. Assim, tendo sido cumpridas as exigências 
constantes nas nonnas vigentes (Res. n.0 62/75 e 
93/76) e no Regimento Interno, acolhemos a Mensa
gem n.o 192/77, apresentando para tanto, o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 73, DE 1977 

Autoriza. o Governo do Estado do Pa.ra.ná a 
elevar em Cr$ 6.363.000,00 (seis milhões, tre
zentos e sessenta e três mil cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 ll: o Governo do Estado do Paraná auto
rizado, nos tennos do art. 2.0 da .Resolução n.0 93, de 
11 de outubro de 1976, do Senado Federa.!, a elevar em 
Cr$ 6.363.000 00 (seis mllhões, trezentos e sessenta e 
três mil cruzeiros), o montante de sua dívida conso
lidada Interna, a flm de contratar empréstimo junto 
à Caixa Econômlca Federal, por conta do Fundo de 
Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, destinado à 
construção de uma Central Técnica, vinculada à Se
cretaria de Justiça do Estado do Paraná. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, em 21 de setembro de 1977. -
Marcos Freire, Presidente - Otaír Becker, Relator -
Orestes Quércia - Luiz Cavalcante - Augusto Franoo 
- Franco Montoro, com restrições - Murilo Paralso 
- Dinarte Mariz - Arnon de Mello. 

PARECER N.0 673, DE 1977 

,Da Comissão de Constituição e Justiça, so
bre o Projeto de Resolução n.O 73; ·de 1977, da 
Comissão de Economia, que "autoriza o Governo 
do Estado do Paraná, a elevar em .... , , . , . , . , , 
Cr$ 6.363.000,00 (seis milhões, trezentos e ses
senta e três mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada". 

Relator: Senador Reitor Dias. 
Com o presente projeto de resolução da Comissão 

de Economia, fica "o Governo do Estado do Paraná, 
autorizado, nos tennos do art. 2.0 da Resolução n.O 93, 
de U de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar 
cm Cr$ 6.363.000,00 <seis milhões, trezentos e sessen
ta e três mll cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada, a fim de que possa contratar uma operação 
de emprP.stlmo Junto à Caixa Econômlca Federal, por 
conta do Fundõ de Apolo ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destin'ado à construção de uma Central Téc
·nlca, vinculada à Secretaria de Justiça do Estado do 
Paraná". 

2. Com a edição da Resolução n.• 93, de 11 de 
outubro de 1976 - art. 2.0 - que alterou a Resolução 
n.O 62, de 1975, ficaram excluídas dos limites estabe
lecidos pelo art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 1975, as 
operações de crédito contratadas pelos Estados e Mu
nlciplos com recursos provenientes do Fundo Nacional 
de Apolo ao Desenvolvimento Urbano - FNDU, do 
Banco Nacional da Habitação - BNH e do Fundo de 
Apolo ao Desenvolvimento Social- FAS, e, dessa ror
ma, consideradas extrallmltes. 

3. A matéria é acompanhada da Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda 
(EM n.O 269/77), favorável ao pleito do Governo do Es
tado do Paraná, tendo o Conselho Monetário Nacional 
aprovado a presente operação. -4. No âmbito da competência desta Comissão, há 
a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto no art. 
42, Item VI, da Constituição, às normas legais <Reso
luções n.Os 62, de 1975 e 93,. de 1976) e ao estabelecido 
no Regimento Interno (a.rt. 106, Item ID'). 

5. · Ante o exposto, opinamos no sentido da nor
ma.! tra.mltação da matéria, uma vez que constitucio
nal e jurídica. 

Sa.Ja das Comissões, em 21 de setembro de 1977.
Daniel Krieger, Presidente - Heitor Dias, Relator -
Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - Otto Leh
ma.nn - Dirceu Cardoso - Cunha Lima - Benedito 
Ferreira - Osires Teixeira - Italívio Coelho - Leite 
Chaves. 

PARECERES N•s 674 e 675, DE 1977 

PARECER N.O 674, DE 1977 
Da Comissão de Economia, sobre a Men

sagem n.O 194, de 1977 (n.O 320, de 1977, na 
origem), ·do ·Senhor Presidente da República, 
propondo a.o Senado Federal, seja· autorizado o 
Governo do Estado de Pernambuco a elevar em 
Cr$ 120 . 000 . 00000 (cento ~ vinte milhões de 
cruzeiros), o montante· de sua dívida consoli
dada. 

Relator: Senador Muri.\o Paraiso 
Nos termos do art. 42, !tem VI, da Constituição, 

o Senhor Presidente da Repúbl!ca propõe ao Senado 
Federal, seja autorizado o Governo do Estado de Per
nambuco a elevar em Cr$ 120. ooo. ooo,oo (cento e 
vinte m!lhões de cruzeiros), o montante de Sl!a dí
vida consolidada, a flm de que possa contratar em
préstimo junto à Caixa Econômlca Federal, por con
ta da Fundo de Alpolo do Desenvolvimento Social -
FAS, destinado ao ~lnanclamento dos serviços de 
reruparelhamento da rede estadual de ensino, com 
Implantação de unidades físicas. 

2. As condições básicas da operação são as se-
guintes: 

"A- Valor: C"r$120.000.000,00 

B- Prazos: 
1- de carência: 2 anos; 
2- de amortização: 10 anos; 
C- Encargos: 
1 - juros de 6% a.a., cobrados trimestral
mente; 

2 - correção monetária correspondente a 40% 
do indlce de variação das ORTN's, capltallzada 
no período de carência e cobrada, trimestral
mente, no per!odo de amortização. 
D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias <ICM) ; 

E - Destinação de recursos: reaparelhamento 
da rede estadual de ensino, com Implantação 
ou remodelação de unidades físicas. 

3. Enquadra-se a operação ao disposto no. art. 
2.o da Resolução n.O 93, de 11-10·76, que (alterou a 
Resolução n.O 62, de 1975), pois, os recursos são pro
venientes do F\lndo de Apolo ao Desenvolivlmento 
Social - FAIS -. e, port111nto, consldera.,da extrallmlte, 
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4, Com o produto da operação, pretende o Go
verno do Estado de Pema.mbuco construir "10 unl
d ades escolares de 12 salas nos Mun!cLp!os d·e: Re
cife, Jaboatão, São Lourenço da Mata, Sertânla, 
Moreno, Paulista (2) e Olinda (2), e ampliação de 55 
escolas de 1,0 grau". 

5, Considerando os aspectos social, econôm!co
flnancelro e legal, a operação apresenta viabilidade, 

Dívida Consolidada 
Interna 

I - In·tralimlte , .... , , , , ... , . , , 

II - .Extral!mite , , .... , , , , , , 
a) FNDU , , , , , , , , , , , , , , , , , 
bl FAS ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
C) BNH ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Total Geral (l + IIl , .. , , , , , .. 

Posição cm: 
31-5-77 

(A) 

310' 559,8 

640.818,1 

131.116,4 
509 '701,7 

951.377,9 

7, Na forma do parágrafo único do art, 2.0 da 
Resolução n.0 93/76, o assunto foi submetido ao exa
me da d!retoria do BBJnco Central do Brasil; em ses
são de 24-8-77, o Conselho Monetário Nacional, ma
nifestou-se pelo atendimento do pleito, 

8, Assim, tendo sido cumpridas as exigências 
constantes nas normas vigentes <Resoluções n.os 
62/75 e 93/76) e no Regimento Interno, acolhemos a 
Mensagem n,o 194/77, apresenta.ndo, para tanto, o 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇkO N,0 74, DE 1977 

Autoriza o Governo do Estado de Pernam
buco a elevar em Cr$ 120.000,000,00 (cento c 
vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.o É o Governo do Estado de Pernambuco 
autorizado, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 03, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar 
em Cr$ 120.000.000,00 <cento e vinte milhões de cnl
ze!rosl o montante de sua dívida consolidada Interna, 
a fim doe que possa contratar empréstimo junto à 
Caixa Econàm!ca Federal, por· conta do Funtlo de 
Apolo ao Desenvo:vimento Social <FASl, destinado ao 
!!nanclamento dos serviços de reaparelhamento da 
rede estadual de ensino, com lmplontação de unida
des físicas, naquele Estado. 

Art, 2.o Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publ!cação. 

Sala das comissões, 21 de setembro de 1977. -
Marcos Freire, Pres!cl!ente - 1\Iurilo Paraiso, Relator 
- Orestes Quércia - Luiz Cavalcante - AIIS'llsto 
Franco - Franco !VIontoro - Ot11!r Becltcr - Di
nnrte Marl~ - Arnon de Mello. 

de acordo com as normas operacionais do Fundo de 
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAJS, tendo sido 
autorizado pela d!retorla do Banco· Central do Bras!l 
a concessão do f!nanciamen to. 

6, Os registres do Departamento da Dhida Pú
blica do Banco ·Central do Brasil, Indicam os seguin
tes valores dos compromissos daquele Governo, con
forme quadro a seguir: 

Operação em 
Exame (•) 

<Bl 

-o-

120.000,0 

120.000,0 

120,000,0 

Valor em Cr$ 1,0 mil 

Situação Posterior à 
Contratação Pretendida 

(C= A+Bl 

310.559,8 

760,818,1 

251.116,4 
509.701,7 

1. 071 '377 ,9 

PARECER N,0 675, DE 1977 
Da Comissão de Constituição e Justiça, so

bre o Projeto de Resolução n,• 74, de 1977, da 
Comissão de Economia, que "autoriza o Go
verno do Estado lle Pernambuco a elevar em 
Cr$ 120 ,OOD .000,00 (cento e vinte milhões de 
cruzeiros) o montante de sua divida consoli
dada", 

Relator: Senador Nelson Carneiro 
Apresentado pela Comissão de Economia, o pro

jeto de resolução em exame autoriza o Governo do 
Estaà:o de PernambtlCO, nos termos do art. 2.0 da Re
solução n.O 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, a e:evar em Cr$ 120.000.000,00 !cento e vinte 
mllhões de cruzeiros) o montante de sua divida con
solidada interna a fim ele que possa contratar um 
empréstimo junto a Caixa Econàmlca Federal, por 
conta do Ftmdo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
- FAS, destinado ao financiamento dos set·vh)os de 
rcapnrelhamento cl!:L rede estadual de ensino, com 
!mplnn tação de unidades físicas", 

2, Enquadra-se a opera cão no dlspo;;tn no nrt, 
2.a da Resolução n.0 93 rte 1n70 (alterou a Resolução 
n.o 62, de 19751, pois, os recm·Bos scrfio pr;:,vm!entos 
do Fundo de Apolo do Desenvolvimento Soc!o.l - FAS, 
e, dessa formo., considerado., extralimite. 

3, Anexo ao processado, encontra-se a E::;1os!
ção de Motivos n.0 271/77, do Senhor Mlnl~tro c\~ 
Estado ela Fazcnà:n, o parecer elo Conselho Monetário 
Nnc!onal e ns lnformar;ões pre.st~dns pelo orgnn!smo 
f!nancludor, todos fuvoràve!s o.o deferimento da pre
sente operação, 

4, Há a ressaltar que o projeto obccleceu ::ta dis
posto no art, 42, !ten1 VI, da Constltu!çrw, O.s normas 
legais <Resoluções n,os 62, de 1975 e 93, de 1976 l c no 
estabelecimento no Regimento (art. 106, !tem rm. 

5, Ante o exposto, opinamos no sentido da nor
mul tramitação da matér!o., uma ~·ez que constltu
c!onul e j urid!ca, 

Snla ctus Comissões, 21 de setembro de 1977, -
Daniel Kr!cger, Presidente - Nelson Cnrneiro, Re!n
tor - Wilson Gonçalves - Otto Lehmnnn - Dirceu 
Cnrcloso - Cunha Lima - Benedito Ferre!m - Osl
res T~ixeirn - Ita!ivio Coelho - Leite Chaves. 
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I'ARECERES N•s 676 e 677. DE 1977 

PARECER N,o 676, DE 1977 
Da Comissão de Econnmin, sohre a :'11ensa .. 

g;,m n.11 197, 1le 1977 (n." 323, de 1977, na ori
t{eml, do Senhor Presidente da República, pro
r~mdo ao Senado Federal, seja autorizada a 
F'refcitura Municipal de Barbosa Ferraz - PR, 
a elevar em CrS 4.884.388,10 (quatro milhões, 
oitocentos e oitenta e quatro mil, trezentos c 
oitenta c oito cruzeiros c dez centavos), o mon
tante ele sua di\'illa consolidada. 

Relator: Senador Otair Bccker 

o Senhor P1·esldente da República encaminha ao 
examr rio Senado Federal (art. 42, Item VI, da Cons
t!t.uit;iLo '· proposta no sentido de que seja a Prefei
tura Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Para
na. autorizada a elevar em Cr$ 4.884.388,10 !quatro 
milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, trezentos 
c oitenta e oito cruzeiros e dez centavos), o montante 
de sua dívida consolidada, a fim de que possa contra
tar empréstimo junto ao Banco do Estado do Para
ná S.A .. na qualldade de agente financeiro do Bane~ 
Nacional da Habitação fBNHl, destinado ao finan
eifimento de obras de Infra-estrutura na sede urbana 
da Municipalidade. 

2. As características da operação são as seguin
tes: 

A - Valor: CrS 4.884.388,10; 
B- Prazos: 

1 - de carência: 33 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 

-------· 
Posição 

Divida Consolidada 31-5-77 
Interna (A) 

I - Intrallmite 507,8 

II - Extralimite 

a) FNDU 
bl FAS 
C) BNH 

Total Geral 507,8 

G. A anexa análise. apresentada pela Fundação de 
A;·sistência aos Municípios do Estado do Paraná -
FAMEPAR, revela que a operação de crédito sob exa
me ó viúve! técnica e financeiramente. 

7. _Na forma do parágrafo único do art. 2.0 da 
Resoluçao n.0 93, de 1976 o pedido de autorização 
pn rn a opemçíio de crédito, submetido pelo Senhor 
Presidente da República à dellberacão do Senado Fe
LlcJ·~l. está devidamente Instruido com o parecet· fa
voruvel do Conselho Monetário Nacional. 

H. Cumpridas as exig;ênclas cstalleleeldas nus 
tll't'mns vigentes e no Regimento Interno, esta Co
missüo conclui por aceitar a solicitação contida na 
Mcnôa;:cm n.n 197, ele 1977, do Senhor Presidente ela 
Rcpúllllca. lll\ forma do seguinte: 

C - Encargos: 
I ·- juros de 2% a.a., mais 1 'k do agente 

financeiro; 
2 - correção monetária: Idêntica à das 

ORTN's; 
3 - taxa de administração: 1% sobre o 

valor do empréstimo; 
4 - taxa de .abertura de crédito: 2% so

brP. o valor do repasse; 

D - Garantias: ICM; 

E - Destinação dos recursos: flnanciamen to de 
obras de Infra-estrutura na sede urbana 
da Municipalidade. 

3. A matéria é acompanhada da Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
favorável ao pleito da Prefeitura Municipal de Bar
bosa Ferraz IEM n.o 274/77). 

4. Trata-se de operação a que, por força das dis
posições contidas no art. 2.o da Resolução n.0 93, de 
11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os li
mites fixados no art. 2.o da Resolução n.o 62, de 
28-10-75, haja vista que os recursos a serem repas
sados provêm do Banco Nacional da Habitação IBNH 1 

e, portanto, considerada extrallmlte. 

5. De acordo com os registres do Departamento 
da Dívida Pública do Banco Central do Brasil, a si
tuação da dívida consolidada Interna da Prefeitura 
Municipal de Barbosa Ferraz (PRJ apresenta-se con
forme o quadro a seguir: 

Valor em Cr$ 1,0 mil 

Operação 
Situação posterior à con-

tratação pretendida 
<Bl C=A+B 

507,8 

4.884,4 4.884,4 

4.884,4 4.884,4 

4.884,4 5.392,2 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N,0 75, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura ~lunici}ml de Bar
l:n~a Ferraz <PR) a elevar em CrS 4. 884.388,10 
<quatro milhões, o!tocentos e oitenta c quatro 
n:il, tt·ezentos e oitenta e oito cruzeiros e dez 
centavos) o montante de sua divida conwli
dadu. 

o Senado Federnl resolve: 

Art. 1.0 E a Prefeitura Municipal de B:u·bost< 
Ferraz, Estado do Pnranó., nutorizndn, nos termos do 
nt'L. 2.0 ela Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1076, 
do Scnudo Federal, a elevar em Cr$ 4.884.388,10 
!quatro milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, 
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trezentos e oitentn e oito cruzeiros e dez centavos 1 o 
montante de sua dívida consolidada Interna, a fim 
ele contratar empréstimo junto ao Banco do Estnclo 
do Paraná S.A., este na qualidade de agente llnaneel
ro do Banco Nacional da Habitação - BNH, destina
do ao financiamento de obras de Infra-estrutura na 
~cclc urbana da Municipalidade. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na dn!1 
clr. su:~ publicação. 

"'alo. das Comissões, em 21 de setembro de 1977. 
-- Ma~eos Freire, Presidente - Otair Bccltcr, Relato1· 
- Orestes Quéreia - Murilo Paraiso - J,uiz Cavai· 
cante - Augusto Franco - Franco Montoro, com 
r~strlções - Dinarte 1\lariz - Arnon de Mcllo. 

PARECER N.0 677, de 1977 
· Da Comissão de Constituição c Justí<;a, so

bre o Projeto de Resolução n." 75, de 1977, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Pre
feitura Municipal de Barbosa Ferraz .:.... PR, a 
elevar e111 CrS 4.884.388,10 (quatro milhões, 
oitocentos c oitenta e quatro mil, trezentos c 
oitenta e oito cruzeiros c dez centavos) o mon
tante de sua divida consolidada". 

Relator: Senador Leite Chaves. 
O Senhor Presidente da República, no. forma elo 

t'i:.posto no art. 42, !tem VI, da Constituição, sub
mete o.o exame do Senado Federal, proposta da ?; c
lcitur:t Municipal de Barbosa Ferraz- Estado do Pa
raná, no sentido de autorizar aquela Prefeitura a ele
var ·cm Cr$ 4.884.388,10 (quatro milhões, oitocentos 
c oitenta e quatro mil, trezentos e oitenta e oito cru
zeiros e dez centavos), o montante de sua divida con
solidada a fim de que possa contratar empréstimo 
junto o.o Banco do Estado do Paraná S.A .. na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Ha
bitação - BNH, destinado ao financiamento ele obras 
dr infra-estrutura na sede urbana da Muni~ipali
dnde. 

Tendo em vista as disposições contidas no art. 
2.0 da Resolucão n.o 93, de 1976, do Senado Federal, 
à operação ení pauta, não se aplicam os limites fix:\· 
dos pelo art. 2.o da Resolução n.0 62, de 1975, desL:1. 
Casa, haja vista que os recursos a serem repassrtclos 
provêm do Banco Nacional do. Habitação. 

3. A proposta está instruída com a Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Frtzen
da <EM n,o 274/77), que encaminhou o parecer do 
Consel11o Monetário Nacional, favorável ao pedido cm 
C'Xnmc. 

4. A mensagem obedeceu ao disposto no art. 42, 
item VI, do. Constituição, as normas vigentes que rc
~;ulam a matéria (Resolução n.0 62, de 1975, e Resolu
ção n,o 93, de 1976) e o estabelecido no Regimento 
Interno <art. 106, Item IIl. 

5. Em face do exposto: opinamos no sentido da 
normal tramitação da matéria, umo. vez que con.sti
tnciono.l e jurídica. 

Sala das Comissões, em 21 de setembro de 1D77. 
Daniel Kricgcr, Presidente - Leite Chaves, Rcla

tot· - NclRon Carneiro - Wilson Gonçalves - Olto 
l.chmann - Dirceu Cartloso - Cunha Lima - Bene
dito Ferreira - Osircs Teixeira - Italivio Coelho. 

I'ARf:CERES Nos 678 e 679, DE 1977 

PARECER N,0 678, DE• 1977 
Da Comissão rlc Economia., sobre a Men

sagem n.0 202, de 1977 ( n. 0 328177 - na. origem), 
de Senhor Presidente da República, propondo 
ao Senado Federal para que seja autorizada a 
Prefeitura. !Uunícipa1 de Manaus (AM) a. elevar 
em CrS 14.480.000,00 (quatorze milhões, quatro
centos c oitenta mil cruzeiros) o montante de 
sua divida. consolidada. 

Relator: Senador Augusto Franco 
O Senhor Presidente da República encaminha ao 

exame do Senado Federal (art. 42, !tem VI, da Cons
tituição) proposta no sentido de que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Mo.no.us (AM) a elevar em 
Cr$ 14.480.000,00 !quatorze milhões, quatrocentos e 
oitenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida con
solidada interna, a fim de que possa contratar em~ 
préstimo junto à Caixa Econômlca Federal, por conta 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 
destinado ao financiamento dos serviços de conclusão 
da Instalação de uma usina de beneficiamento de lixo 
naquela Capital. 

2. O empréstimo a ser contratado tem as seguin-
tes condições gerais: 

I- A- Valor: CrS 14.480.000,00 
B- Prazos: 
1 - de carência: da contratação até 31·12-78; 
2 - de amortização: 10 anos; 
C - Encargos: 

1 - juros: 6% a.o.. cobrados trimestralmente; 
2 - correcão monetária: 60% do índice de va
riação das· ORTNs, capitalizada no período de 
carência e cobrada, trimestralmente, no período 
de amortização; 
D - Garantias: lCM, com a interveniêncio. do 
banco depositário desse tributo; 
E - Destinação dos recursos: concluir a insta
lacão de uma usina de beneficiamento de lixo 
dt1 Região de Manaus. 

3. Segundo a análise apresentada pela Caixa 
Econômica Federal, anexa, a operação de crédito sob 
c:mmc é viável técnica e flnancelmmente. 

4. A matéria é acompanhada de Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estt\do da Fazenda, 
favorável ao pleito, tendo o Conselho Monetário Na
cional, cm sessüo de 24-8-77, aprovado a presente 
operação. 

5. Truta-se de operação a que, por força das 
disposições contidas no o.rt. 2.0 da Resolução n.0 93, 
ele 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os 11-
,mltcs fixados no art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 
28-10-75, haja vista que os recursos a serem repassa
dos provêm do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento 
Social - FAS, portanto, considerada extrallmite. 

G. De acordo com os registras do Departamento 
da Divida Pübllca elo Banco Central do Brasil -
DEDIP -. a situação da divido. consolidada interna 
da Prefeltum Municipal de Mcmo.us apresenta-se con
forme o quadro a seguir: 
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Dívida Consoüclada 
Interna 

L - Intrnlim!te 

II - Extralim!te 
a> F'N'DU ....... . 
b) FMl ........ .. 
c) BNH ........ .. 

TOTAL GERAL {I+IIJ .. , , 

Posição em 31-7-'77 
{A) 

26.000,0 

40,519,4 

L.960,0 
38,559,4 

66.519,4 

7. Na forma do parágrafo único do art. 2.0 da 
Resolução n.0 . 93, de 1976, o pedido de autorização 
para a operação de crédito, submetido pelo Senhor 
Presidente da República à deliberação do Senado 
Federal, está devidamente Instruído com o parecer 
do Conselho Monetário Nacional, favorável ao pleito. 

8. Cumpridas as exigências estabelecidas nas 
normas vigentes e no Regimento, esta Comissão con
clui por aceitar a solicitação contida na Mensagem 
n.0 202, de 1977, do Senhor Presidente da República, 
na forma do seguln te: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.0 76, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus 
(AMJ a elevar em Cr$ 14.400,000,00 (quatorze 
milhões, quatrocentos e oitenta mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Manaus, 

Estado do Amazonas, autorizada, nos termos do art. 
2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, a elevar em Cr$ 14.480.000,00 {qua
torze milhões, quatrocentos e oitenta mil cruzeiros> o 
montante de sua divida consolidada interna, a fim 
de contratar empréstimo junto à Caixa Económica 
Federal, por conta do Fundo de Apolo ao Desenvolvi
mento Social {FAS), destinado ao financiamento dos 
serviços de conclusão da Instalação de uma usina de 
beneficiamento de lixo naquela Capital. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1977. -
Marcos Freire, Presidente - Augusto Franco, Relator 
Luiz Cavalcante - Orestes Quércia - Murilo Paraíso 
- Franco Montoro, com rest!'lções - Otair Becker 
- Dinarte Mariz - Arnon de Mello. 

PARECER N.0 679, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça, so
bre o Projeto de Resolução n.0 76, de 1977, da 
Comissão ele Economia, que "autoriza a Prefei
tura Municipal de Manaus (AM) a elevar em 
CrS 14.480.000,00 (quatorze milhões, quatrocen
tos c oitenta mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada". 

Relator: Senador Nelson Cal'lleiro 

Apresentado pela Comissão de Economia, o pt·o
jeto de resolução autoriza a Prefeitura Municipal de 
Manaus, Estado do Amazonas, nos termos elo art. 2.0 
da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, do Se
nado Fedem!, a elevar em Cr$ 14,480.000,00 {quatroze 
mllhões, qunLrocentos e oitenta mil cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada interna, a fim de que 

Operação em 
Exame {•) 

(BJ 

14.480,0 

14.480,0 

Situação Posterior à 
Contratação Pretendida 

{0) ::. A+B 

26,000,0 

54.999,4 

80,999,4 

possa contratar um empréstimo junto à Caixa Eco
nómica Federal, destinado ao financiamento dos ser
viços de conclusão da instalação de uma usina de 
beneficiamento de lixo naquela Capital. 

2, Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2.0 

da Resolução n.O 93, de 1976 <alterou a Resolução n.O 
62, de 1975), pois, os recursos serão provenientes do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento SOcial - FAS, e, 
dessa forma, considerada extrallmlte. 

3. Anexo ao processado, encontram-se a Exposl
çüo de Motivos - {n,o 279/77) - do Senhor Ministro 
de Estado da Fazenda, o parecer do Conselho Mone
tário Nacional e as Informações prestadas pelo orga
nismo financiador, todos favoráveis ao deferimento 
da presente operação. 

4, Há a ressaltar que o projeto obedeceu ao dis
posto no art. 42, !tem VI, da Constituição, às normas 
legais <Resoluções n.O• 62, de 1975·, e 93, de 1976) e ao 
estabelecido no Regimento - (art. 106, Item II) , 

Ante o exposto, opinamos no sentido da normal 
tramitação da matéria, uma vez que constitucional e 
jurídica. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1977. -
Daniel Krieger, Pre!;Jdente -Nelson Carneiro, Relator 
- Wilson Gonçalves - Otto Lehmann - Dirceu Car
closo - Cunha Lima - Benedito Ferreira - Osires 
Teixeira - ltalívio Coelho - Leite Chaves. 

PARECERES N•s680 c681, DE 1977 

PARECER N,0 680, DE 1977 

Da Comissão de Economia, sobre a Men
sagem n,0 207, de 1977, {n,0 333, de 1977, na 
origem), do Senhor Presidente da República, 
propondo ao Senaclo Federal, para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de São Lou
renço da Mata {PE) a elevar em Cr$ 522.100,00 
(quinhentos e vinte e dois mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Marcos Freire 
Com a Mensagem n.o 207/77, o Senhor Presidente 

da República submete à deliberação do Senado Fe
deral pleito da Prefeitura Municipal de São Lourenço 
da Mata <PEl, que objetlva regularizar a operação de 
crédito, contratada junto ao Banco do Estado de 
Pernambuco S.A., com recursos oriundos do Fundo 
para Importação de Bens de Produção - FIBEP, nas 
seguintes bases: 

"A -Valor: Cr$ 522,1 <cm complementação ao 
financiamento junto à ·referida Instituição, no 
valor de Cr$ 2.a77,9 mil, independentemente de 
autorização especifica do Senado Federal); 
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B- Pt•azos: 

1 - de carência: 24 meses; 

2 - de amortização: 70 meses; 
C - Encargos: 

1 - juros de 7% a.a.; 

2 - risco cambial: por ocasião dos desembol
sos feitos pelo BANDEPE, apurar-se-à o equi
valente em dólares dos Estados Unidos com 
base na taxa cambial de venda então vigente; 
3 - despesas administrativas a favor do agen
te financeiro: 0,5% a.a.; 
D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias (!CM) ; 

·E - Destinação dos recursos: Implantação de 
matadouro Industrial no Munlcipio, com. capa
cidade de abate para 50 bovinos/dia." 

O Conselho Monetário Nacional pronuncia-se fa
voravelmente ao pedido, por considerá-lo técnico e 
financeiramente viável, não devendo os encargos 
Jriundos do empréstimo acarretar maiores pressões 
na execução orçamentária nos próximos exercícios: 

"Quanto no fato de o BANDEPE ter realizado 
a operação de financiamento sem observância 
do Item II da Resolução n.o 346, de 13-11-75 do 
Banco Centrai do Brasil - que estabelece os 
parâmetros a serem observados relativamente 
à dívida consolidada Interna de Estados, Muni
cípios e entidades autárquicas -, Isto ocorreu, 
ao que se deduz, por ter interpretado como 
autorização do Banco Central trecho do telex 
em que o Departamento do Crédito Industrial 
e Programas Especiais dá ciência da disposição 
deste órgão em assegurar suporte financeiro ao 
projeto de Interesse da Prefeitura." 

No mérito, o empreendimento visa a atender uma 
demanda Insatisfeita de matadouros, que o projeto 
Irá sanar com ampla repercussão económica para a 
região. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação da Men
sagem. nos termos do seguln te: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 77, DE 1977 
Autoriza a Prefeitura Municipal de São 

Lourenço da Mata (PEI a elevar cm . , .. , . , . 
CrS 522.100,00 (quinhentos e vinte e dois mil e 
cem cruzeiros) o montante de sua divida con
solida<la. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.o É a Prefeitura Municipal de São Louren

co do. Mata Estado de Pernambuco, autorizada a 
elevo.r temporarlo.mente, o parâmetro fixado pelo 
Item ir do art, 2.0 da Resolução n.0 62/75, alterada 
pela de n.o 93/76, ambas do Sena?o Federal, a fim 
de regularizar a operação de credito no valor de 
Cr$ 522. 100,00 (quinhentos e vinte e dois mil e cem 
cruzeiros> que contratou junto ao Banco do Estado 
de Pernambuco S.A., por conta do Fundo para Im
portação de Bens de Produção (FIBEPl, ~estlnada 
ao rtnanclo.mento dos serviços de lmplantaçao de um 
mo.tadouro Industrial no mun!ciplo. 

Art. 2." Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1977. -
Orestes Quércia, Presidente eventual- Marcos Freire, 
Relator - Murilo Paralso - Luiz Cavalcante - Dl
narte Mariz - Augusto Franco - Otalr Beeker -
Arnon !le 1\lello. 

PARECER N.0 681, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça, so
bre o Projeto de Resolução n.0 77, de 1977, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a. Pre
feitura Municipal de São Lourenço da. Mata 
(PE) a elevar em Cr$ 522.100,00 (quinhentos e 
vinte e dois mil e cem cruzeiros) o montante de 
sua <lívida consolidada. 

Relator: Senador Heitor Dias 

Sob exame o Projeto de Resolução n.0 77, de 1977, 
da Comissão de Economia, que objetlva autorizar a 
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata (PEI 
a contratar empréstimo no valor de Cr$ 522.100,00 
(quinhentos e vinte e dois mil e cem cruzeiros) desti
nado ao financiamento dos serviços de Implantação 
de um matadouro Industrial no Munlciplo, com capa
cidade de abate para 50 bovinos/dia. 

A solicitação é feita nos termos do parágrafo 
único do art. 2.0 da Resolução n,o 93/77, do Senado 
Federal. 

No âmbito desta Comissão nada há que possa 
obstar a tramitação normal da proposição, por ser 

. constitucional, Jurídica e ainda gozar de boa técnica 
legislativa. 

Em face do exposto, opinamos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1977, -
Daniel Krieger, Presidente - Heitor Dias, Relator 
- Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - Otto Leh
mann - Dirceu Cardoso - Cunha Lima - Benedito 
Ferreira - Osires Teixeira - Italívio Coelho - Leite 
Chaves. 

PARECERES N•s 682 c 683, DE 1977 

PARECER N.0 682, DE 1977 
Da Comissão de Economia, sobre a Mensa

gem n.• 209, de 1977 (n.0 335, de 1977, na ori
gem), do Senhor Presidente da República, pro
pondo ao Senado Federal, seja autorizada à 
Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Me
neghel - Bandeirantes (PR) - a elevar em 
C~$ 13,000,000,00 <treze milhões de cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Luiz Cavalcante 
O Senhor Presidente da República encaminha ao 

exame do Senado Federal Cart. 42, Item VI, da Cons
tituição), proposta no sentido de que seja autorizada à 
Fundação Faculdade de Agronomia Lulz Meneghel -
Município de Bandeirantes, Estado do Paraná, a ele
var em Cr$ 13.000,000,00 (treze milhões de cruzeiros> 
o monto.nte de sua divida consolidada Interna, a fim 
de que possa contratar empréstimo junto à Co.lxa Eco
nómica Federal, por conta do Fundo de Apolo ao De
senvolvimento Social - CFAS), destinado ao finan
ciamento da ampliação da estrutura física da Fa
culdade e da aquisição de equipamentos. 

2. O empréstimo a ser contratado tem as se-
guintes condições gerais: 

"I -A- Valor: Cr$ 13.000,000,00 
B- Prazos: 
1 - de carência: 30 meses; 
2 - de amortização: 144 meses; 
C - Encargos: 
1 - Juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 

2 - correção monetária Idêntica à das ORTNs 
capitalizada no periodo de carência e cobrada, 
mensalmente, no perlodo de amortização; 
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D - Garantias: vinculação de parcelas do ICM, 
pertinentes ao Mwticipio de Bandeirantes (PR), 
com o. interveniência do Banco depositário des
se tributo". 

3. Tratando-se de "Fundação Instituída pela 
Municipalidade de Bandeirantes (PR), e por esta 
subvencionada, o empréstimo foi aprovado pelo Agen
te Financeiro - que o considerou viável técnica e fi
nanceiramente -, após examinada a situação eco
nómica da Prefeitura., que, neste caso, atuará como 
garantidora da operação. 

4. A ·matéria é acompanhada da Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
favorável o.o pleito da FlUldação Faculdade de Agro
nomia Luiz Meneghel - PR, tendo o Conselho Mo-

Posição em: 
Dívida Consolidada 31-5-77 

Interna (A) 

I - Intrallmite 1.446,6 

II - Extrallml te 
a) FNDU 
bl FAS 
C) BNH 

TOTAL 
GERAL (I+ ll> 1.446,6 

7. Na forma do parágrafo único do artigo 2.0 da 
Resolução n.0 93, de 1976, o pedido de autorização pa
ra a operação de crédito, submetido pelo Senhor Pre
sidente da República à deliberação do Senado Federal, 
está devidamente Instruído com o parecer do Conse
lho Monetário Nacional, favorável ao pleito. 

8. Cumpridas as exigências estabelecidas nas 
normas vigentes e no Regimento, esta Comissão con
clui por aceitar a solicitação contida na Mensagem 
n,0 209, de 1977, do Senhor Presidente da República, 
na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.0 78, DE 1977 

Autoriza a Fundação Faculdade de Agrono
mia Luiz Meneghel, 110 Município de Ba,ndei
rantes a contratar operação de crédito no valor 
de CrS 13.000.000,00 (treze milhões de cru
zeiros). 

ü Scnmlo Federal resolve: 

1\ rt. . .1 .O f; a Fundaçfio Faculdade de Agronomia 
Luiz Mencghel. do Município de Bandeirantes, Es
tado do Parana, o.utorlzada, nos termos do art. 2.0 da 
Re~oluçfto n.• 93, ele 11 de outubro de 1976, do Se
nado Federal, o. contmtar uma operação de crédito 
no valot· de CrS 13.000.000,00 (treze milhões de cru
zeiros) junto à Caixa Econômlca Federal, por conta 
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, 

netárlo Naclonnl, em sessão de 24-8-77, aprovo.do a 
presente operação. 

5. Trata-se de operação a que, por força das 
disposições contidas no artigo 2.o da Resolução n.o 93, 
de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os ll
mites fixados no artigo 2.o da Resolução n.o 62, de 
28-10-75, haja vista que os recursos a serem repa.~
sados provêm do Fundo de Apolo ao Desenvolvimen
to Social - FAS, portanto, considerada extra.llmlte. 

6. De acordo com os registras do Departamento 
da Divida Pública do Banco Central do Brasil -
DEDIP -, a situação da divida consolldada Interna 
da Municipalidade apresenta-se conforme o quadro a 
seguir: 

Valor em Cr$ 1,0 mil 

Operação em Situação posterior à 
exame (*) contratação pretendida 

(8) (C) =A+ B 

1.446,6 

13.000,0 13.000,0 

13.000,0 13.000,0 

13.000,0 14.446,6 

destinada ao financiamento da ampliação. da estru
tura física da Faculdade e da aquisição de equipa
mentos. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Saio. das Comissões, 21 de setembro de 1977. -
:l!a:·caJ Freire, Presidente - Luiz Cavalcante, Rc
latot· - ~'IUI'ilo Paraíso - Orestes Quércin - Dinarte 
Mariz - Franco Montoro, com restrições - Augusto 
I'ranco - Arnon de Mcllo. 

PARECER N.0 683, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça, so
bre o Projeto de Resolução n.• 78, de 1077, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Funda
ção Facultlade de Agronomia Luiz Mencghel -
Bandeirantes - PR a contratar uma operação 
de crédito no valor de CrS 13.000.000,00 (treze 
milhões de cruzeiros)". 

Relator: Senador Leite Chaves 
Vem ao nosso exame projeto de resolução de 

autorio. da Comissão de Economia, pelo qual f!cn a 
"Faculdade de Agronomia Lulz Meneghel, Município 
àe Bandelro.ntcs, Estado do Paraná, autorizada, nos 
termos do art, 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, a contratar uma 
operação de crédl to no vo.lor de Cr$ 13, 000. 000,00 ( tre
ze milhões de cruzeiros> junto à Caixa Econômlca 
Federal, por conta do Fm1.do de Apolo ao Desenvol
vimento Social .,.... FAS, destinado ao flno.nciamento 
da ampliação da estrutura fisica da Faculdade c da 
aqulslçi'io de equipamentos". 
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2. Trata-se de operação a que, por fm·ça dn5 
dLsposlr,ões contidas no art. 2.0 da Resolução n." 03, 
de 11-10-76, não se aplicam os limites fixados no 
nrt. 2.0 da Resolução n.o 62, de 28-10-75, nmbns do 
Senado Federal, haja vista que os recursos a set·cm 
repassados provêm do Fundo de Apolo ao Dcsmwrol
vlmcnto Social - FAS. 

3. Nu forma do parãgrafo único do o.rt. 2.'' ela 
Resoluço n.0 93, de 1076, a matéria foi submctldtt ao 
exame do Conselho Monetãrio Nacional que, cm ses
são de 24-8-77, se manifestou pelo atendimento dn 
pleito. 

4. A Comissão de Economia examinou ampla 
e pormenorizadamente o caso, tendo concluído por 
apresentar projeto de resolução, atendendo a Mensa
gem n.o 200, de .1977, do Senhor Presidente da Re
públ!ca. · 

5. Obedecidas a tramitação estabelecldn no art. 
42, Item VI, da Constituição e as exigências. cons .. 
tantes nas normas legais (Res. n.0 62/75 e 93/76) e o 
contido no Regimento Interno, opinamos no sent!clo 
ela normal tramitação do projeto, uma vez que cons
titucional e juríc!lco. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1977. -
Daniel Krieger, Presidente - Leite Chaves, Relator 
- Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - Otto Leh
mann - Dirceu Cardoso - Cunha Lima - Benedito 
Ferreira - Osires Teixeira - Italívio Coelho. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- O Expediente lido 
vai à publicaçiio. 

Suhrc a mesa, n:yucrimento que será lido pelo Sr. JY.Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 341, DE 1977 

Nlls termos do urtigo 313 do Regimento Interno, requeirl.l 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto 
de Resolução n' 72. de 1977. que nuloriza a Prefeitura Municipal de 
Faxinul (PR) a elevur em CrS 4.657.107, 79 (quatro milhões, seiscen
tos e cinqUenta e sete mil, cento e sete .cruzeiros e setenta c nove 
ccnt11vos) o montnnlc de sua dívida consolidada, u fim de que figure 
nu Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala dns Sessões, cm 22 de setembro de 1977.- Renato Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Porlella)- De acordo com u 
dclibcrnção do Plcnúrio, o projeto a que se refere o requerimento 
figurarít na Ordem do Diu da sessão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portellu) - A Presidõncia 
convocu scssUo extruordin(lriu n renlizur-se hoje, às 18 horas e 30 
minLUlls, destinada i1 urrcciaçiio dos Projetas de Resoluçi\o n9s 69 e 
7". de I '!77. 

~··~ 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio PorteUa) - Hli oradores 
incrilos, 

Concedo a palavra ao nobre Senudor Otuir Becker. 
O SR. OTAIR BECKER PRONUNCitl DISCURSO 

QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERA 
PUBLICA DO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portcllu)- Concedo a p11lavru 
110 nobre Senador Lúzuro Barbozu. 

O SR. LlZt!RO Bt!RROZtl PRONUNCIA DISCUR· 
SOQUE, ENTREGUE À REVISÃO IJO ORADOR, SERA 
I'U/11./CA JJO !'OSTERIORMENTE. 

COMI' ti RECEM MAIS OS SRS. SENA DORES: 
José Guiomurd - Domício Gondim - Milton Cabral -

Arnon de Mcllo - Gilv11n Roch11 - Louriv11l Bnptislll - Luiz 
Yi11n11- Y11sconcclos Torres- Gust11vo Cnpuncma- Mngulhncs 
Pinto- Benedito Ferreira- Evelúsio Vicir11- Lenoir Vurg11s
Dunicl K ricgcr- Turso Outra. 

O SR. PRESII>ENTE (Petrilnin Portclla) -. Estú finda 11 Horn 
do Expediente. 

P:ISSU•SC ii 

ORDEM DO DIA 
hom I 

Vot:u;t1o, cm turntl único, du Requerimento n9 280, de 
1977, do Senhor Senador l.ourivul Baptista, so\icitundo u 
tr:tn!'rlcriçiin, nos Anais do Sl!nado Fcdentl. do discurso pro
ferido pelo M inistrn Ncy Bmga. nn dia 29 de ngoslo de 1977. 

Em votm;iio o requerimento. 
Os Srs, Senadores que o {tprovam. queimm permanecer scn

t:u.los. !Pmts:t.) 
,\pmvnUn. 
Serú fcit:1 :1 trnnscriçiin, 

1: n seguinte o Uiscursn cuja transcriçiio é solicitada: 

"i\s instituiçôcs scmdh:tm. por vezes, pessoas. Revê-las é como 
cncontr:tr velhos amit.ws, cuja imagem se guarda intacta c cuja afci
çiío aumentou, mesmo !t dist:lnciu. Do Norte ou do Sul, a maior 
parte de nós aprendeu a respeitar estn Universidade como verdadeiro 
sírpbolo dos estudo" nvançadns cm nosso Pais. Desfrutar, agora, do 
cen{tculo de ciénda c de s:thcdoriu, mais do que uma honra, é um 
momento de genuína cmoçtlo c de profundo afeto, somente existente 
no reencontro das velhas amizades. Sinto-me em famrtin, sem nunca 
ter ubruçudo a ulguns dos senhores, Uma alinidadc mais profunda 
nos aproxima, nutridn por uma antiga admiração c fortalecida, hoje, 
pela intimidade com os seus problemas e com os seus anseios. 

"A Universidade Federal do Rio de Janeiro concretizou, para o 
Brusil, um sonho que u NaÇiio acalentara durante muitos anos c que 
murcaru momentos lúcidos e corajosos de nossa evolução histórica. 
Sem mencionar as tentativas de universidade nos pcrlodos colonial c 
imperial, alguns projetas se esboçaram nas primeiras décadas do 
século XX, no Paruná e no Amazonas, mas à pertinácia das lidcran· 
ças acadêmicas que presidia as três iniciativas, a então Universidade 
do Rio de Janeiro logrou reunir, cm sua gênese institucional, a 
decisão do uto govcrnumentul, o que, ontem como hoje, lhe confere 
o timbre de verdadeiro projeto nacional. Sintomaticamente, ela, um 
dia, veio u chamar-se Universidade do Brasil, que sempre foi. Uma 
espécie de alma mater, não apenas de gerações estudantis, mas tam
bém de outras universidades. 

"E quanto, de fato, deve o ensino superior brasileiro a esta Uni· 
versidudc! Pelas iniciativas pioneiras na afirmação da universidade 
no Brusil. Pcln diversificação oportunn dos seus cursos de gradua
ção. desde muito cedo, a punir do c1rtssico tripé inicial da Escola 
Politécnica, du Faculdude de Medicina c du Faculdade de Direiio: 
pelos seus cnfoques amplos e universulizantes, nfastnndo-se do 
pmgmutismo imedintisla e do sentido meramente profissionalizante; 
pela procura do conhecimento novo, num clima permanente de 
pcsquisus que constitui orgulho destu comunidude científica: pelo 
descnvolvimcnln dos cursos de pós·graduução, num teor de organiza· 
çüo c de sericdude que lhe têm grnnjendo renome mundial, e até por 
um consciente esforço de cqulibruçi\o que de Rnmiz Gaivão u Hélio 
Frugu, se muntém entre o urrojo c a prudõncia, entre o tradicional e o 
rcformudo. sempre hnrmonizndos com os postulados básicos da 
missão universitária em nossa Pátriu. 

"Com efeito. nenhuma universidade. cm qualquer pnrte do 
mundo, esgota o modelo institucional que n Idade Ml:din nos legou c 
que se fuz contcmporitneo dos computndores e du nnvegnçilo espn· 
ciul. Cudu universidade i: universidade a seu modo, menos como 
1.1dorno do que como necessidade, menos como imposição do que 
como resposta. Por ui se ufere a sua validade: pclu adequação no seu 
contexto, c n suu horu, pelo atendimento aos apelos c a demandas só· 
cio·cconõmicus, peh1 cupucidudc de estur presente e de antecipar-se. 
l'or este; critérios u Universidade Fedcrul do Rio de Janeiro pode 
exi~ir1 unut longu folhu de serviços prestados ao País, u esta ~elró· 
poJe privilcgiudu e à suu gente exuberante, ao muo1do ucndêmtco c 11 
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comunidade uo largo. Se nilo nos satisfizessem ns legiões de ex-alu
nos em postos de relevo, se nua nos convencessem os resultados de 
pesquisas que vieram enriquecer u tecnologia nacional, bastur-nos-iu 
percorrer u extensa galeria de personulidudcs que, n partir desta 
Universidade, se imortulizamm cm tltulos c serviços beneméritos em 
todos os setorcs da atividade humana. 

"É-nos gruta, portanto, participar de atas como este, que 
comprovam u coerência institucional da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro que, no empenho de traduzir, cm suas instalações, os 
propósitos aglutinadores e autenticamente universitários, sempre 
pensou, desde a primeira hora,. em sua Cidude Universitária. Nessa 
buscu de convivência ncudêmicn, se acresce, ngorn, o mo~erno H os· 
pitul Universitário, murco de uma batalha vencida contra o tempo. 

"Nilo farei maiores referências à obra, hoje praticamente 
concluída c conduzida pclus miles experientes do ilustre professor 
Clementíno Fraga, pois os senhores n conhecem bem. Mas seria 
injusto se não colocussc: em relevo, uqui, o mérito de umn·"adminis .. 
traçüo dignu de homenagens especiuis: Hélio Fraga deve receber, por 
seu trubalho, pela sua leuldude, pelo seu espírito público, a gratidão 
de todos nós. Ao lhe prestar esta homenagem, honro, com satisfação 
idi:nticu, o tmbàlho dos senhores ex-reitores, que também serviram 
com amor a esta instituição. E, igualmente, no seu futuro reitor, 
professor Luiz Cuidas, que saberá, estamos certos, prosseguir a tradi
ção de trubulho profícuo que sempre presidiu a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 

"São momentos como este que nos levam à renexão sobre a 
importância de honrarmos o passado, p·ara construirmos, no presen
te, os sólidos alicerces do futuro. E, interligando esses três tempos, 
entendemos melhor o mundo, não com mãos agitadas que se le
vantam para o alto a procurar apenas o exc!dio, mas com mãos 
completamente abertas em direção no nosso próximo, em busca do 
servir, cm busca do diálogo horizontal e fraterno. Diálogo que não 
significa somente a interlocução, mus, sobretudo, a compreensão de 
um processo integral de relacionamento por parte dos realmente 
responsáveis. Diálogo que é, sobretudo, o exercício do respeito 
mútuo. Dialogar- dizia, digo e direi -é necessário. Quanto a este 
princípio, tive o privilégio de indicá-lo à minha administração, pois a 
orientação neste caminho foi por mim conscientemente aceita desde 
os primeiros dias de minha vida pública. 

"E hoje aqui estou, para reafirmar o respeito que tenho pela 
Universidade Brasileira, pelo professor, pelo aluno, pelo 
administrador, que querem construir, conosco, o amnnhil, Para dizer 
que não nos deteremos no que é menor, quando temos grandes 
objctivos a alcançar, reunidos no desejo do grande Presidente 
Ernesto Geisel: sempre mais feliz o nosso povo. 

"Entre amigos, em ambientes que nos são caros, as palavras 
nem. sempre transmitem e~atamente a dimensão de nossos senti
mentos. Quero, entretanto, ainda usâ-las, para reafirmar o profundo 
orgulho que sinto cm presidir esta reunião. E nüo silo estas, meus 
senhores, palavras vãs, mas que pretendem transmitir toda a ufania 
que sinto com todos ao abrigo destas paredes. E quero acrescentar 
que só posso medir a grandeza desse sentimento espelhando-me na 
humildude com que procuro pautar n minha vida. O que sinto, neste 
momento, somente pode ser superado pelo orgulho de professores c 
nlunos, que podem tlfirmur pertencerem u cstn comunidade acudê~ 
mica que tanto envaidece a cultura deste Pais. 

"Por tudo isto, termino, solicitando ao Magnifico Reitor e aos 
nobres conselheiros que transmitam a toda a comunidade universitú
riu desta instituição os cumprimentos de quem, mesmo untes de ter a 
honra de ser Ministro da Educação e Culturu,j(, admirava profunda
mt:nte esta Universidade." 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item 2: 

Votuçüo, em turno único, do Requerimento n• 281, de 
1977, do·scnhor Senador Ynsconcelos Torres, solicitando u 
transcrição, nos Anuis do Senndo Federal, do discurso 
proferido pelo Comundantc do I• Distrito Naval, Almirnnte 

Newton Braga de Faria, por ocasião das solenidades come
morutivus do "Diu do Soldado", 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) Aprovado. 
Serú feita a transcrição. 

i! o seguinte o discurso cuja. transcrição é solicitada: 

"0 Cargo que ora exerço concede-me o privilégio de saudar o 
Exército Brasileiro quando se comemora o Dia do Soldado. 

A delegação que recebi de fazê-lo também em nome da Gloriosa 
Força Aérea Brasileira, muito me honra e, na oportunidade agra
deço ao Exm• Sr. Major-Brigadeiro Paulo de Abreu Coutinho, pela 
confiunçn e gentileza de seu gesto. 

Estamos aqui, marinheiros e aviadores, homenageando o Exérci
to Brasileiro em sua data magna e o fazemos com o respeito, udmira
ção e sentimento de irmãos que sempre imperaram em nosso con
vívio, alicerçados nos cumprimento do dever c na identificação dos 
principias que constituem a essi:ncia da nossa profissão, 

Estamos aqui para saudar o Exército, cujas origens remontam 
nos colonos, que se agruparam pura expulsar os corsários invasores 
da terra reci:m-descotierta. O Exército das ordenanças, que congrega
va o povo cm armas, O Exército das millcias. O Exército das tropas 
regulares que se formaram pura dar corpo e alma à força terrestre da 
I ndependêncin. 

Estamos aqui pura dar vivas ao Exército do Reinado e do Impé
rio, instrumento de nossa integridade territorial, artlficc incansável 
de nossa soberania. 

Estamos aqui para exaltar o Exército da República, guardião 
dos valores e das instituições nacionais. O Exército da Força Expe
dicionária Brasileira, que deixou, nos campos da Itália, o sangue e o 
heroismo de seus homens, nu luta pela preservação da liberdade dos 
povos. O Exército mantenedor da ordem interna c da segurança na
cional, integrador dos espaços vazios. 

Estamos aqui pura testemunhar n dedicação c o entusiasmo com 
que o Soldado Brasileiro cumpre a sua nobre missiio, fazendo sentir 
a sua presença nos mais longínquos recantos do nosso território, sem 
medir sacrifícios e nem considerar as eventuais privações ou renún .. 
cius, 

Entretanto, o homem comum que deseje arguir n História sobre 
este testemunho, que agora prestamos, verá que o sacerdócio do 
Soldndo Brnsileiro, representa o legado de patriotismo daqueles que, 
através dos tempos, souberam construir e engrandecer a Pátria, entre 
os quais ressalta, Luis Alves de Lima e Silva, paradigma de cidndi\o e 
soldado. 

De fato, u vida do Patrono do Exército é um preceituário de 
exemplos que devem ser difundidos entre os brasileiros de todas as 
idades, de todus as crenças, para que façam perecer as atitudes mes
quinhas e untibrasileiras, pura que façam germinar a grandeza e o pa
triotismo legítimo. 

Como militar, Caxias personificou o encontro de todas as virtu
des do soldado, como n lealdade, a honra, u bondade, a firmeza, a 
decisão, o senso de proporção, a obediência, a iniciativa, a renúncia e 
n coragem. 

Nus rebeliões que despontaram em vC.rins provlncias brasileiras 
e que enlutaram as pâginns de nossa História, foi Caxias, mais do 
que o chefe militur vitorioso, o urquiteto da pncificaçi\o dus facções 
em luta, o restaurador da ordem e dn concórdia entre as pnrtes. 

Onde c quando cstiverum nmeuçndus u integridade ter~itoriul, a 
soberania e u puz sociul, fizeram-se sentir as conseqUências du sua 
inestimável pnrticipaçuo. 

Como pol!tico, no Senado, no Ministério da Guerra e na Pre
sidência do Conselho de Ministros, destacou-se permanentemente, 
pela prudência, pelu sensatez, pelo equillbrio e pelu fertilidade de 
suus realizuções. 

Todas essas quulidndes silo destacadas por grande número de 
pesquisndores que lhe cstudurum u vidn, mus sobressai em suus 
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biografias ~ nos escritos sobre campanhas de que participou, o 
aspecto humano de seu comportamento. 

Caxias, militar ou politico elegeu o Homem para fundamento de 
todas as nçõcs que empreendeu, 

Os seus soldados conheceram a firmeza~ persev~rançu do Chefe 
'no cumprimento de suas tarefas, mas também o bondade c a com
prccnsiio no trato com os subordinados, Os seus pares de Governo c 
seus adversários politicas test~munhuram a sua rctidilo e coerência 
na consccuçiio dos objetivos, mas também a tolerância c magna
nimidade nos embates e confrontos da vi do pública, 

Foi gigante cm seu legado, exemplo pura os seus pósteros de 
amor à Pátria, que dele receberam um Brasil pacificado c integrndo 
cm toda a extensão de seu território. 

Luís Alves de Lima e Sil~n. niio foi somente o soldado bravo, 
nem o Chefe militar astuto e inteligente, não foi apenas o homem 
assinalado pelo destino e forjado nu batalha. Tampouco se dirú que 
foi somente um homem que amou a sua Pátria com inusitado amor; 
o dever, mo is que a si mesmo; o homem, ainda que inimigo nu luta. 

O Patrono do Exército foi, nu síntese de todas as virtudes, um 
patriota, . . 

A fidelidade do Exército Brasileiro no legado do seu Patrono, 
tem-se manifestado cm todas as suas atividudcs quando e onde neces
sário, no sentido de preservar a união nacional, base pura o esforço 
em busca do glorioso destino que o futuro nos reservo, 

É pois, por comungarmos com os ideais que nos transmitiu o Pu· 
cificador, que nós, marinheiros e aviadores, com justo orgulho, nos 
colocamos ao Indo dos companheiros do Exército poro reverenciar
mos o seu Soldado Maio r, desejosos de que os alisios, o terra!, o su
deste c as monções espalhem pelos quadrantes da terra a nosso ho· 
menagem'', 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) -Item 3: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 2, DE 1977 
1Tramit:111docm conjunto com o Projeto de Lei dó Senado n• 

306/76) 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 2, de 1977 (n• 3.071-B/76, na Caso de origem), que 
decluru feriado nacional o dia 12 de outubro, tendo 

PARECERES, sob n•s 528 e 529, de 1977, das 
Comissões: 

-de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidude; c 

-de Educaçilo e Cultura, favorável. 

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. I •-Secretário. 
É lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 342, DE 1977 

Nos termos do urt. 310, alínea "c", do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n• 2, 
de 1977, a nm de serfeita na sessão de 29 do corrente. 

Saiu das Sessões, 22 de setembro de 1977.- Heitor Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - De acordo com a 
delibcrução do Plcnúrio, u matéria é retirada da pauta, 

Em conseqUência, o Projeto de Lei do Senado n• 306/76, 
constante do item n• 4 du Ordem do Dia, fica com sua discussuo 
sohrcstada, uma vez que tem sua trumitaçuo em conjunto com a 
proposiçuo objeto do presente requerimento, . 

É o seguinte o item n• 4, que tem sua dtscussüo 
sobrcstadu: 

-4-

PROJETONDE LEI DO SENADO N• 306, DE 1976 

(Trumitando cm conjunto com o Projeto de Lei da C!lmara n• 2/77) 

Discussuo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Scnad? 
n• 306, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que const-

dc111 ferindo nacional o dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida, 
Padroeira do Brasil, tendo 

PARECERES, sob n•s 528 c529, de 1977, das Comissões: 
-de Constituição c Justiça, pela prcjudicialidude; c 
-de Educação c Cultura, pela p(cjudicialidadc. 

O SR, PRESIDENTE (Pctrônio Portellu) -Irem SI' 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cfimnra 
n• 16, de 1977 (n• 3.332-A/77. na Casa de origem), que· 
altera dispositivos da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 
(Lei Orgünica dos Partidos Políticos), tendo 

PARECERES, sob n•s 243 c464, del977,~a Comissão: 
- de Constituição e Juselça - I• pronunciamento: pela 

prejudicial idade; 2• pronunciamento: (rccxumc solicitudo pelo 
Relator), fuvorltvcl ao projeto, com :1 Emenda que apresenta 
de n• 1-CCJ e voto em separado do Senhor Senador Nelson 
Carneiro, 

Em discussiio o projeto c a emenda. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra. declaro-u encerrada, 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentados: (Pausa.) Aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 16, DE 1977 
(n• 3.332-A/77, nu Casa de origem) 

Altera dlsposielvos da Lei n• 5.682, de 21 julho de 1971 
(Lei Orgânica dos Partidos Políticos). 

O Congresso Nacional decreta: 
A rt. I • Os arts. 63, 64, 65 c 66 da Lei n• 5.682, de 21 de julho 

de 1971- Lei Orgünicu dos Partidos Políticos, passam a vigorar 
com a seguinte redução: 

"Art. 63. A filiação partidária fur-sc-ú cm fichas 
padronizadas, fornecidas pela Justiça Eleitoral. 

s I• A nchu de filiação será preenchida c assinada pelo 
eleitor, cm tri:s vius. 

s 2• O processo poderá abranger mais de um pedido, 
quando contcrit relação nominal acompanhada das nchas 
correspondentes. 

Art. 64 O cidadão filiur-sc-á no Dirctório, do Muni
cípio em que for eleitor. 

s I• lncsxistindo Dirctório Municipal. o interessado 
filiar-se-la nu Comissüo Provisóriu a que se refere o ~ J9 do 
art. 59 ou no respectivo Diretório Regional. 

§ 2• Qualquer eleitor filiado ao Partido poderá 
imp~gnar pedido de filiação partidária, no prazo de trôs dias 
d11 data do preenchimento da ficha, assegurando-se ao 
impugnado igual prazo paru constcst:tr. 

~ 39 Esgotado. o prazo puru contestucrto, u Comissiio 
Executiva dccidirú dentro de cinCo dius. 

§ 4• Da decisão dcncgutória de nliação, que serlt 
semPre motivutlu, cube recurso direto i1 Comissiio Executiva 
regional. a ser interposto dentro de três dias, sulvo na scgun· 
du hipótese do§ I•, qunndo cnbcrit recurso, no mesmo prazo, 
i1 Comissüo Executiva Nucionnl. 

§ 5• Dcferidn n nlinçõo, u Comissrto Executiva enviará, 
dentro de tri:s dins, :IS nchus ii Justiçu Eleitorul, que upós 
conferi-lus c uutcnticú-lus, urquivarú u pr\mciru viu~ 
dcvolvcr(a, no mesmo prazo, a segunda, it Comissão Exccu
tivu M unicipul c cntrcguril u tcrcciru ao fillmlo. 

§ 61' Considcrur•SC·il dcferid:t :t nlinçüo, cuso a 
Comissüo Executivu nlto se pronuncie dentro do pruzo ref•ri
do no §3'. 

~ 7<• Nu hipótese do~ 1•. a nchn de nliuçlto purtiddria 
scrit cnvindn no Tribunal Regional Elcitornl, pnru os nns de 
que trutu o* SI' dcst~: urtigo. 
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§ 8• Onde incxistir Dirctório Municipnl, a primeira viu 
dn fichn ficará arquivada no cartório da Zona Eleitoral do 
filiado c a sogundn serú devolvida à Comissão Executiva 
Rcgionnl, que a transferirá à Comissão Provisória Municipnl. 

Art. 65. O pedido poderá, n critério exclusivo do in
tcrcssndo, ser apresentado no Juiz Eleitoral, que determinará, 
no mesmo dia, suu remessa à Comissão Executiva ou U 
Comissão Provisória do Município, mediante recibo no 
processo, que ficará arquivado em cartório. 

§ t• Vaga n Zona Eleitoral, ou ausente o Juiz, a 
providência a que se refere este artigo poderá ser requerido 
ao Escrivão Eleitoral, que certificurá a data da apresentação 
do pedido c diligenciará sua entrega, no mesmo dia, à 
Comissão Executiva ou à Comissão Provisória do 
Município, sob recibo nos autos. 

§ 2• Requerida a filiação no Jufzo Eleitoral, uma das 
vias da ficha será remetida à Comissão Executiva ou à 
Comissão Provisório do Município, e as duas restante~ 
pcrmaneceriio em cartório. 

§ 3• De seu dcspucho ao pedido de filiação, a Comissão 
Executiva ou ii Comissão Provisória do M unicfpio furá 
imediata comunicação ao Juizo Eleitoral. 

§ 4• Recebida a comunicação de deferimento do pedi· 
do, o Juizo Eleitoral providenciará a entrega de uma das 
fichas no requerente e manterá a outra arquivada em cartório. 

§ 5• Decorrido o prazo previsto no § 3• do artigo 
anterior, sem a comunicação a que se refere o § 3• deste, o 
Juiz Eleitoral declarnril deferido o pedido. 

§ 6• Deferido a filiação na forma do parágrafo 
anterior, o Juízo Eleitoral entregará ao requerente uma das 
fichas cm seu poder, munterú a outra arquivada em cartório e 
comunicará sua decisão à Comissão Executiva ou à 
Comissão Provisória do Municipio, que furá na ficha em seu 
poder a unotução adequada. 

Art. 66. Ao receber as fichas de filiação, o Escrivão 
Eleitoral tomará as seAuintcs providências: 

I - vcrificurâ a autenticidade dos dados delas 
constantes; 

11 - submetê-lus-ú, cm caso de verificação da regulari
dade, ao visto do Juiz Eleitorul, pura os efeitos mencionados 
no§ S• do art. 64; e 

III - unotarú, no fichário geral dos eleitores da Zona, u 
data da filiação e a siglu do Partido." 

Art. 2• Esta lei entrará em vigor nu data da sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Em votaçilo a 
cm~.:nda da Comisstlo de ConStituição c Justiça. 

Os Sr~. Senadores que a ~tprovum, queiram permanecer senta
dos. (i'uusu.) Aprovudu. 

A matéria vai ii Comissão de Redução. 
1: a seguinte a cmcndu aprovada 

EMENDA N• 1-CCJ 
Ao nrt. 65 ncrescente-sc o 

"§ 7'' 1\ Comissrto Executiva comunicurll, iguulmcnte, 
ao juí:t.ll ~ts ra1.õt:s do indeferimento, cabendo, por despacho, 
au Juiz Eldtural dctcrminar, ou nào, n liliaçüo, procedendo 
r.:omn Uispostll no par(tg,rnfo nntcrior." 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item 6: 
Dis"usstlo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Se

nado n•• a7, do 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
que dispi•c suhre estabelecimentos que lidum com sangue hu
muno c seus t.h:rivudos, c dá outrus providências, (dependen
do de pareceres das Cumissõcs de Constituição e Justiça, de 
Suúdc c de Ecunomiu). 

(lncluídlJ em On.h:m dll Dia 1ws termos do arl. 195, 11. 
do Re~imcnlo lnterlhl.) 

Sobre a mesa, pareceres das Comissões que v:io ser Jidus pelo 
Sr. I \1-Sccret:'1rio, 

Srlo \idos llS seguinteS 

PARECER N•684, DE 1977 

Da Comlssilo de Constltulçilo c .lustlçn, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 87, de 1976, que "dispõe sobre cstnbelecl
mcntos que lidam com sangue hurnnno e seus derlndos, e d1t ou
tras providências''. 

Relator: Sonndor Hclvídlo Nunes 
De autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, o Projeto $Ob 

análise dispõe sobre estabelecimentos que lidam com sangue h uma· 
no c seus derivados, edil outras providências. 

2. Na Justificação, após amplas considerações sobro o assunto, 
uduz-se que "a imprensa, nacional c intcrnucionul, tem aludido am
plamente ao tráfico de sangue humano, objeto de denúncias até mes
mo da OMS. Inquestionável a importunciu de lei que disciplino com 
rigor e de forma adequada o assunto cm nosso País, Lltrnvôs d<1 
ccntrulizuçiio nu autorização pura funcionamento de Bancos, Labo
ratórios ou quaisquer outros estahclccimentos que lidem com sangue 
humano, bem como nu imposição de normas mínimas a serem obede .. 
cidas e preenchidas. Em seguida, é preciso "descentralizar" a Comis
são Nacional de Hcmoterapiu, especialmente no tocante U fiscaliza
ção das Secretarias de Saúde dos Estudos". 

3. Do ponto de vista da constitucionalidade, o Projeto uliguru
sc-me viável, ainda que se possa, a um primeiro exume, questionar so .. 
bre sua compatibilidade com o art. 81, item v, du Carta Magna, que 
inclui entre as competéncius privativas do Presidente da República a 
de "dispor sobre u estruturação, atribuições c funcionnmcntos dos 
órgãos da administração federal". 

Há que se considerar que os desdobramentos das atribuições da 
Comissão Naciomtl de Hemoternpia se inserem nos lins básicos que 
constituem a razão de ser do órgão. Sob esse ângulo, pois, não se po
de alegar colidênciu com o dispositivo retromencionado. 

Torna-se necessário, além disso, para este e para casos ttnúlogos, 
lirmarmos uma compreensão correta do alcance do urt. 81, item V. 

Tenha-se em vistll, em primeiro lugar, que dus atribuições priva
tivas dencudas nos vários itens do art. 81, as do item V são das que 
não se podem considernr como de nntureza exclusivamente udminis .. 
trativa, Se um projeto de iniciativa de parlamentar tiver em mira a 
criação de órgão da administração e conseguir contornar o problema 
do aumento da despesa pública (art. 65), como se farll a criactlo sem 
um esboço da estrutura e sem um mínimo de atribuições que tipifi
quem o "para quê" do novo ente? 

No caso, o órgão jl1 existe e us suas utribuiçõcs estão sendo~. apc .. 
nus, desdobradas. 

Entendo que o objetivo da disposici•o cm leia ô instrumentar o 
Executivo pura os remunejumentos que se raçam necessários na admi
nistração pública e não tolher a iniciativa parlamentar nessn csrcru, 

Em abono desse cntcndim~nto, trngo à colncflo us n~alizadas 
ponderações do Prof. Themístoclcs Brnndiio Cavnlcanti: "Entre as 
atribuições do Presidente da República hí1 uma que constitui novida
de em nosso Direito e que exigiria umu utençiio especiul pelo que 
representa no exercício do poder normativo pelo Presidente da Repú
blica. Queremos nos rcrcrir especialmente ao que dispõe o inciso 59 

do artigo 81 da Constituição quando atribui ao Presidente da Repú· 
blicu competência puru: "dispor sohrt• llt'stmturaçâo, atrihulçi'Jc•s, fim· 
cionanwnto do,\' ôrxào,\' da 'ulministruçiio fedt•ral'', Vejamos o sentido 
desse dispositivo novo c de grunde impmt:"111ciu nn dcliniçr10 dn com· 
petênciu do Presidente da República. A idéia de incluir esse preceito 
nu Constituição veio da Comissi10 de Alto Nível nomeada pelo sau· 
doso Presidente Coslu c Silva para redigir u utual Emcndn Constitu· 
cionul nY I. ,.f itll:ia }iii''''"' ac1•ita porq1u• mio rl'f"I'Sellftll'(l iflra.\·tio ai· 
g11ma da cirt'tl h•gi.1'lutim ma.1· lihnm'tl o Poda E.wc!lfil'o de dUir11fda· 
dt!s t'.\'i,l'/t'fl/l',l' para a rt•t•trutumç(io do.\' 1;rgtios du Adn11'11i.l'/rtJ('tio, rt'clis· 
trihui('cio dt• fimçrie.\' t• nu•dida.1· dt'.l'til/(1(/as afncllitar 11 .n'll.fitncimwmc•,. 
to ... Nu realidade, fJ podá 1/orflulfii'P t•.u•rddo f'ot mr•io c/,• dl•crt•to.\' 
e.n•fllfii'O.I' com·orrt• até ct•rto pomo com " jim('iio /~·gi.\'falil'a ... 
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"(Themistocles Cavnlcnnti, "O Poder Executivo no Estudo Moder· 
no", Revista de Direito Administrativo, vol. 110, outubro-dez. 
1972, púgs. 11-12)". 

Também, por outro. ludo, nilo ucurrcturá aumento de despesa 
incomputfvel com n veduçilo contida no urt. 65, capur. 

No que tange àjuridicidnde, nilo há reparos a fazer, 
4. Compete u esta Comissilo examinar, também, o mérito du 

proposiçiio (urt. 100, item I, n• 6, do Regimento Interno), 
Note·se que h6 dispositivos no Projeto que silo' de naturezu muis 

propriamente regulamentar, como é o caso do constante no nrt. 7•
conforme observaçüo jú feita pelo ilustre Senudor José Lindoso, em 
relatório que não chegou a ser apreciado por este órgüo técnico, em 
virtude da redistribuiçiio da matéria. 

Como o Projeto vai ser apreciado pelas doutas Comissões de 
Suúde c de Economia, limitur-me·ci, no particular, a assinninr sua 
conveniência, dado o caráter relevante du matéria sobre que versa. 

S. Ante o exposto, opino pela tramitação do Projeto de Lei 
n• 87, de 1976. 

Süla das Comissões, 14 de setembro de 1977.- Daniel Krleger, 
Presidente - Helvidlo Nunes, Relator - Nelson Carneiro -Italivlo 
Coelho - Osires Teixeira - Otto Lehmann - Heitor Dias - Leite 
Chaves. 

PARECER PRELIMINAR 

Da Comissiio de Saúde, sobre o Projeto de Lei do Senado 
n• 87, de 1976, que "dispõe sobre estabelecimentos que lidam 
com sangue humano c seus dcrhados, e dú outras providên
cias". 

Relator: Senador Lourlvnl Baptista 

De autoria do Senador Nelson Carneiro, a proposição sob an61i· 
se visa u regular n instalação e funcionumento. em todo o território 
nacional, de estabelecimentos destinados à coleta, tratamento, e 
armazenagem, utilizuçiio. distribuição c venda de substância sanguí· 
ncn~ de origem humana. 

São indiscutíveis os meritórios propósitos do projeto. Contudo, 
faltando a esta Comissão elementos que possiblitem um estudo mais 
aprofundado da matéria, solicito, antes de proferir um parecer 
conclusivo, seju ouvido o Ministério dn Saúde. 

Este o purccer. 
Sala das Comissões, cm 21 dcsctcmbro de 1977.- Ruy Santos, 

Presidente- Lourlvol Bnptlsto, Relutar, 

O SR. !'RESIDENTE (Pctrônio Portella) - O parecer da 
Comissão de Constituição c Justiça conclui pela constitucionulidude 
ejuridicidadc do Projeto. 

A Comissão de Saúde conclui seu parecer solicitando a audiên· 
cia do Ministério du Suúde sobre u mutériu, nos termos de requeri
mento que vai ser lido pelo Sr. Primeiro·Sccret:írio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 343, DE 1977 

De ucordo com o parecer prcliminnr du Comissilo de Suúde, 
requeiro que o Projeto de Lei do Senado n• 87, de 1976, seja 
encuminhudo no Ministério dn Saúde pum diligi:nciu. 

Suln dus Sessões, em 22 de setembro de 1977. - Ruy Santos, 
Presidente du Comissão de Saúde, 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portellu) - A Presidênciu 
csclurccc que compete, nos termos regimentais, ils Comissões, 
soliciturem diligi:nciu. u quul é providcnciudu Independentemente de 
dclibcruçilo do l'lcnúrio, 

Tendo cm vistu, cntrctunto, ter sido o presente Projeto incluido 
em Ordem do Diu cm ruzüo de requerimento do Senudor Frunco 
Montara, o quul foi deferido, nos termos do Art. 195, 11, ulinea :•c", 
do Regimento I ntcrno, a Presidi:nciu irú submeter uo Plcn6r1o o 

requerimento da ComiSsilo de Saúde, csclurcccndo que uma vez 
nprovado, a matéria sairá da Ordem do Diu pura u diligência 
solicitudu. 

Em votnç1•o o requerimento. 
Os Srs, Senadores que o uprovam, queiram pcrmonecer senta· 

dos. (Pausu.) 
Aprovado. 
A Presidi:ncia fará cumprir a deliberação do Plenllrio. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) -Item 7: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 259, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
que modifica o§ 1•, do urt. 224, da Consoliduçiio dus Leis do 
Trubulho, tendo 

PARECERES, sob n•s 469 c 470, de 1977, dus Comis· 
sàes: 

-de Constitulçiio c Justiça·, favorável: e 
-de Legislaçiio Soelnl, contrário. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Drs. Senadores desejar fazer uso da palavra, irei 

encerrar o discussão, (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação, Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma· 

necer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria será arquivada. 
E o seguinte o projeto rejeitado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 259, DE 1976 

Modifica o§ 1•, do artigo 224, da Consolldaçilo das Leis 
do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O § I• do artigo 224, da Consolidação dus Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, 
pussu u vigorar com a sc:guintc redução: 

"§ I• A duração normal do trabalho estabelecida neste 
artigo ficnrú comprccndidu entre sete c vinte horus, 
nsscgurundll•Se no empregado, no horflrio diário, pura cud<~ 
noventa minutos de trabalho consecutivos, um repouso de 
dez minutos, não deduzidos da jornada diúria." 

Art. 2' Esta Lei entrar<• em vigor na dura de sua publicaçuo, 
revogadas us disposições cm contrôrio. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item H: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado. n• 59, de 1977, do Senhor Senador flalívio Coelho, 
que considcru integrnntes do sult1rio, pnru efeito de 
pugumento do repouso scm~mul remunerado, us horus extras 
habituais, tendo 

PARECERES, sob n•s 47R e 479, de 1977, dus 
Comissões: 

-de Constltulçüo e Justiço, favorí•vel: e 
-de Le~lsluçilo Social, contrl~rio, com voto vencido dos 

Senhores Senadores Lllluro Barbozu e Orestes Quércia c voto 
vencido, sem separado, do Senhor Senador Nelson Carneiro, 

Em discussüo o projeto, (Pausa.) 
Nilo havendo oradores, dcclaro·a encerrada. 
t:.m votaçuo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentudos. (Pausa,) 
Rejeitado. 
A mutériu serú urquivmlu. 
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1:: o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LF.I DO SENADO N• 59, DE 1977 

Considera lntegrnntes do snhlrlo, pura efeito de 
pngamento do repouso semnnul remunerndo, os horas extras 
hnbltunls. 

O Congresso Nucionul decreto: 
Art. I• As horas extras habituais dos empregndos regidos pelo 

Consolidação das Leis do Trubulho, são consideradas integrantes do 
•alárío para cfoíto de cálculo do pagamento do repouso semanal 
remunerado. 

A rl. 2• Esta Lei entra cm vigor na dntu de sun publicnçiio. 
Art. J• Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Esgotada a maté· 
ria constante da Ordem do Diu. 

A indu hú oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sempre tenho, desta tribuna, abordado os problemas referentes 
à Agricultura nacional, especialmente u do Nordeste. Mas acredito 
que chegada é a hora de dar conhecimento à Casa, aos meus pares e 
oo Governo do pensamento real duqueles que me mondaram pura cá. 

Confmo que o povo humilde do interior do meu Estudo ê, na 
reulidade, por despreparo, por falta de oportunidade, ideologicamen· 
te alienado do processo politico·purtidário, porque os grandes pro· 
blemus que afetam. de perto, aquela massa humana, são os referentes 
aos aspectos sócio-económicos dn minha área, dn minha regiüo. Dnr 
por que desde que aqui cheguei não tem sido outro o meu esforço 
"não o de interpretar, desta tribuna. os sentimentos daqueles que 
trabalham c produzem em minha região. 

Não me tenho preocupado muito, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, com os problcmus institucionais, com os ideológicos, 
porque SI! o povo~ alienado, acredito que a m~:lhor mnneirn, o mais 
curto caminho de alcançar esse povo, de tocar profundamente na sua 
senr.ibilidade, é aqui interpretar-lhe os sentimentos. E confesso, que 
tenh<> me saído bem. 

Hoje cm meu Estudo, defendendo as reinvidicações de meu po
vo. tenho c~escido no conceito de minha gente. 

Em l9ü, jú i't se vão 34 anos, existia uma lei que dava oportuni· 
dudc de gurantiu de preços mínimos aos produtos agrfcolns. Pois 
bem. Sr. P,·osidentc e Srs. Senadores, de 1943 u 1960, dezessete anos, 
o povo, u mu~sa dr.: rurícolas nUa tomou conhecimento de que existiu 
essa ld amparan~o determinados produtos agrfcolns. 

Por que escondeu-se do povo esse direito público? Por que não 
se deu conhecimento ao povo de que existiu essa garantiu pura 
sulvaguardur o interesse daqueles que, trabalhando, produziam? 

Não sei por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dele nilo deram 
conhecimento ao povo! Ficou sendo da conhecimento de meia dúzia. 
O direito público ou nüo existiu, ou era ocultado do povo. 

As eleições e mm efetuudus através dos chefes politicas. Se a cnn· 
didato tinha o dinheiro, estava u eleiçüo assegurada utrnví:s du com· 
pra, perniciosa, dos chefes políticos. O eleitor, dcspreparndo e subju. 
gudo ao chefe político, votava com o que ele mnndnvn. com o que ele 
dctcrminuvu. Estu cru u realidade da minha área, do meu interior, do 
meu sertão, da minhu região, 

O eleitor recebia, us vésperas da eleição, muita dus vezes, se mu
lhor, um vestido de chita, se homem, um pur de nlpercutas; e o voto 
era dado a quem ele não conhecia c de quem nunca tinha ouvido 
falar. E, aqui, aqueles representantes, eleitos através dos chefes poli· 
ticos, é lógico c evidente que defendiam o interesse dnquelus chefias: 
ni1o huviu maior interesse nu dcícsu da comunidade, nilo huviu muior 
interesse nu dcfcsu du mussu sem esclurecimcnto, 

Pnssurnm-se os tempos c com eles foram se renovando os costu· 
mes. C um o advento do ritdio c da telcvisüo, com o MOBRAL, nu· 
mentou, tle muito, o eleitorado no interior deste Puls. Com o desn· 

pnrccimento quase total da nossa flora e dn nossa fauna, com o em. 
pobrecimento c u murginnliznçãa maior do homem do interior, em. 
pobrcceu-se tnmbí:m o coronel, o chefe politico do interior, que nila 
teve mais força de manter aquele voto escravo, aqueles currais eleito· 
ruis que funcionavam em beneficio de grupos c em detrimento de lo· 
du a comunidade. O rádio, n televisão e as necessidades, portanto, 
concorreram pura que o nosso povo fosse esclarecido. 

A Lei Etelvina Lins, que deu oportunidade à igualdade entre os 
candidatos, oportunidade de ricos ou pobres gozarem das mesmos 
beneficies da propaganda eleitoral gratuita, igualou os candidatos ri· 
cos ou pobres que, assim, puderam levar sua mensagem no coração 
do povo. Igualou aqueles que estavam comprometidos com os gru· 
pos c aqueles que só tinham compromisso com o povo. 

Entre um e outro, Sr. Presidente, há uma profunda e grande dife· 
rençn. Aqueles que gastam bilhões para se eleger, comprando chefes 
.,allticos, ti:m compromisso com grupos; e aqueles que levam pura a 
prnçu pública uma mensagem- u mensagem de defender o interesse 
da comunidade que produz e trabalha, a mensagem de defender o in· 
teresse da comunidade, embora nilo podendo gastar, mensagem mais 
sublime - têm um compromisso de mais principio. Defendem o po· 
vo c não o interesse pernicioso dos grupos. 

Estamos vivendo uma fase de transição, entre aqueles que se ele· 
gium gastando bilhões e aqueles que podem se eleger contando com 
o afcto, com o apoio, com a confiança das massas. Esta é a grande 
realidade do momento nacional. A Politica é um sacri11cio, politica é 
desprendimento, politica é espirita público, politica é humildade, 
politica é conhecer, de perto, os problemas do povo, politica é acima 
de tudo lutar por este mesmo povo. No entanto, nesta fase de transi· 
çào, nós, os políticos, aqueles que têm realmente espirita público, 
que são desprendidos c têm devotamento nas problemas do povo, 
aqueles que aqui estão, não por vaidade, niio para tratar dos seus in
teresses, ou de interesses subalternos, mas sim para defender os in· 
!cresses do Pais, os interesses do seu povo, esses estão sofrendo real
mente, porque estão vivendo uma transição entre um passado que es· 
tá morrendo e um presente, para o qual, infelizmente, o povo não es· 
tá, ainda, preparado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito que não estou falando 
cm utopia, acredito que estou extcrnundo um sentimento real, que es· 
tau buscando, dentro de mim, palavras que possam, realmente, tra· 
zer luzes, ajudando a todos nós brasileiros que acreditamos no futa· 
ro deste Pais e que desejamos, ncimn de tudo, n pnz social, n tranqUili· 
dade para que, assim sendo, possamos encontrar os verdadeiros cu· 
minhas que só nós, amando a Pátria, só nós, tendo amor pelo povo, 
com espirita público e desprendimento, tirundo as vestes da vaidade, 
do orgulho e da prcsunçüo podemos, realmente, encontrar, cumi· 
nhos que só a nós toca, porque acredito que o problema a tua! do Brn· 
sil nüo i: tão grave como dizem. Acredito, sinceramente, que todos es· 
ses problemas poderão ser solucionados, desde que, todos nós consi· 
deremos, acima dos nossos interesses, o interesse da nncionulidude. 
Acima do interesse de cada um o interesse maior, que é o da Pátria, o 
do Brasil. 

Assim acontecendo, tenho certeza absoluta de que vamos nlcan· 
çar os caminhos que buscamos. Nosso povo, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, i: um povo pucifico, de índole cristã, de fi: extraordinária; 
não podemos npngur esta fê dos coruções do povo brasileiro. A única 
muneiru que vejo, purttlllcançarmos os caminhos que buscamos é
repito - tirar us vestes da hipocrisia, do pnssionulismo, vendo tão· 
somente a realidade nacional c o futuro deste Pais. 

Chego até u dizer, s'r. Presidente c Srs. Senndores,.que n melhor 
mnneiru de defender os nossos interesses pnrticulnr.es é defender o 
próprio interesse du Nuçüo, porque dercndendo o interesse dn Nação 
estaremos defendendo os nossos próprios interesses. 

Acredito e tenho esperança, porque aqueles que não têm espc· 
rnnçn e não acreditam já estão, melnncolicnmcnte, derrotados, A que· 
les que não acreditam no porvir e no futura deste Pnls já estão, des· 
grnçndumente, desiludidas. Museu acredito, Sr. Presidente, Srs. Se· 

1nudores, e é acreditando que venho nesta tribuna, trazendo n minha 
pnlavrn experiente de dezenas de unos. 
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Filho de um homem agricultor do scrtilo do Nordeste, que fale· 
ceu no ano passado, com 88 anos de idade, que começou a trabalhar 
nos 10 anos, que foi, por mais de meio século explorado, incxornvcl· 
mente, pelos chefes polfticos, pelos coronéis do interior, que eram os 
donos de tudo, que faziam o que bem entendiam, casavam c bntizn· 
vnm, fui assim criado, Sr. Presidente. Fui criado vendo tudo isto, 
vendo ns injustiças medrarem cm minha terra; fui criado vendo meu 
pai trabalhando dia c noite c sendo explorado por aqueles que se di· 
zinm chefes polfticos, por aqueles que eram, rcalrricntc, os coronéis, c 
faziam os governadores de Estado pura torem força. E essa força não 
era para ser usada cm beneficio do povo, a força era para ser usada 
usando e abusando, n força era para ser usada defendendo os seus 
próprios interesses. 

Mas, Sr. Presidcntt, Srs. Senadores, o sol da liberdade dos hu· 
mildes jâ nasceu neste Pals. O povo acordou para a sua realidade pn· 
rn os seus direitos c acabou, pelo menos no meu Estado, acabou oCo· 
roncl potentado, cuja ordem tinha que ser cumprida, quisesse ou 
não, fosse ela justa ou não. 

Estamos melhorando, Sr. Presidente, Srs .. Senadores! E podere. 
mos melhor cada vez mais, se Je~aimos ao nosso povo a educação nc• 
cessâria, se levarmos no nosso interior uma infra-estrutura que possa. 
dar no homem que trabalha e produz o direito de trabalhar para si c 
não para os outros. E podemos melhorar muito mais se dermos a 
quem trabalha, neste Pnfs, o direito de, trabalhando, poder viver hon· 
radamcnte, porque o grave, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que 
uma grande parte daqueles que trabalham, em nosso Pais, não tem o 
direito de bater no peito e dizer: eu sou pobre, mas vivo às minhas 
custas. 

1:: ncccssârio, Sr. Presidente, que cada um, por mais humilde 
que seja, mesmo nos rincões mais distantes desta Pãtria, possa, trnbn· 
lhnndo, viver honradamente; viver às suas custas, à custa do seu tra· 
bulho e do seu suor. 

As ideologias estranhas não encontram solo propicio neste Pais. 
Posso afirmar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que jamais o comu
nismo internacional chegarâ a nmendrontar este Pals, porque o nos
so povo é crente em Deus, é um povo cheio de fé, de esperança, que 
jamais renegará seu Deus para seguir determinados crédulos que não 
respeitam os sentimentos da fé e da cristandade. 

Mas é neccssârio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que se equa
cionem os parâmetros entre o capital c o trabalho. 1:: importante c 
oportuno que, de uma vez por todas, se condicione uma disciplina 
para o capital. 

Niio sou contra o capital, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mas é 
importante que ele seja disciplinado e nós possamos encontrar um 
modus vivendi entre o capital e o trabalho. Porque, encontrado o mo· 
do de viver entre o capital c o trabalho é possível dar ao trabalhador 
a oportunidade de poder viver às suas custas c às custas da sua produ
ção. 

A polftica mais certa, mais objetiva que temos, atualmcnte, no 
Brasil, é encontrar esse modus vivendi para o capital, dando oportuni· 
dade àqueles que trabalham de poder, às custas do seu suor, viver 
honradamente, porque só assim eles podem se sentir motivados pnrn 
cada vez mais trabalhar e produzir. 

Reconheço que é secular n luta do capital e do trabalho, mas nm· 
bos se completam, o trabalho sem capital nadu vale, o capital sem o 
trabalho nada produz. Onl a necessidade de encontrarmos esse mo· 
du.r vivendi e lutarmos por ele. 

A fase de transiçilo, de dificuldades que orn atravessamos, só po
demos resolvê-la se nu realidade comungarmos de um pensamento 
voltado para o interesse da Naçilo. 

Cabe a nós trabalharmos dentro desse rucioclnio pnru encontrar
mos nu realidade um futuro melhor pura os nossos filhos c um destf. 
no melhor pura a nossa Nuçilo. A nmbiçilo desenfreada nilo pode ter 
lugar; u vidu é muito pequem! pnru que possamos admitir pequenez 
dentro dela. 

A vidu politica passou u ser uma vida de dificuldades. A~tign· 
mente, nu minha rcgiilo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o cundtdnto 

aparecia de quatro cm quatro anos, como na Copa do Mundo, pura 
conversar apenas com o chefe político, 

As vezes o povo da cidade nem tomava conhecimento de que o 
parlamentar por ali havia passado, c era muito filei! se eleger, apenas 
precisava ele de possuir o dinheiro pnrn atender às necessidades fi. 

· uanceiras daquele chefe politico, Hoje não, Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores, graças a Deus, nilo é só o dinheiro que vai eleger aquele 
parlamentar. Ele precisa crescer na confinbilidnde, ele precisa crescer 
na confiança do povo, porque só o dinheiro não compra mais o voto. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO)- V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito prazer. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Sem dúvida, V, Ex• 
nobre Senador Agenor Maria, que tem primado, nesta Casa, pelas 
colocações corretas, nessa dualidade do homem e do trabalho, c 
permanentemente reivindicando melhor atuação do Governo, 
melhor posiçilo do emprcsârio pela produção da riqueza, mas não 
pela produção da riqueza que esmaga o trabalhador, faz, hoje, uma 
colocação terrivelmente feliz. Na verdade é absolutamente correta a 
colocação que V. Ex• faz no trato da grande problemãtica brasileira. 
De princípio, V, Ex• realmente descreve uma triste realidade do 
Brasil de ontem. E V. Ex• sabe, assim como u Nação inteira tam· 
bém, que foi banido o coronelismo, que foi banido o primado do 
econômico sobre a consciência do povo, graças no Movimento 
Rcvolucionãrio instalado no Brasil. 1:: bem verdade que caminhamos 
ainda passos difíceis para conseguir o lugar que temos direito no 
concerto da Nação, pnrn que nosso povo tenha realmente uma quali· 
dndc de vida melhor. Muitos problemas existem nu área da educa· 
ção, problemas imensos existem na área da distribuição das riquezas, 
no-campo social, no campo econômico, na área do pslquico-social e 
tantos outros que existem por aí. 1:: por isso que nós o Governo, 
precisamos da Oposição, precisamos da Oposição no agitar dos 
problemas, na convocação dos grandes problemas nacionais como 
tantos que V. Ex• tem trazido n essa Casa, para que nos ajude a 
equacionar, como co-rcsponsávcl pelo Brasil de amanhã. Porque to· 
dos nós, Çioverno c Oposição, temos em mira os mesmos objctivos 
nacionais: a paz social, o progresso, a soberania e outros objetivos 
nacionais que são permanentes c comuns a todos cidudilos bra· 
silciros, sejam eles do Governo, sejam eles da Oposiçilo, Precisamos 
muito da Oposição mas uma Oposição como V. Ex• faz, uma 
Oposição que busca soluções pnrn os problemas do povo, niio solu· 
ções esdrúxulos que pregam por nl a dizer que estamos no caos c que 
tudo é preciso mudar, quando na verdade o que pretendem 'mudar é 
uma coisa só na Constituição Federal, Parabéns a V, Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado a 
V, Ex• Senador Osires Teixeira. 

Quando lembrei aqui n Lei Etelvina Lins, a lei que deu oportuni· 
dade u mim, um Senador, àquela época candidato, que nilo podia 
comprar horãrio de tclevisilo, que nilo podia comprar horário de rá, 
dio e que podia gozar dos mesmos privilégios dos candidatos poten· 
tudos, eu sentia que havia oportunidade desta Casa ter, realmente, 
Senadores descomprometidos com os poderosos e que só tivessem 
um compromisso, que fosse com o povo. Pois me elegi sem gastar 
nenhum centavo. Elegi-me, levando às praças públicus uma bandeira 
de esperança nu qual falava, ucimn de tudo e muis alto do que tudo, 
as aspirações populares. 

Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, se o horário de tclevisilo 
fosse pago, se o h o rã rio de rãdio fosse pago, eu teria duus opções; ou 
me vender aos grupos para fuzer n minha campanha e, conse· 
qUentemcntc, não estur uqui, desde 1_975, defendendo aquele povo, 
ou entilo, perder u cnmpunhu, pois nilo podia fuzé-lu. 

Dul u necessidade, Sr. Presidente c Srs. Senadores, de o ntunl 
Governo que quer, realmente, segundo nOrma, encontrnr os cu· 
minhos da rcdcmocrntlzuçilo do uosso Puls, sentir o quanto é impor· 
tantc u Lei Etelvina Uns, que dl1 oport.unidnde u todos aqueles que 
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possnm merecer a confiança do povo, o respeito do povo, de ser can· 
dídato n uma cadeira no Parlamento. 

O que nilo é possível é que cheguem aqui só aqueles que podem 
gastar os bilhões c, aqueles que não podem, fiquem, mesmo tendo 
vocação, mesmo tendo espírito público, mesmo conhecendo os pro
blemas do povo e, sabendo c querendo lutar por eles, impedidos de 
chegar ao Parlamento Nacional. 

Nilo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago à tribuna, nesta tarde, 
a esperança de uma rcivindicaçilo que o Governo precisa se debruçar 
sobre clu, porque o verdadeiro representante do povo nilo compac· 
tua com grupos, nem nacionais, nem internacionais. Tem s6 um com
promisso: com a Nação. E o meu compromisso nilo scrâ com o Go
verno; serâ com a Nação, pois o meu compromisso é com o povo. 
Quem me elegeu Senador da República foi o povo foi a Nação, c é 
com a Nação que tenho um compromisso. 

Se o Governo acertar, baterei palmas; se o Governo errar, cri· 
ticarei, pois essa é a minha função, e a funçilo de todos aqueles que, 
sendo parlamentares, representam o interesse das comunidades, 

Reconheço, Sr. Presidente, Srs. Senadores que o tema que me 
trouxe à tribuna, na tarde de hoje, talvez não seja polémico porque, 
infelizmente, ele nilo se coaduna, talvez com a nova aurora québri
lha hoje neste Pais, cm função do preparo do nosso povo, que jã escu
ta o râdio, jã vê a televisão, escuta A V o: do Brasil, c sabe quais silo, 
na realidade, os Parlamentares que, conhecendo seus problemas, lu
tam por ele. 

Acredito que o caminho é este. Disse, quando me elegi, cm 1974, 
ao povo do meu Estado: "Comprem as pilhas para os râdios, e pro· 
curem escutar A V o: do Brasil, que lã terão, a partir de 1975, um 
Senador para interpretar os seus sentimentos e reivindicar, a todo 
custo, aquilo que for justo c necessário para vocês. "Tenho procura· 
do cumprir com esta obrigação e posso afirmar, Sr. Presidente c Srs. 
Senadores, que tenho hoje, cm meu Estado, uma situação privilegia· 
da. Ando de cabeça erguida, de ponto a ponta do meu Estado e 
acredito que estou cm paz com a minha consciência, porcjuc, na rcali· 
dade, procuro corresponder a essa expectativa. 

Acredito que, com eleições livres, acredito que com a Lei Falcão 
funcionando, dando oportunidade a qualquer brasileiro de disputar 
uma cadeira no Parlamento e tendo as condições de igualdade com 
quem quer que seja, teremos, na realidade, possibilidade de apri· 
morar a nossa Democracia. Pois aprimorar a Democracia não é ve· 
lar o Direito, Aprimorar a Democracia não é vetar as opções. Apri· 
morar a Democracia í: dar a oportunidade àqueles que, tendo 
vocação politica, àqueles que, tendo espirita possam, mesmo pobres, 
disputar o sufrãgio popular. Não pelo dinheiro que possam oferecer, 
nilo pelos empregos que possam dar, nilo pelas esmolas que possam 
levar à casa dos que estejam a precisar dela, mas pelo muito que pos· 
sam fazer, para evitar que aqueles peçam esmolas, para evitar aque· 
les que precisam corromper os votos, para evitar, enlim, aqueles que 
fazem o suborno. A corrupção e o suborno se enquadram dentro de 
principias que nilo silo os da fê cristã, nilo podem jamais, ser cnqua· 
drndos dentro dos principies de rcdcmocratizaçilo, na qual hã o direi· 
to da oportunidade igual para todos. E, pergunto, então, assim nilo 
sendo, hã direito de oportunidade7 Nilo I Nilo hâ direito de oportu· 
nidade e, nlio havendo direito de oportunidade, não hâ direito ne· 
nhum, 

Espero que o Governo, que realmente tem força, possa entender 
que o povo precisa de connança o Governo possa entender que o po· 
vo merece essa confiança. O povo brasileiro nilo pode ser execrado; o 
povo precisa da oportunidade de escolher aqueles que possam, na 
realidade, rcprcsentú-lo. Porém, escolhê-los dentro de um clima onde 
quulquer um, um jovem pobre, por exemplo, sem condições finan· 
ceirus, mas tendo convicçi\o politica c espirita público, possa dcsfru· 
ta r da oportunidade de disputar uma cadeira no Parlamento. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, este é o caminho que acredito 
que o Governo ntual precisa trnçar: dar liberdade com responsabi· 
lidude; mns liberdnde com rcsponsnbilldude da qual participe todo o 
povo brasileiro, porque a elite nilo faz a politica do povo. As elites 
nunca fizeram a pollticn do povo; as elites sempre fizeram n politica 

das elites, E, se queremos fazer a politica do povo, é preciso que o po
vo participe; para, participando, ter responsabilidade, para, parti· 
cipando, ter represcntnçilo e para, tendo representação, poder ter 
representante, 

Só acredito, Sr. Presidente, cm representação popular dentro 
dessa realidade, Uma representação na qual não exista a opor
tunidade de igualdade, jamais scrâ representação popular, 

Em 1975, Sr. Presidente, a ma mona no Nordeste estava a 35 cru· 
zeiros a saca de 60 quilos. Cheguei a Brasilia, consegui despertar o 
interesse do Governo, para o drama, 

Dias, depois, recebi um telefonema do Presidente da Comissão 
de Financiamento da Produção, de que o preço mlnimo da mamona 
ia ser fixado cm 72 cruzeiros c 60 centavos. Peguei o telefone c comu· 
niquei às râdios e jornais da minha terra, para que dessem conhe· 
cimento a todos os produtores de que para a mamona ia ser fixado o 
preço mínimo de 72 cruzeiros c 60 centavos. 

No dia seguinte, a minha esposa me disse "Antônio, o seu filho 
telefonou aborrecido com você porque sabendo que a ma mona ia ser 
fixada cm 72 cruzeiros c 60 centavos, em vez de o avisar, avisou aos 
produtores através da rãdio e do jornal". E eu disse para ela: Não es
tou aqui para defender o interesse do meu filho; estou aqui, para 
defender os interesses daqueles que, trabalhando, constroem a ri· 
queza deste Pais. 

Isso é que precisa ser feito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, Esta
mos aqui para defender os interesses da comunidade, nilo estamos 
aqui para defender o interesse de grupos, E posso afirmar: um 
representante do povo que defende interesse do povo merece o con
ceito, merece o respeito desse mesmo povo. E aqueles na situação 
atual, com franquias da imprensa, com eleições livres que não defen· 
dem o interesse do povo, só com o dinheiro não viio poder voltar a cs· 
ta Casa, 

O Sr. Mouro Benevldes (MDB- CE)- Permita-me V, Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Concederei aparte 
a V. Ex• depois de concluir o meu racioclnio. Voltarão aqui a estaCa
sa todos aqueles que primarem no sacrificio e, arrostando dificulda· 
des, souberem defender o interesse da massa votante. Porque na hora 
de votar é o povo, 90% da pobreza deste Pais, que sufraga o nome do 
parlamentar para ele vir para o Senado Federal, para a Câmara Fc· 
dera!, para as Assembléias Estaduais, para as Câmaras Municipais. 

e o povo na sua pobreza, na sua crença, na sua esperança que,· 
votando, acredita e, acreditando, vota para ser representado. E só 
poderemos ter representante do povo com 'à' Lei Etelvina Lins funcio· 
nando, para dar oportunidade de igualdade a ricos c pobres, a candi· 
datas abastados e a candidatos sem dinheiro. 

Não é com a Lei Falcilo que vamos chegar lã! Nilo, Sr. Presiden· 
te e Srs. Senadores, é com liberdade, é confiando no povo, é acredi· 
tando no povo que podemos realmente encontrar melhores dias para 
o futuro deste Pais. Mas também posso afirmar: não é brigando, nilo 
é desconfiando, não é querendo amotinar que iremos encontrar o fu· 
turo deste Pais. e acreditando nos outros, c acreditando no povo é 
que podemos encontrar e chegnr a este caminho, que é o único que 
resta a este Pais maravilhoso. 

Ouço com todo o prazer o aparte do Nobre Senador Mauro 
Bencvides, 

O Sr. MAuro Benevldes (MDB - CE)- Nobre Senador Age• 
nor Maria, hú ulguns instantes a minha intcrvençiio no pronuncia· 
menta de V, Ex• se referia no enaltecimento dessn sua corajosa atua· 
çilo, nu tribuna do Senado Federal, cm defesa dos interesses do Nor· 
deste. E iria testemunhar dinntc da Casa n repercussão de um do1 
seus últimos pronunciamentos neste plenúrlo. Nu semana passndn V 
Ex• proferiu um discurso que obteve nmpln rcssonfmcia no meu Esta 
do. Foi exntamentc ntinente à diflcll situaçõo por que passnm os pro 
dutores de algodão no Estudo do Cenrú. V, Ex• ergueu nqui n su• 
voz, ela ressoou nos sertões do Ccnrú e de lú recebi solicitnçilo pllfl 
enviar o texto integral dnquelc pronuncinmento, 11 nm de que foss• 
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apreciado, nuo apenas pelos agricultores de per si, mas pelas cntida· 
des de classe que aglutinam os representantes do empresariado no 
meu J:.stado, Portanto, queria dar a V, Ex• e à Casa, neste instante, 
um testemunho da repercussuo alcançada por aquela sua oração. Se 
esses pronunciamentos feitos por V. Ex• na tribuna do Senado pudes· 
~"':!- à época das competições eleitorais- ser levados à tclcvisuo c 
a~ rádio, nuo h~ dúvida. qu~ se transformariam cm debates de excep
Cional rclcvünc!a, consc!cnt1zando o povo quanto à verdadeira situa· 
,ão rl' nos~o Pais. 

O SR. AG~NOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado 
Senador Mauro Bencvides, mas o único caminho para encontrarmos 
a realidade brasileira c a cfetiva redcmocratizaçuo do Pais é no apre· 
veitamento desta Lei Etelvina Lins, que, através da primeira cxpc· 
riéncia de 74, ,deu oportunidade à Nação de observar que o povo 
tinha condições de ver c ouvir aq• elos que desejavam rcprcscntA-los 
nas Assembléias c no Parlamento. 

O Sr. Evelislo VIeira (MDB - SC) - V. Ex• dâ licença de um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior pra· 
zcr. 

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- No elenco de considera· 
çõcs que V. Ex• está a tecer dá ênfase aos grandes beneficies da Lei 
Etelvina Lins, com a qual concordamos inteiramente. Houve outro 
avanço muito mais importante para os candidatos, principalmente 
os desprovidos de recursos financeiros, c que, infelizmente, estA 
suspenso: a propaganda eleitoral gratuita, da qual tantas pessoas se 
beneficiariam, tantos candidatos, como V. Ex•, homem dotado de 
uma magnifica vocação comunitária, pública. V. Ex• é portador de 
uma série de qualidades, mas sem recursos financeiros conseguiu se 
eleger Senador pelo Rio Grande do Norte, porque teve o acesso aos 
veicules de comunicação social no seu Estado, onde pôde, cm igual· 
dadc de condições, estabelecer o debate, pôde transmitir as suas in· 
tenções, os seus conhecimentos a respeito da problemática do Rio 
Grande do Norte. V, Ex•, no uso do microfone do rAdio c da tclcvi· 
são, teve a possibilidade de analisar os problemas do Rio Grande do 
Norte; teve a possibilidade de vender, para o grande auditório clci· 
torai, a sua verdadeira personalidade, as suas qualidades, a sua ima· 
gcm, O povo aceitou as suas teses, as suas intenções; acreditou na sua 
palavra, votou, na sua grande maioria, no seu nome, c V, Ex• é Sena· 
dor. Infelizmente, este beneficio desapareceu com a Lei Falcilo. Os 
ricos voltarão a usar dos seus recursos materiais, para galgarem 
posições; muitos, para não defender o humilde, o oprimido, mas pa· 
ra defender os interesses da sua categoria. Era o registro que tinha· 
mos a acrescentar ao discurso que V. Ex• está proferindo. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Evelásio 
Vieira, ficamos muito gratos c emocionados pelas palavras de elogio, 
tecidas por V, Ex•, a este nosso humilde discurso, nesta tarde. Mas, 
podemos afirmar a V. Ex• nilo acreditarmos que um cidadão gaste 4, 
S, 8, 10 bilhões de cruzeiros para se eleger c venha para o Parlamento 
defender interesse de pobres. Nilo acreditamos nisso. O voto compra· 
do, o voto negociado é um voto despudorado c repugnante. Nilo sa· 
bem os o que mais repugna, se é aquele que precisa de voto e o com· 
pra, ou aquele que o vende, mas temos certeza de que ambos nuo bc· 
ncficiam a Nação. Temos absoluta tranqUilidade de que aqueles que 
se elegem na confiança do povo sabem que, se não corresponderem 
àquela confiança, cairuo, porque o povo que coloca para cima é o 
mesmo que coloca para baixo. Sr. Presidente, Srs. Senadores, sabe· 
mos que o povo é soberano, mas, para que ele seja soberano, é ncces· 
sário que esteja preparado, tenha opçuo, enfim, possa escolher. 

Até hd poucos anos passados no meu Estado não havia opçõo e 
o povo dizia que todos os pol!ticos calçavam 40. Entilo, tanto fazia 
votar cm Joõo como cm Pedro, que cru uma coisa só. I> preciso que 
das convenções saiam vários candidatos, tantos quantos forem ncccs· 
sários c que o povo possa conhecer cada um, pelo rádio, pela tclcvi. 
suo, c possa analisar para votar livremente, como bem entender, 
porque aqueles que assumirem compromissos com o povo c nu o cum· 

pmcm, sabem que só passam por aqui uma vez. Temos certeza, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, de que voltaremos no nosso Estudo cm 
1982, se ainda formos vivos, disputaremos as eleições sem um centu· 

· vo c venceremos, porque estamos cumprindo com as nossas obriga· 
çõcs; estamos correspondendo à confiança do nosso povo, Então, o 
nosso dinheiro é o representado pelo trabalho prestado a cada dia 
nesta Casa, cm defesa de quê? Das reivindicações daqueles que nos 
mandaram para câ, cm defesa das aspirações mais sagradas, mais su· 
blimcs dos humildes eleitores que, confiando cm Agcnor Maria, o 
mandaram para o Senado. Estamos cumprindo com a nossa obriga· 
ção e, cumprindo-a, temos certeza de que o povo não nos faltarlí. 
Mas, temos a certeza, também, de que se trastejnrmos, se nos cor
rompermos, se faltarmos com o compromisso assumido, o povo, na 
sua eterna sabedoria, negar-nos-li o seu 'votá c nos dará as costas. 

Então, Sr. Presidente c Srs. Senadores, a nossa palavra, na tarde 
de hoje, é de esperança no atual Governo, de que ele possa dar o 
crédito de confiança que o povo brasileiro precisa, necessita. Con· 
fiando no povo, temos a certeza, de que ele próprio esmagará, com 
os seus pés,- dentro dessa liberdade que eu acho que é a única que 
podcrâ trazer representação popular, - esmagará aqueles que riem 
da miséria alheia, aqueles candidatos copa do mundo, que só se lcm· 
bram do povo às vésperas de eleições, que só voltam ao interior na 
compra diabólica dos chefes políticos para, de novo, voltar aos Parla· 
menios e às Assembléias. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, acreditamos piamente no .povo, 
como acreditamos neste Senado, como acreditamos na Câmara dos 
Deputados, c no futuro deste Pais. Mas é preciso que essa crença seja 
uma crença nua, despida de qualquer vaidade; é necessário que esta 
crença seja de fidelidade, com um propósito maior, que é o de servir· 
mos à nossa Pâtria. 

Não queremos, aqui, um pais como a Rússia; não queremos o 
nosso País, com um sistema no qual é necessário passar um muro, 
como passaram dividindo a Alemanha. Por que aquele muro di· 
vidindo em Berlim Ocidental? Porque llí não há liberdade c nós se· 
mos um povo livre, 

Sr, Presidente c Srs. Senadores, não podemos tolher a liberda· . 
de do povo brasileiro c precisamos, acima de tudo, acreditar nesse 
povo, porque ele nos merece esta crença, merece esta fé. Na fase de 
transição que ora estamos vivendo, se derem liberdade ao povo para 
escolher, por certo ele não cseolherâ as seitas, nem os dogmas centrá· 
rios à sua formação cristã; o povo escolherá aquele que quer um Pais 
melhor, rezando dentro de um principio cm que fale mais alto a ho· 
nestidade, a eficiência, o trabalho c o reconhecimento de que todos 
somos irmãos; embora ricos, médios, ou pobres, todos precisamos 
ter a oportunidade viver com dignidade, com honestidade e com cs· 
pcrança. Isso é o que pedimos na tarde de hoje, através da tribuna do 
Senado, ao Governo Revolucionário: que acredite no povo deste 
Pais e aqueles que pregam o pessimismo, aqueles que vêem um comu· 
nista a cada esquina, que o Governo não lhes dê ouvidos, porque ncs· 
ta Pátria a semcnte.plantada pelo comunismo, nos idos de 32 c 33 c 
que feneceu cm JS, jamais poderá se alevantar. Existem frustrações, 
existe, muitas vezes, o inocente útil, mas não existe, nesta Pâtriu eter
necidn, neste Pnrs maravilhoso, de gente excepcional, nlio existe o mi· 
cróbio pernicioso do comunismo ateu, do comunismo que não acre· 
dita em Deus, do comunismo que mata, que tira a liberdade, do CC· 

munismo que faz com que o pai desconfie do filho c o filho desconfie 
do pai. Essa espécie de comunismo jamais chegará ao Brasil. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- RS)- Muito bem! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Por isso é necessâ· 
rio que o Governo Revolucionário que fez a Revoluçilo com este po· 
vo brasileiro, acredite nele, porque, acreditando, estará truzcndo a es· 
te povo o plasma de uma confiança que ele precisa e está querendo 
desde 1969. Pois, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Rcvoluçuo, de 
1964 u 1967 viveu uma experiência; cm 1968, ela sofreu umn solução 
de continuidade; e, de lá pura cá, jâ se vão nove unos, e nós aspira· 
mos que 11 confiançn volte u brotar nos corações e que o Governo, 
acreditando no povo brasileiro, possa dar, através de eleições livres, 
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o direito, o sacrossanto direito de simplesmente acreditar no povo 
brasileiro. Porque, Sr. Presidente, Srs. Senadores, sou brasileiro, 
me orgulho de ser brasileiro. Conheci cm 197S a Europa, conheci 
agora, neste ano, a América do Norte e o México, c posso afirmar, 
não existe um povo melhor do que o nosso, c nilo cxbtc um Pais com 
maiores possibilidades do que o Brasil. Vi nos Estados Unidos misé· 
ria, muito mais miséria do que na favela do Rio de Janeiro. Vi no Mé· 
xico mais miséria do que no Rio de Janeiro, c posso afirmar porque 
vi com meus olhos. Mas não vi, por onde andei, um povo cheio de cs· 
pernnça, de confiança do que o povo deste Pais. Entilo, peço no Go· 
verno Revolucionário, se o povo tem esperança c confia, vamos con· 
fiar neste povo, porque a única maneira de encontrarmos o porvir, 
nos darmos as mãos, é confiando nos outros. E é num discurso de 
confiança c ao mesmo tempo de alerta nessa mesma confiança que, 
na tarde de hoje trago a esta tribuna a certeza inequ!voca e inabalâ· 
vel de que o Governo Rcvolucionârio vai nos dar, dando ao povo 
brasileiro, a oportunidade de opçilo, e que dentro dessa confiança c 
credibilidade possamos nos dar as milos para o futuro e para a gran
deza de nossa Pâtria. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muit~ bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Leite Chaves, 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ 
PUBl.ICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Heitor Dias. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

As grandes vidas merecem os grandes cultos. Por isso mesmo, 
quando sucumbem, fazem jus a grandes reverências. 

~que nenhuma vida se circunscreve às atividadcs do individuo. 
Ela vai além, com seus reflexos inevitáveis, bons ou maus, c tal seja a 
dignidade da existência, projeta-se como uma ârvorc no abrigo da 
sombra, na beleza da florescência, na ajuda do lenho, ou na dádiva 
dos frutos. O poeta John Donne jã disse que nenhum homem é uma 
ilha. É que pelas pontes do trabalho, das virtudes, da inteligência c 
do afeto, ele se comunica com o grande continente formado pela 
sociedade de que é tumbém participe e colaborador. 

São essas considerações que me ocorrem ao reverenciar, neste 
momento, uma das figuras mais expressivas da sociedade e do 
mundo forense da Bahia. Refiro-me ao Dr. Ubaldino Gonzaga, cujo 
desaparecimento ocorreu em Salvador no dia 13 do corrente. Os jor
nais dedicaram-lhe longas e especiais colunas. Toda a sociedade prcs· 
tou-lhe u reverência devida. O Forum registrou o vazio de sua ausên· 
cia. O Tribunal homenageou o grande advogado. Os cartórios rclem
bmrum a presen~a constante e diária daquele que fazia de suas visitas 
i1 Casa da Lei não uma rotina de quem cumpre um hâbito, mas uma 
verdadeira peregrinação de quem atendia a uma missão consciente. 

Noventa e nove unos de vida! ·E até os noventa e dois, no cons· 
tanto e eficiente labor advocaticio. Atraldo pela beleza da vida 
forense, fez dos códigos a sua Blblia e do Forum, o seu templo c, 
dentro dele, um sacerdote, pela força de sua fé na eternidade do 
Direito; pelas convicções dos seus principias; pela fidelidade às 
causns de que cru patrono: pelo respeito às normas éticas, que silo 
indispensúveis ao exerclcio profissional. 

Integrante de uma das primeiras turmas da Faculdade de 
Direito da Bahiu, diplomou·se em 1901, ingressando, logo após, no 
Ministério Público. Os ecos de sua atuação chegaram cedo aos 
centros decis6rios du velha Capital que, para logo, o convocaram 
pura a utividude politica, que o levaria a Integrar, muito jovem, a 
rcprcsentnçilo do seu Estudo, nu Assembléia Legislativa, no Senado 
Estadual e, por fim, nu Crtmaru Federal. 

Mas, participando dessas atividudes cm condições que julgava 
meramente circunstanciais, dela se afastou, definitivamente, com sua 
renúncia no mandato de Deputado Federal nos idos de 1928. 

Subjugado pela vocação, deu-se, por inteiro, à vida forense. 
Além dos encantos que lhe despertaram essas atividades, tinha a tra· 
bulhar contra a sua militança politica, como ele mesmo confessou, a 
insignificilnsia da remuneração advinda dos cargos cletivos. 

E advogado foi no seu sentido mais alto c mais nobre, até os últi· 
mos anos de sua vida, isto é, como bem definiu o Professor Dalmo 
Dalurl, "o que está, permanentemente, na vanguarda das atividadcs 
que interessam ao Direito, ou participando de conflitos, ou procuran· 
do evitá-los". 

E nessa nobilitante tarefa, nilo tinha intermediârios. Era ele, ao 
mesmo tempo, o elaborador e o mensageiro de seus requerimentos. 
Atento nos prazos, era sempre muito lúcido nas teses que defendia, c 
nos recursos que interpunha. 

Não era, porém, o advogado de todas as causas, porque sq admi
tia, sob seu patrocinio, as que não estivessem marcadas pela má fé, 
ou pela chicana. 

Mas, por outro lado, era sempre solicito e intransigente na defe· 
sa das causas dos menos favorecidos qúe, por seu intermédio, precisa· 
vam bater às portas do Pretória. 

~que lhe era presente sempre a lição de Ruy, de quem foi con
temporâneo c amigo, c segundo a qual "o direito dos mais miserá
veis dos homens, o direito do mendigo, do escravo, do criminoso, 
não é menos sagrado, perante a justiça, que o do mais alto dos pode
res. E essa norma sua era o reflexo de sua própria formação, porque 
Ubaldino Gonzaga era, intrinsicamente, um Bom, isto é, o que sente 
na Bondade a presença de Bem, porque sem esta conjugação, o Bem 
se desfaz numa açiio sem grandeza, e a Bondade se resume numa tele· 
rãncia descabida. 

Porqucjâ afeito às grandes causas do Direito, fez-se tambémjor· 
nalista, que é uma outra forma de ser ou continuar advogado, por· 
que cm uma c outra missão, se mudam as normas processuàis, nilo 
variam as regras de conduta, e até certo ponto, nem mesmo os objcti· 
vos se alteram antes lhes são comuns. 

Assim, o Correio de Noticias pertencente, cntilo, ao Dr. Severino 
Vieira, ex-Governador, que, como politico, marcou uma liderança 
autêntica, e, depois, o Diário da Bahla contaram, nos anos 20, com a 
colaboracilo experiente e lúcida do Dr. Ubaldino Gonzaga, que colo· 
cou sempre a sua pena a serviço das grandes causas c das justas rei· 
vindicaçõcs de sua terra. 

Homem de trabalho, era ele também homem de fé; aquele c esta, 
exercitados como verdadeiro culto, porque, só assim, cumprem um· 
bos o seu grande e nobilitante destino. O trabalho, fazendo o homem 
mais digno; a fí: tornando o homem mais puro. E é por essas trilhas 
que os braços rasgam e a alma alonga, que o homem se faz uma forca 
a bom serviço da sociedade. 

Mas, nas suas tarefas c nas suas conquistas dos seus triunfos, o 
Dr. Ubaldino Gonzaga nilo esteve só. Ao seu lado, na companhia c 
no afcto, a figura admirável de sua esposa D• Maria Augusta, que o 
precedeu na caminhada do Céu. E a povoar-lhes, de carinho c de es
perança, o lar honrado c feliz, a presença dos filhos que lhes vieram 
no mesmo número dos mandamentos. Todos eles, sem exccçilo, fiéis 
às lições e aos exemplos dos pais, que ainda se puderam ver rcflctidos 
nu presença sempre encantadora dos netos. E os que se uniram a esse 
tronco benfazejo também se mantiveram leais às nobres tradições 
daquele grande lar baiano. Truta-se, pois, de uma famllia que, viven· 
do unida, desdobrou·sc tambi:m na mais perfeita unidade. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, nilo 1: bem a morte desse grande 
homem que estou a registrar nos Anais desta Casa. ~ a vida cxcm· 
piar c trepidante do cidadão e do profissional que se fez merecedora 
do apreço, da admiração, da estima, do respeito de todos os baianos, 
que, por minha voz, se unem, neste instante, nos mesmos sentimcn· 
tos de reverência e de saudade. 

Pela vida que viveu, pelo bem que espargiu, o Dr. Ubaldino 
Gonzuga pertence, hoje, a essa hagiologia do coração, nu qual se ins· 
crevem os que se e~obreccm pelo trabalho, evangelizam pelo amor e 
se santincam pelo exemplo. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Augusto Franco. 

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE. Pronuncia o se· 
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na segunda-feira próxima passada, transcorreu o aniversârio do 
Governador José Rollemberg Leite. As manifestações registradas 
durante o transcurso da semana, em razão do evento, serviram para 
comprovar, mais uma vez, a harmonia e o entendimento existentes 
na ARENA scrgipana. 

Sessenta c quatro prefeitos do interior, o que significa mais de 
noventa por cento do total dos municípios sergipanos, estiveram no 
Palácio, numa demonstração de apoio ao Governador José 
Rollcmbcrg Leite. As lideranças politicas arcnistas estavam também 
presentes, inclusive o Senador que vos fala, os Deputados que intc· 
grama bancada arcnista na Assembléia, em sua totalidade, c Verea· 
dores da Câmara de Arncaju. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejo fazer algumas consi· 
deraçõcs à margem do fato, porque ele representa mais que o 
aniversário de um Chefe de Executivo estadual, mais que uma data 
grata àqueles que privam do circulo de amizades do Governador 
José Rollcmbcrg Leite. O fato demonstra, de forma inequivoca, aqui· 
lo que temos afirmado desta tribuna c em entrevistas à imprensa, ou 
seja que cm Sergipe a ARENA nüo está afetada por divisões, nilo se 
enfraquece em lutas internas, sem nenhum sentido, num 
fracionamcnto resultante, com freqUência, de pequenas ambições 
reveladoras da ausência de espirita público, da visão dos interesses 
maiores da colctividade para a qual, cm última análise, cstâ voltado 
o trabalho do polftico, cm sua atividadc nem sempre compreendida e 
que dele exige, muitas vezes, noites indormidas c jornadas cansati· 
vas, na construção do bem comum. Em Sergipe, as lideranças polfti· 
cas estilo entrosadas, dando o nccessârio respaldo ao Governador 
José Rollcmberg Leite, para que ele possa executar com tranqUilida· 
de seu programa administrativo, superando deficiências c obtendo 
rendimento máximo daquilo que a natureza ou o trabalho dos 
responsáveis por Sergipe conseguiram erguer. ' 

Os líderes arcnistas de Sergipe puderam, assim, criar um clima 
propício para as próximas disputas eleitorais, que scrilo realizadas 
cm clima de respeito, mas com uma ARENA coesa, que não contri· 
buirá pela divisão paru favorecer os propósitos dos nossos oposito· 
res. Em Sergipe, a oposiçiio terâ que enfrentar uma bancada unida c 
forte, sem que isso signifique desrespeito ao adversârio do qual 
esperamos o mesmo comportamento digno, havido cm outras 
pelejas, para que o pleito resulte numa lição de civismo do qual todos 
sairilo engrandecidos. 

Temos que registrar, também, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o 
trabalho administrativo desenvolvido pelo Governador José 
Rollcmbcrg Leite, homem experimentado, conhecedor dos pro· 
blemas sergipanos, e que tem procurado sohicionar os problemas de 
infra-estrutura do nosso Estado, delineando soluções com base cm 
estudos técnicos, evitando a improvisaçiio prejudicial. 

Podemos citar, como exemplo, os estudos e trabalhos para Servi· 
ço de Esgotos de Arncaju, que, hâ muitos anos, aguarda soluçilo, 
sem que nada realmente tenha sido feito. 

O importantfssimo trabalho, dentro em pouco cm cxccuçilo, da 
adutora do S. Francisco para Aracaju, servindo indústrias que se 
localizarilo na sua passagem, inclusive us de base, iniciudns, e outrus 
por iniciar pela PETROBRÃS, c principalmente servindo a nosso 
Capital, cujas nascentes c mananciais próximos estavam a se esgotar. 

Mais recentemente, temoS outro estudo palpitante por iniciativa 
do Governador José Rollemberg Leite, executado por firmas 
especializadas, Suo os estudos indispensáveis~ definiçilo do Porto de 
Aracaju, aguurdado há dezenas de unos pelo povo sergipano. 

Isto, num simples relance, mostra u figurn do Governador que 
acaba de receber estus homcnngens do povo scrgipuno. Politico c 
administrador que consegue, fnto quuse Inédito na politica scrgipa• 
nn, atrnvcssnr u metade do seu mandato sem encontrar divergências 
ou descontentamentos no seu próprio Pnrtldo, o que reflete, 
igualmente, uma integraçilo de propósitos de toda a comunidade, 

voltada para a !~ta maior cm defesa do desenvolvimento de Sergipe, 
. que, P.ara consohdnr·sc, terá de superar obstáculos que estilo a exigir 
n umno de todos os setorcs responsáveis da comunidade acima de 
diferenças menores e ambições subalternas. ' 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Danton Jobim. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revLqiio do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Movimento Democrático· Brasileiro, reunido cm Convenção 
Especial, decidiu-se pelu realização de uma campanha nacional cm 
favor du convocação de uma Assembléia Constituinte. 

Jú extcrnei, ncstn mesma tribuna, minha desvnliosa opinião so
bre a tese oru aprovada pelo meu partido, a que sempre servi com 
fidelidade, não cm obediência a qualquer dispositivo de lei, mas aten
dendo a ditame da minha consciência. 

Discordei da idé:iu, mas compreendo e aceito a decisão partidA· 
ria. Compreendo-a, porque se tem procrastinado excessivamente 
uma definição do Governo sobre os pontos a se discutirem no ramo· 
so diálogo entre os partidos, que só teve existência, até agora, nas co· 
lunus dos jornais, insinuando-se na manifestação, autêntica ou supos· 
tu,' de homens no poder ou junto do poder, Essa indefinição levou à 
impaciência, bem como à suspeição dos propósitos anunciados. E. 
não posso deixar de aceitar a resolução tomada scniio como recurso 
legitimo para dar à Oposição uma bandeira de luta, quando seus Lf· 
deres estão ameaçados de desgaste na opinião pelo crédito de con· 
fiança talvez excessivo que todos demos aos acenos para o diâlogo 
cm torno das reformas que são a própria justificação da existência de 
um partido como o MDB, partido que se nutre do ideal da rcdc
mocratização e da reintegração do Pais no estado de direito. 

Entretant~, os nossos dirigentes, inclusive o Presidente Ulysses 
Guimarães, vêm acentuando que a aprovação da tese da,Constituin· 
te e, mesmo, o início da nova campanha, visando à mobilização par· 
tidúria, de nenhum modo constituirão o empecilho a que converse· 
mos e negociemos com o Governo sobre, ou quem o represente, um 
projeto de reCormas que nos aproximem da consecução de nossos 
ideais. 

Essa ressalva retira à tese da Constituinte o sentido subversivo, 
que lhe querem emprestar aqueles que desejam u perpetuação do sta· 
tu quo, ou seja, da suspensão das garantias imprescindíveis à sal· 
vaguardu dos direitos essenciais à existência de um estudo dcmocrâti· 
co, sob o Governo das leis e não dos homens, ou de grupos privilegia· 
dos. 

A Constituinte- pouco importa sua exeqUibilidade neste hora 
-pode ser vistu como um meio para atingir aquele objetivo, cnquan· 
to o Governo não formule uma proposta razoável visando no entcn· 
dimcnto geral, que seja cfctivumente um avanço no caminho da rede· 
mocratizaçilo. 

Bem sabemos que umu Constituição, no seu todo, deve ser gera· 
da, normalmente, por uma Constituinte, embora a história registre 
cusos cm que o texto constitucional outorgado recebeu a aprovação 
posterior do povo, dirctamcntc ou por seus representantes com po· 
der constituinte. Ressalvo, porém, que pura mim, dada a situação do 
Pais, será bcm-vinda, venha de onde vier, qualquer abertura autênti· 
cu no rumo da democracia plena e do restabelecimento das garantias 
SUS('ICilSUS Cnl horu de CXCCÇÜO, 

A Iii.,, temos uma Constituição, a de 24 de janeiro de 1967, que 
nusccu de umu Constituinte livremente eleita pelo povo. Circunstdn· 
cius cspcciuis fizcrum, cntrctunto, com que os três Ministros militares 
da época, instalados no Governo, ditassem uma .1uperconstituiçào 
com u Emendu n• I, de 17 de outubro de 1969. 

A Curta de 68 cru democrática, mas foi desfigurada com o apos· 
to que lhe J'oi ecludo. 

O que se tem u flllCr, cuso o Governo esteja disposto realmente a 
restituir u N11çilo a posse de si mesma, no pl11no politico, é restaurar 
o que, nu Curta de 68, cru essencial à existência no Pais do sistema 
dcmocrútico-rcprcscntativo e do estudo de direito, cm sua plenitude, 
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Isso parc..:~:u disposto a fazer, logo que chegou ao Governo, o 
Presidente Entíliu Médici. E nua i: isso o que quer fazer- a acreditar 
cm vozes uutori1.adus Uo Governo, o Presidente Gcisel, quando che
ga :tll lim di! scumamhllo'! 

N:~d:1 impede 'I"" Governo c Oposiç1io ainda encontrem umu 
suitla po1cílic:.1 para a situac1io pcnosn cm que mergulhamos todos, o 
que tem de ser feito urgentemente, pois os complicadores da situação 
se sucedem e se ucumulum. 

M:1s, rcp~:tínH.ls ll qu~: dnqui já dissemos: um roteiro tem de ser 
claburudo pclll prúpritl Govcrllll, contendo os pontos que c:le julga 
possivcis de Uiscussrlll, Uma nov~1 ;,Jgendu surgirá, entüo, no correr 
dos th:batcs, Clllll as sugestões dos represcntuntes oposicionistas e en
tihl :1s ClHWcrsa!,!lH:s. a st.:rcm convertidas em negociações, se seguirão 
cmon.h:m. I'HH.h:ndo produzir seus frutos. 

A experiência diplomática evidentemente confirma esse critério. 
Ela segue rigorosumcnte ~::sses trúmites pura que se chegue a bons re
sultados. 

De qualquer modo, o diálogo terá de começar logo, antes que os 
ucidentos inevitúvcis da campanha pela Constituinte c o descrédito 
cm que esse diú\ogo jú vai caindo na opinião pública se agrave ainda 
mais. 

Cr<io que nt10 faltar:a ~ensibilidude ao Governo e nos chefes do 
nosso P:~rtido pura cntenderom a oportunidade deste apelo ao bom 
senso c ao patriotismo, que não é privilégio de nenhum grupo espe
cial, quer dos militares, quer dos políticos. 

Fio\ como sempre :ao partido cuja legenda por duas vezes me 
trouxe H CSltl C~tSU, nrto desejava. porém, deixar de expressar o meu 
voto para que nUa se adotem posições excr;:ssivumcnte rígidas cm ma
téria tUo vital par:a os destinos da democracia bra~ilciru. 

O Sr.ltnmur Fruneo (MDB- MG)- Permite V. Ex• um apar-
te'! 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com prazer. 

O Sr.ltnmur Franco (MDB- MG)- Senador Dunton Jobim, 
como V. Ex•. discordei inicialmente da tese da Constituinte, Não 
que sejttmos contnt ela. Pma com a Constituinte devemos ter sempre 
um carinho muito cspeciul. Discordava inicialmente dessa estraté· 
giu, desse caminho que deveria ser adotado pelo nosso Partido. Mas, 
adotado pelo Partido, cumpre-nos respeitar essa decisão, que foi unâ· 
nime na noss:1 convençfio. A nossot discordüncht era antes e não ago
ra. sobretudo porque as nossas buses ussim opinaram, neste desejo 
da luta pela Constituinte. V, Ex• fala realmente que esse não é o úni· 
co c:~minho c que poderíamos chegar a outros entendimentos. Ainda 
ontem, aqui nesta Cusa, o Senador José Surney falava que há uma 
mrto invisivd- rmrece que foi essa u expressão de S. Ex•- que im· 
pede essa normalidade democrática t1io sonhada por todos nós, Não 
sei que "mito invisível" é essa que impede ... 

O SP... DANTON JOB!M (MDB- RJ)- Não i: a noss:t, é evi
dente. 

O Sr, Itamar Frunco (M DB- MG)- ... mas realmente o M DB 
nuo pode estar à espera do nada, sem uma proposta concreta. Fa\u
se em reformas. Mas quando vi rito essas reformas~ Quem us farú~ O 
Congresso irú fuz~·lus'~ Ou scrno outros que vão fazer essus reformas, 
sem que o Congresso seja ouvido'! t o uparlc que cu queria dar a 
V. Ex•. cumprimentando·o pelu sun fula ncstu lttrdc. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Agrudeço o upurtc 
d~.: V. Ex•, inclusive porque concorda cm número, gênero c caso com 
o meu ponto-de-vista. Acho que depois que o Purtido fadou, utrnvés 
d~.: suu convenção, u nosso d~.:scjo, cu jú o disse untcriormentc du mu
nl!iru mais clara, é nr1o contr:.triur essu tese de nenhum modo c dese
.i<~r até lJUe c lu tenha é.\iln sem os inconvení..:ntcs que previmos, por 
cx~csso, talvc:z, de cautela. 

Em po!i1ica, nwb do qut.• cm <!lHdqucr outro género de uçUo, us 
mudarw:rs se rrcdriwrn, c~ \'rcqUent~.:mcntc um erro qucimM os n:l· 
vios para i111pcdir o rctMrw nu f~.:dwr tnd:ts as port:ts pur~r criur o ir .. 
reversível. 

O "cuminho sem derivus" proposto por umu dns mais nltas ex· 
pressões da ARENA nesta Casa, o Senador Daniel Krieger, parece
nos hoje um simples malho, mus pode converter-se numa estrada 
rc:li: o pacto sociul\egilimentc gerado já existe: necessitu somente ser 
restaurado, com alterações compreenslvcis. Com o roexnme da 
Emenda que o desfigurou, poderia ele ser reestruturado em bases de
mocráticas c com base no estudo de direito. 

O·que acho importante porém,, é deslocar o terreno, removendo 
O'bstlaculos, que o próprio Governo vem opondo à murcha de um en
tendimento, como n inrqun umcuça de processo contru a liguru res· 
pcitúvc\ do Presidente do MDB, umu iniciativa rndicule infeliz, que 
revoltou c desalentou os oposicionistas desejosos da transição nor· 
mal c pacinca do estudo de coisas aluai para uma nova ordenação de 
nossa vida pública, muis consentânea com as tendências c as lradi· 
ções do nosso povo. 

A imprensa, hoje, traz-nos várias noticias interessantes a respei
to do assunto, mas talvez não tenha tempo de me referir a todas elas. 
Uma delas é uma bou nova: haverá um primeiro encontro entre o 
Presidente do Congresso, Senador Pctrônio Porle\la, e o Presidente 
do M D B, pura o fim da semana ou o começo da vindoura. Espera
mos que, desta vez, a notícia seja confirmada pelos fatos. 

O que é preciso é nito juntar pedrus no caminho da distensão e 
do entendimento. As provocações podem vir de parte a parle, nua só 
da nossu parte,- como u exept:riência tem demonstrado. • 

Estou seguro de que, sem prcju!zo da tese da Constituinte 
formuldudu na sua Convcnç1io, e que não fechou a porta às demar
ches visando uma sai da política puru as nossas dificuldades de ordem 
institucional, o Movimento Democrático Brasileiro, graças à 
sensibilidade de sua liderança, não obstruirá o caminho para uma 
nbcrturu. Uma abertura que, mesmo sem representar a satisfação de 
nossas máximas nspiruções, signifique um progresso no retorno aos 
padrões democráticos e dos quais este Pais jamais deveria se ler 
nfustudo, 

Ern o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides)- Concedo a pu\uvra 
ao nobre Senador Marcos Freire, por cessão do Sr. Senador Itamar 
Franco. 

O SR. MttRCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE tl REVIS..TO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTER/ORMENT/:', 

O SR. PRESIDENTE (Mnuro Bencvides)- Concedo n palavra 
ao nobre Senador Lourivul Baptista. 

O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronunciu o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Scnudores: 

A Assembléiu Lcgislativu de Sergipe registrou, nu ata dos seus 
trabalhos do diu 19 do corrente, o falecimento do ex-Deputado Esta· 
dual José Antônio Pereira, que também foi Prefeito de Neópolis c de 
Brejo Grande. 

Nüo posso deíxur de secundar a íniciutivu, seja pelos altos 
cargos que ocupou o homcnugcudo, seja pelo seu espirita de 
coluhornção, do qual se beneficiou o meu Governo, quando cru ele 
Depu ludo Estadu:~l. 

Truta-se, portanto, de um uto de justiçu utraví:s de um julgu· 
munto sereno c correto de quem soube dur cumprimento uo seu 
m:anduto com ubsolutu correçào c espirita público. 

Não é por outra raziao que não lhe foi difícil marcar uma liderun· 
çu no Buixo Süo Frandsco, para cujo des~:nvolvimento, utrnvés do 
seu trabulho, muito contribuiu, ungmiando, assim, u cslimu dos seus 
1.:oncidnd:1os, 

Duqui, e.,presso ú famlliu do saudoso ex-Deputado Jose Antô· 
nio Pereira, com cuja umizude me honruvu, tl meu sentimento de 
profundo pesar, ao tempo cm que me ussocio às justus homenugcns 
que Sergipe lhe tem prestado cm rcvcrênciu li suumemôriu. 

Era n que tinha a Jizer, Sr, Presidente. (Muito bem!) 
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O SR. I'RESIDENTE (M aura Rcncvides)- Concedo a puluvru 
ao nobre Senador Yasconcdos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORI!ES (ARENA- RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

V[trios assuntos me trazem à tribuna no dia de hoje. 
I. Estil havendo um movimento niio identificudo e, purece-me, 

nascido cm Silo Puulo, dcstinudo u impedir que o Estudo do Rio de 
Janeiro se transforme. de fulo, no segundo pólo industrial do Puís. 

Evidentemente, a culpa nUo é di! São Paulo, do Estudo, nem du 
comunid~tdc: a culpa cst{l 1~. no centro de interesses internacionais, 
ou atê possivdmcntc nacionais, mas que nadn têm a ver com aquela 
gente boa que, inclusive, vem sendo vítimu de uma concentraçiio 
industrial sem método c que estí1 originundo os muiores fndices de 
poluição nUa só no Brasil, mas cm todo o mundo. 

!: um centro que, privilegiado, conccntm assim um número de 
interessados que ntw querem nem a concorrência leal nem o progres· 
~o que a indústria pode trazer, ern determinadas áreas. É o que está 
ncontecendo, por exemplo, no que diz respeito à instalação da fú. 
bric~1 de pneus M ichclin. Os empresúrios de procedência fruncesu 
andaram, peregrinaram pelos ministérios, pelos órgãos que cuidam 
de instalaçôes industriais, já dispcndcrum uma somn bem apreciável, 
mus anda c vira, sempre um nbstúculo surge, impedindo que u Miche
lin se instale no Estado do Rio de Janeiro. 

Agora, parcc;.:-me que esse ussunto chegando ao conhecimento 
das altas esferas governamentais, pelo menos, foi estudado c já se 
pode, mais ou menos, ter como certo que a fábrica, annul, será 
instal;Jda cm solo numinen~c. Mas há um outro fato que, parcce·mc, 
motiva uma rc~1çiio de algum sctor paulista, dessa árc;1 - paulista, 
porque está cm Silo Paulo; a rigor, ele nilo tem Estudo, poderia dizer 
até Puís - c que tem impedido que uma fúbrica de compressores e 
turbimls, a Elliot, nortc-americuna se instale no distrito industrial de 
Cumpo Grande, n" cupit"l do Estado do Rio de Janeiro. 

Parece que são interesses pessoais, individuais, e essas indús· 
trias, ou esses industriais ou essas pessoas, neSSit socicdudc, procu· 
rum manter uma situaçiio de reserva de mercado, o que pnrece ser 
inaceitável dentro de uma economia de mercado de livre concorrên
cia. 

Essa rtrmu. Elliot, tom o plano de instalação em Campo 
Grande, onde j{l udquiriu terrenos, de unHI fábrica de turbinas u 
vapor, com capacidade de produzir até 600 turbinas, principalmente 
para a PETROBR,\S. O obsti1culo surgiu, fui informado, por 
peSSO~IS altumcnte categoriz~tdas, c uma nrmu do grande Estudo 
handcirnntc alegou que já fabrica um produto similar. Tenho como 
certo de que isso nrw é vcrdudc c que ela teria npcnas produzido dois 
protótipos, quando a PETROBRÁS necessita logo, de i mediu to, dcs
as turbinas para os seus cumpos de prospecção petrolifcrn, principal
mente no meu Estado. i! uma conjug:1çiio de coincidêncius, Sr. Presi
dente. que podemos identificar como uma manobra de impedir a 
inst:1luçfw dc novas fúbricas no Estudo do Rio deJunciro. 

Dei.\o mais tmlil vct. bem p;ltcnte, que niio é assim Sào Paulo, o 
Go\'CI'Illl dll J:stado d~.: S~n P~1tllo, o povo de Sào Paulo: sào os gru
po~ d~.: interessados - 11 !!ruro cstú Cll\ sno Paulo, o poder está cm 
outro lug:1r. {\las, por :1casn cst(l cm Silo Paulo c prejudicando muito 
c muitn os intcn:~'ii.!S dn l~stadL) d1) Rin dc .Junciro. Estimo que cstus 
minha~ pala\'f;ls clH:gucm an cnnht:dmcntn dn Sr. Ministro du lndús· 
tria c d11 CoiH~r~i,l, cheguem \tllnhl:m uo eminente Presidente 
J:rnc~hl Gcisd, punp1c L'SSl! assunto, da munciru <lUC vui, já chegu 
as~im :1 ter unw pcrspcctiv:1 snmhria, t.: vai acnhar tendo que hutcr no 
Cnn~t.:llhl de Scgurança Nadonal. jil que ni'io pode huvcr umn 
politil::J Cllll\Ll t:~sa que cst:t ha\'t.:ndo, no c:ISll, de se impcdir o pro
~rc..,~n du P:li~ 

2. hto'1 hol\'CtHILI llll i\lunicípiu de Curnpos umu grande 
JHClh.'upa~,·:'Hl til IS ~dures L'anavicin1s, cm virtude de um uto huixudo 
pdD ll1~titutn du :\ç1km l! do ;\lcool, que tomou o nl' 24, c CJUC fere, 
l'rulllalrnl!ntc, n:'ltl s,·J 11s interesses da dussc dus lavradores, mns o 
prúpd11 l:•aado dtl l{iu di.' .Janl!iru, que vem de sair de uma longa 
t:~.tia!!I..'IH t: qut: L'l!l >;t:tl plt.:tlll Lurso rt!l.'l!hia pcrnwncntcmcntc umu 

c:tmp:mha tle im:entivo du uutarquia açucarcint, pura que nwis coma 
fosse plunt:lda, tendo cm vista nito só u produçtlo de açúcur, mas tnm· 
hl:m a de Üh:lllll, O Estado do Rio de Janeiro ntlo pôde atingir a 
lflluta prevista nestes l1ltimos anos, c111 virtude de faton:s clinuíticos. 
Mus ugum, l.!lHl\ llS lavr:tdorcs, upcsur da injustiço\ do preço d<t 
tnnclatla de cana, eles se pumam a trahalhur. c o resultado é que a 
lJUoW nih1 sú scr(t ntingida como ultmrassada. Vem o Instituto do 
AçlH::1r c du Álcool c torna umu media que é totalmente cxtcmrorâ
ncu, intempestiva c injusta, parecendo uté que existe umn discrimina
ção com n produçtlo açucurciru do Estado do Rio de Janeiro. 

Como ntl1.1 podia dei.xar de acontecer, um movimento logo foi 
org:tnil.adn c cm lnrno dele unw grunlle preocupação, c coube ao 
Major Osv;dtlu Almeida, Presidente da Coopcrllliva de Crédito dos 
L:1vr:1dmes de C:1n~1. liderur CS:iU c:tusu que tem deixado bastante 
prcocup:tdus os agricultores canuviciros do meu Estudo. Ele obser· 
vou muito hcm que essu mcdidn nrw deveri<l prcv;licccr, principul· 
mente pdns comrromissos i.\Ssumidos pelo Ministro da Indústria c 
d11 Comérdo c pelo Presidente do Instituto do t\çúcm e do Álcool, 
ror ncusiüo da aprovaçf1o do Plano de Safra, segundo o quul ntlo so~ 
hm rimn cmws cm pé. 

O lnstitUlll t.ill AL,:ÚCHr c do Álcool nf1o lotnou conhet.:imcnto dns 
pcculiu'ridades d~t úrea nçucmeira do Estado do Rio de Janeiro, ao 
detcrmitwr que ll nnunciamcnto de wmrantagem dependerá da 
:duc:u.;i1n de rccursns pelas autoridades monct:'1rias, quando se sabe 
dos investimentos feitos na ampliação, tunto do rarquc industrial 
como das lavlluras lJLIC, segundo a própria orientação do Governo, 
de se :nnncntm a produçtlo. Não seria orortuno, porque, depois 
disso tudo c apôs vúrios anos de adversidade, surja uma Jimitttçào 
como essa, ~.:utHid:J no ato tW 24. 

Pelo :1rt. I'' Jcss:t medida csdrúxuln do lnstitutL) do Açl1car c do 
Alcool. as usin:1s sittwdus nu R.cgino Ccntro·Sul c:sti'io uutorizudas a 
cnntinu:tr <1 nwagem de cana, nu:smo após atingir o volume de 
prodlll;fln de açl1~.:ar. no Estado do Rio de Janeiro, dc X milhões c 
meio de sac:1s. at~ o dia 31 de dclcmhro tlc 1977, para fahricuçtlo 
cxdusiva de uçt'tcar cristal, destinado ULl merendo interno, O exce
dente, cntrctantll, JicarC1 retido nas respectivas usinas, sem !innn· 
ciamentll de wo1rrant:1gem. 

Or:1. Sr. Presidente, ll que alarma c prr.:ocurm us entidades de 
clusse c toda " Cidudc de Campos c o Estado dn Rio de Janeiro, é 
lfUC esse ato prcssion:t, de certo modo, as :tutMidudes tnL1netúrias, c 
rccurstJs tcrtlo que surgir face its situuçôcs que vito ocorrer cnso cssa 
mellidu sej:t de fulo aplic<ttla. Tudo issn representa dcsnssnsscgo, 
prcucupuç;ill, intrnmlüilil.Jade c dcsestímulo para os h1vr:Jdorcs. 
Qmmtll i1 pusiçito dos l'orneccdort:s de can<t cm. rel:1çàn a css:ts 
mcdidus, dcvc·SC ehamur a ntcnçtlo para o nrl. .J1, do mt:smo <~to, que 
gar~ulle aos fornecedores de CHIHI a particip:u;tlo no suprimento de 
m:n6ri•1·rrinw para :1 prmiuçãn de ~.:.xccdcntes de :tçth:ar cristul, 
ohservoldll o regime de :thustecimcnto existente, da usina. Ocorre, 
tlllh1viu. \lllt.: cssa participaç:iu sô podcri:1 vigomr casn as usin:1s 
manli\'csscm suas :ltividudcs, mcsn1t1 após :uingir n qthJta olicial. 
comliçt1n j:"1 :llllC:tçm.Ja: c tnntLl iSSl) l: verJadc que n Presidente da 
COI'ERFLU. Sr. Evaldo lnc1josu. apui:~do pelo Sindicato dos 
Usincirus, CLijH presid~n~.:i:1 ~ cxcrcidu pelo Sr. Francisco Gaiosu dc 
Almeida. jú declarur:nn \llle nUo pndcrào admitir us restrições 
impost:1s pelo :tlo nv 4. 

Esse nto, dcvidumcntc decomposto, deixa muito a desejar, c:, 
exuminudo, logo de sufdu notu·se que nUo foi ~.:onsidcradu u situação 
muito especiul do Estudo do Rio de Janeiro, mas a Região Centro
Sul, que inclui Silo Puulo, (m:u com cmucterlsticus bem diferentes do 
território llumincnsc. 

Ocorre nindu que L'l Plnno de Sufra, cm curso, sofreu umu redu
ção purn 8 milhões c meio de sncus, possivelmente por um erro do 
próprio Instituto do Açi1cur c do Álcool, que tomou por hase a safru 
de três unos ntfpicos, nrto considerando us investimentos feitos com u 
cxpunsào du (m:n, ulém de niio ter sidn obscrvmlo que um nl1mcro ra
w~vcl úc usinas nào moeram cunas pn~prias nn cn~.:errumento du 
SUfra ptiSSUdU, tlgUUrdundo Um teor mc\hm de s:H:amsc, 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, a situação é de nngOstia c 
perplexidade, e cu formulo um veemente apelo ao Ministro da lndOs· 
trio c do Com~rcio, no sentido de que conelnmc o ilustre Presidente 
do Instituto do AçOenr c do Álcool a comparecer no seu gabinete c 
com ele examine a salda para o problema lnmentâvcl criado pelo ato 
cuja critica acabo de fazer desta tribuna. 

3. Sr. !'residente, Srs. Senadores; tinha para mim que a febre 
amarela havia sidn totalmente erradicada no Rio de Janeiro, mas te· 
nho tido notícias de quo o Ministério da Saúde, através da Supc· 
rintendência de Campanhas de Saúde, estâ não s6 pesquisando, mas 
já colhendo provas de que o mosquito transmissor dessa cnfcrmida· 
de já aparece na Capital fluminense. A ser verdadeira essa notícia, 
urge que uma investigação cuidadosa, e mais do que esta, um comba· 
te imediato seja feito à proliferação desses insetos, que representam 
um problema grave, principalmente quando se verifica nas cidades 
de grande população, onde esse mosquito se desenvolve na periferia 
das habitações. 

Estou inlormado de que foram encontrados os primeiros !'ocos 
em São Cristovl\o, em seGuida a SUCAM localizou novos focos cm 
subúrbios e bairros da Zonu Norte: Mnrncanã, Vila Isabel, Lins, 
Tijuca, Rocha e Engenho Novo. Vamos ter de voltar à era dos mata· 
mosquitos, e vamos ter que vê-los percorrendo o centro da cidade,'~ 
Zona Sul. n área metropolitana e enfim, todos os municlpios do Esta· 
do do Rio deJaneiro. 

Sr. Presidente, não tenho detalhes sobre o inicio da campanha 
que estaria ou es:á sendo efetuada, e, daqui da tribuna, apelo ao 
honrado Ministro da Saúde, que tenha a bondade de me informar 
quantos focos foram encontrados nessas áreas, Gostaria de saber 
como estão sendo detectados. E creio que a população deva ser 
cientificada, para que tome as ncccssãrias prcctiui;õcs, taiito mais 
que, até agora, não se tem ainda um tratamento especifico para a 
febre amarela. Sabe-se que é uma enfermidade infecciosa· aguda, de 
duração de certo modo pequena, causada por vlrus. Caracteriza-se 
por lesões degenerativas nas células hepáticas, c os sintomas incluem 
desde uma ligeira febre até fortes hemorragias. 

Ora, Sr. Presidente, é bom que se evite quanto antes esse quadro 
que jâ presenciamos no passado e que tantos males causou à nossa 
Pâtria. Estou convicto de que o Ministêrio da Saúde dispõe de meios· 

. adequados para assim, em tempo, fazer com que possam ser erradica· 
dos esses focos surgidos no Rio de Janeiro. 

Deve-se ter presente que, se os mosquitos proliferarem cm númc· 
ro elevado, a sua exterminação vai ser um trabalho oneroso • dillcil. 
O Ministério da Saúde, tomando as precauções imediatas, deve ter 
presente que é melhor fazer tudo no inicio do que posteriormente à 
declaração do mal cm escala que vai demandar recursos bem eleva· 
dos. 

Aguardo que o honrado Ministro da Saúde me dê uma informa· 
ção a respeito, para tranqUilizar os habitantes do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bcml) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs)- Nada mais havcn· 
do que tratar, vou encerrar a presente, designando para a sessão ex· 
traordinária das 18 horas c 30 minutos, anteriormente convocada, a 
scguint• '· 

ORDEM DO DIA 
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 69, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 627; de 1977), que autoriza a Superintendência do 
Desenvolvimcnto·do Litoral Paulista (SUDELPA) a elevar cm CrS 
69.854.000,00 (sessenta c nove milhões c oitocentos c cinqUenta c 
quatro mil cruzeiros) o montant~ de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 628, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· 

dadc, 

-l-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 72, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusilo de 
seu parecer n• 664, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Faxinai (PR) a elevar em CrS 4.657.107,79 (quatro milhões, scisccn· 
tos e cinqUenta c sete mil, cento c sete cruzeiros c setenta c nove 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 665, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici· 

dnde, 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs) - Esta encerrada a 
sessão . 

(Levanta-se a sessão às /8 horas e 27 minutos.) 

ATA DA 153• SESSÃO, EM 22 DE SETEMBRO DE 1977 
311 Sessão Legislativa Ordinâria, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDtNCIA DO SR. PETRÓNIO PORTELLA 

ÀS 18 HORAS e 3U MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Josí: Guiomard- Evandro Carreira- José 
Lindoso - Renato Frunco - Alexandre Costa - Henrique de La 
Rocquc - José: Sarncy - Pctrônio Portclla - Mauro Bcncvidcs-, 
Wilson Gonçalves- Agcnor Maria- Dinarte Mariz- Jcssé Freire 
- Domlcio Gondim - Milton Cabral - Cunha Lima - Marcos 
Freire- Murilo Paraíso- Arnon de Mcllo- Luiz Cavalcante
Teotónio Vilela - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival 
Baptista- Heitor Dias- Luiz Viana- Ruy.Santos- Dirceu Cnr· 
doso - Eurico Rczendc- João Calmon -Vasconcelos Torres
Benjamim Farah- Danton Jobim -Nelson Carneiro- Gustavo 
Capancma - Itamar Franco - M ngalhães Pinto - Franco Mon· 
toro '- Orestes Quérciu - Otto Lehmann - Benedito Ferreira -
Lázaro Barbozn - Osires Teixeira - ltallvio Coelho - Mendes 
Canalc- Leite Chaves- Mattos Lei\o- Evelúslo Vieira- Lenoir 
Vargas- Otalr Bcckcr- Daniel Kricger- Ta1·so Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrômo Portclla)- A lista de presença 
ucusu o comparecimento de 53 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão, 

Sobre u mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1 •·Secretário. 
I> lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 191, DE 1977 

Visa amparar a cultura ortistlco popular através os bandas 
de mdslca, e d4 outras providência". 

O Congresso Nacionul decreta: 

Art. I• A Uniilo, os Estudos c os Municípios ampararilo a cul· 
tura urtlsticu popular, utruvé:s us bandas de músico do interior. 

§ I• O amparo far-sc·â através subvenções c doação de ·ins· 
trumcntal. · 
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~ 21, Puru ser ampumdu, u banda de música terú: 
a) que provar seu funcionamento, ininterruptamente, durante 

mais de cinco anos; 
b) ljUc rculit.<~ cursos de música: 
c) 'Iuc é rcgistruda no Ministério da Educação c Cultura. 
§ .11' As subvenções concedidas só serão pngus com u compro· 

vu~;Uo. além dus despesas com as quantias recebidas anteriormente, 
com 11 prov11 de reulizuçào de concertos populares. 

Art. 21• A Uniüo e os Estudos promoverão, anualmente, um 
concerto de bandas de música do interior, com prêmios em ins· 
trumentul aos vencedores, 

Art. )o Dentro de cento e vinte dias (120) upós u sun publi· 
cuçiio, o Poder Executivo regulamentarit a presente lei. 

Art. 41• Esta lei entrará em vigor nu duta de sua publicação, 
rcvog<1das :.1s disposições cm contrârio. 

Justlficaçio 

Dispõe o urt. I 80 da Constituição Federal que "o amparo à cu I· . 
turu é dever do Est:tdo". E não só a cultura das letras, mas também u 
culturu artística. E nessa nilo se pode esquecer a cultura popular. O 
cunt:tdor nordestino é uma expressão da cultura artrsticil popular, 
como o sanfoneiro das feirus livres do sertiio. Esta cultura artística 
popular i: feit:t, no interior, principalmente através as Bandas de Mtí
sira, as Filarmõni(as, ou as ••furiosas" como alguns, pitores
camente, as butizam. Ainda há pouco, a TV Globo, com o apoio do 
Ministério da Educação e Cultura. promoveu um certame nacional 
dest:ts handas; e vimos, uo vídio, representantes de todos os Estudos 
~di sdcciumtdus prcviaml!ntc. Delas, e de primeira qualidade, com 
meninos de JS a 16 unos; em uma, do Espírito Santo, ern instru· 
mentistu o prefeito da cidade. Musicistas que são operários e comer· 
c.:iCtrius. E nós sabemos como vivem estas Bandas de Música, 
~.:untando :tpcnas com u ajuda da comunidade e com modestos auxí· 
lios dus Prefeituras locais. Os maestros que julgaram aquele con
curso destac:rrum que melhor nno poderia ser u apresentação face u 
condição tio instrumenttl/ usado. P:tlhetus coladas Deus sabe como; 
tecl:tdlls m:rntidos a espar:tdrapo; soldas inudequadus. 

Nfiu h(t ncstu terra quem não goste de ver sua .. banda passar". E 
velhos e velhas ficam à porta ou à janela para vê-lu, lembrados nos 
vcr;os de Chico Buarquc, enquanto adoleceates e crianças vão atrás, 
Conheço no Interior, cn1 Feira de Santuna, uma bundn das aliás 
prt:mlmlns yuc, "luando saí, lú s~: vüo mc:ninos com u mesma farda 
dos mc1sicos, n1110s naturulmente do presidente OU dos benfeitores da 
sociedade. E cstus lilarmõnic:ts dão cursos de músicas a udolecentcs, 
prcpur:tnU~H.lS p:.wa se tornarem, umunhã os musicístas àe que a cul
tum artistil.:u hmsilcira tanto curecc. 

Nfio b:tsta, •tssim, ver a "bundu passar": o Poder Público tem 
que ajudit·la nu obr:1 cducutivu que rulizu. 

Sala d'ts Sesstios, 22 de setembro de 1977.- Ruy Santos, 

As Comissões de Constituição e Justiça, de Educaçio e 
Cultura e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portel/a)- O projeto que aca
ba de ser lido serú publicado e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que serú lido pelo Sr. I •·Secretário. 
É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 344, DE 1977 

Nos termos do urtigo 313 do Regimento Interno, requeiro dis· 
pcnsu de interstlcio c proviu distribuição de avulsos pura o Projeto de 
Reso/uçllo n• 76, de 1977. que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Munaus (AM) u elevar cm CrS 14.480.000,00 (quatorze milhões, 
quatrocentos c oitenta mil cruzeiros) o montante de suu divida conso
lidada, u nm de que figure nu Ordem do Diu dn sessão seguinte. 

Snlu dus Sessões,· em 22 de setembro de 1977.- José Llndoso. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portel/a) - De ncordo com n 
deliberação do Plenário o projeto u que se refere o requerimento ôgu· 
rurll nu Ordem do Diu du sessão seguinte, 

sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item i: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n• 69, de 1971 (apresentado pela Comissão de Economia co
mo conclusão de seu Parecer n• 627, de 1977), que autoriza u 
Superintendéncia do Desenvolvimento do Litoral Paulista 
(SUDELPA) n elevar em Cr$ 69.854,000,00 (sessenta c nove 
milhões e oitocentos e cinqUenta e quatro mil cruzeiros) o 
montante de suu divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 628, de 1977, dn Comissão: 
- de Conslltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidude. 

Em discussuo o projeto, (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerruda. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados, (Pau· 

Aprovndo. 
A matí:~ia vui à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) -Item 2: 
Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução 

n• 72, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n• 664, de 1977), que autori
za a Prefeitura Municipal de Faxinai (PR) a elevar em 
CrS 4.657.107, 79 (quatro milhões, seiscentos e cinqUenta c se· 
te mil, cento e sete cru~eiros e setenta c nove ccntuvos) o 
mont:tnte de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n•665, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidude. 
Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso du palvru, encer

rarei u discussão. (Pausn.) Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado, 
A mmérh1 vai à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portel/a)- Sobre a mesa, redu· 
ções finais dos Projetas de Rcso/uçiio n•s 69 c 72, de 1977, aprovados 
na Ordem do Diu da presente sessão e que, nos termos do pnrúgrufo 
único do urt. 355 do Regimento lntr.rno, se não houver objeção do 
Plenllrio. serão lidas pelo Sr. I'·Secrctário. (Pausa.) 

Suo lidns us seguintes: 

PARECER N• 685, DE 1977 
Da Comissão de Redução 

Redução final do Projeto de Resolução n• 69, de 1977. 

Relator: Senador Danton Joblm 

A Comissão upresentn a rednçl!o flnnl do Projeto de Resolução 
n• 69, de 1977, que nutorizn u Superintendência do Desenvolvimento 
do Litornl Paulistu (SUDELPA) 11 clevnr cm CrS 69,854.000,00 (ses
sentn e nove milhões e oitocentos c cinqUentn e quntro mil cruzeiros) 
o montante de sun dlvidu consolidadn. 

Snln dns Comissões, 22 de setembro de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente- Danton Joblm, Relutar- Otto Leltmann. 

ANEXO AO PARECER N• 685, DE 1977 

Redução final do Projeto de Resolução n• 69, de i977. 

Fnço snber que o Senndo Federul aprovou, nos termos do urt. 
42. inciso VIII, dn Constituição, e eu,--------
Presidente, promulgo 11 seguinte 
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RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Autorizo a Superintendência do Desenvolvimento do Lho· 
ral Poullsta (SUDELPA) a elevar cm CrS 69.854.000,00 
(sessenta c nove milhões c oitocentos c clnqUcnto c quatro mil 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• ~a Superintendência da Desenvolvimento do Litoral 
Paulista (SUDELPA), nos termos do parágrafo único do urt. 2• du 
Resolução n' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, 
autorizada a contratar empréstimo, junto à Caixa Económica Fe· 
dera\, por conta do Fundo de Apoio uo Desenvolvimento Social -
FAS- na valor de CrS 69.854.000,00 (sessenta c nove milhões e 
oitocentos e cinqUenta e quatro mil cruzeiros), destinado no finnn· 
ciumento da construção de Sistema de Drenagem nu área dcna· 
minada "Sitio de Pne·Cnrá", no município de Gunrujá, Estado de 
São Paulo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor nu data de sua 
publicação, 

PARECER N•686, DE 1977 
Da Comlssio de Redaçio 

Rcdaçio final do Projeto de Resoluçio n• 72, de 1977. 

Relator: Senador Otto Lehmann 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 

n• 72, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Faxinai (PR) 
a elevar em Cr$ 4,657.107,79 (quatro milhões, seiscentos c cinqUenta 
e sete mil, cento e sete cruzeiros e setenta e nove centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 22 de setembro de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente- Otto Lehmann, Relator- Danton Joblm. 

ANEXO AO PARECER N• 686, DE 1977 

Redaçio final do Projeto de Rcsoluçio n• 72, de 1977. 

Faço saber que a Senado Federal aprovou, nos termos do 
nrt, 42, incisa VI, da Constituição, e eu, , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃON•, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Munlclpol de Faxinai, Estado do 
Paraná, a elevar cm Cr$ 4.457.107,79 (quatro milhões, 
seiscentos e cinqUenta e sete mil, cento c sete cruzeiros e 
setenta c nove centavos) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Faxinai, Estado do 
Pnrunó, autorizada, nas termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li 
de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar cm CrS 4.657.107,79 
(quatro milhões, seiscentos e cinqUenta e sete mil, cento e sete 
cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua divida consoli
dudu, u fim de contratar empréstimo, junto ao Banco do Estado do 
Purnnd S.A., este nu qualidade de agente financeiro do Banca 
Nncionu\ de Habitação - BNH - destinado ao financiamento de 
obras de saneamento, pavimentação de ruas, implantação de galerias 
pluviais e obras compl,mentures, naquela cidade. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data da sua publi
cuçilo. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portel\u)- As reduções finuis 
lidas vil o à publicuçila. 

Sobre u mesa, requerimentos que serilo lidos pelo Sr. I•·Sc..cre
tdrio. 

Silo lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 345, DE 1977 

Nos termos do nrt. 356 do Regimenta Interno, requeiro dispen
sa de publicação, pura imediata discussão e vataçilo, da redaçi\o final 
do Projeto de Resolução n• 69, de 1977, 

Saiu das Sessões, 22 de setembro de 1977.- Otto Lehmann. 

REQUERIMENTO N• 346, DE 1977 

Nos termos do urt. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen
sa de publicação, para imediata discussão c votaçua, da redução final 
do Projeto de Resolução n• 72, de 1977. 

Sala das Sessões, 22 de setembro de 1977.- Mattos Leio, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella} - Aprovados os 
requerimentos, passa-se à imediata apreciação das reduções finais 
dos Projetas de Resolução n•s 69 e 72, anteriormente lidas. 

Em discussão a redução final do Projeto de Resolução n• 69, de 
1977. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, en
cerrarei a discussão. (Pausa.} Encerrada. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados, 

(Pausa,) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) - Passa-se, agora, à 
apreciação da redução final do Projeto de Resaluçi\o n• 72, de 1977. 

Em discussão a redução final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-ln, déclnro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella}- Nada mais haven· 
do que tratar, vau encerrar a presente sessão, designando pura a ardi· 
nária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 282, de 1977, do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do discurso proferido pelo Comandante do I• 
Exército, General José Pinto Rabelo, por ocasião das solenidades 
comemorntivas do "Dia do Soldado". 

-2-

Votaçiio, em turno única, do Requerimento n• 289, de 1977, do 
Sr. Semidar Osires Teixeira, solicitando u transcrição, nos Anuis do 
Senado Federal, do editorial sob o titulo "Justiça a um Herói", publi
cado no Correia Braziliense, de I' de setembro de 1977, 

-3-

Discussuo, em turno único, do Projeto de Lei da CJimura n• 37, 
de 1976 (n• 574 • C/75, na Cusa de origem), que declara Machado de 
Assis Patrono das Letras do Brusil, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 526, de 1977, da Comissua: 
- de Educuçilo c Cultura, 

-4-

Discussuo, em turno único, do Projeto de Resaluçuo n• 70, de 
1977 (upresentudo pclu Comissão de Economiu coma conclusão de 
seu Purecer n• 629, de 1977), que uutorila u Prefeituru Municipal de 
Suntos (SP}, u elcvur em CrS 34.564.618,40 (trintu e quutro milhões, 
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quinhentos c sessenta c quatro mil, seiscentos c dezoito cruzeiros e 
quarenta centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 630, de 1977, da Comissilo: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dadc. 

-5-

Discussilo, cm turno único, do Projeto de Rcsoluçilo n• 76, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusilo de 
seu Parecer n• 678, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Manaus (AM) a elevar cm CrS 14.480.000,00 (quatorze milhões, 
quatrocentos c oitenta mil cruzeiros) o montante de sua divida conso
lidada, tendo 

PARECER, sob n• 679, de 1977, da Comissilo: 
-de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dadc. 

-6-

Discussilo, cm primeiro turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade nos tcrmus do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 101, de 1971, do Sr. Senador Nelson 
Carneiro, que dá nova rcdaçilo ao iÍcm I do art. 76, da Lei n• 3.807, 
de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social, tendo 

PARECER, sob n• 556, de 1977, da Comissão: 
..., de Constltulçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade, com vo

to vencido do Sr. Senador Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) - Está encerrada a 
sessão. 

I Levanta-se a sessão à.r 18 horas e55 minutos.) 

CONSULTO RIA-GERAL 

PARECER N• 71/77 

Sobre requerimento de Alfonso Lutei, funcionário oposen
tado do Senado Federal. 

Affonso Lucci, Têcnico Legislativo, classe c, aposentado, pleitca 
o pagamento integral da gratificuçilo FG-2, correspondente à funçilo 
que exercia quando em atividade, a partir da data de sua aposen
tadoria. 

II- O pedido, convenientemente informado pela Subsecretaria 
de Pessoal, foi encaminhado, pela Dirctoriu Geral, para exame desta 
consultaria. 

III - O Requerente aposentou-se em 1974, no exerclcio da fun
ção gratificada FG-2 de Chefe dn Scçilo de Pesquisa c Planejamento 
da Subsecretaria de Relações Públicas. 

IV- O processo caiu cm diligência perante o Tribunal de Contas 
da União, visto que o Postulante nilo atendia nos requisitos do nrt. 
405, inciso I do Regulamento Administrativo do Senado, isto é, nilo 
provara ter desempenhado, nos cinco anos anteriores à aposen
tadoria, ~argo cm comissilo ou função gratificada. 

A mntl:rin foi, entilo, submetida à apreciação desta Consultorin, 
que se manifestou, através do Parecer n' 28(75, contrariamente à in
corporaçilo, uos proventos da aposentadoria, do bcnellcio previsto 
no dispositivo acima citado. 

A uquisiçilo, pelo Suplicante, du condiçilo legal que lhe garan
tiria a complementação do tempo necessário a justificar o recebi
mento da grutificuçilo de funçilo, foi fcitn, exclusivamente, junto 
àquela egrégia Corte, de seu exume nilo tendo tomado conhecimento 
esta Consultiriu. 

V- Passou, assim, o Requerente, a perceber u vantagem 
decorrente da função gratificada, porém não integralmente, pois, 
pelo Ato da Comissão Dirctoru n• 15, de 1973. 

"Em ncnhumu hipótese, a soma do vencimento com a grutin· 
coçilo de funçilo poderia ultrapassar 95% (noventa e cinco por cento) 
do valor do Nfvcl DAS-I, estabelecido pela Lei n• 5.900, de 1973". 

VI- Tal dispositivo foi expressamente revogado pelo Ato n• I, 
de 1975, da Comissão Dirctora, o que motivou o pedido ora for
mulado. 

VIl- Consultada a legislação especifica c tendo cm vista o que 
"onsta do processo, entendemos que, desde que o funcionário teve in
cluídas cm seus proventos as vantagens da disposiçilo supramen
cionada, lhe deve ser pago, integralmente, o valor da FG-2, mas so
mente a partir da edição do Ato n• I f75, da Comissão Diretorn, pu
blic ... !o no Diário do Congresso Nacional de 29 de junho de 1975. 

Assim pensamos porque a aposentadoria do servidor ocorreu a 
14 de março de 1974, quando se achava cm pleno vigor o Ato n• I 5, 
de 1973, do qual nilo recorreu o interessado. A fixaçilo dos proventos 
da i natividade, na data da aposentadoria do Postulante, não poderia 
infringir aquela determinação legal da Comissão Dirctora. 

VIII- Diga-se, aliás, de passagem, que, durante a vigência do 
mencionado Ato n• 15, de 1973, quando a soma de vencimentos c 
vantagens do servidor cm utividadc nilo poderia ultrapassar 95% do 
Nlvcl DAS-I, se o Suplicante fosse aposentado percebendo integral
mente a função gratificada a que tinha direito, isso estaria ferindo a 
Constituição Federal, que, no artigo I 02, parágrafo segundo, veda 
ao servidor aposentar-se com proventos superiores à remuneração 
que tinha no cargo em que se aposentou. 

IX - Isso posto, estamos que, revogado o artigo 3• do Ato n• 
15, de 1973, faz jus o Requerente no recebimento integral da grati
ficação que percebia, mas somente a partir de 29 de junho de 1975, 
quando entrou em vigor o Ato n• 1/75. 

Brasília, 19 de setembro de 1977.- Paulo Nunes Augusto de FI
gueiredo, Consultor-Geral. 

CONSULTO RIA-GERAL 

PARECER N• 12/11 

Sobre requerimento de J oaqulm Pio Ramos, Técnico 
Legislativo "C", aposentado, pleiteando seja Incorporado aos 
seus proventos a gratlllcação de atlvldade. 

Joaquim Pio Ramos, servidor aposentado por invalidez, no car
go de Técnico Legislativo "C", com proventos correspondentes aos 
seus vencimentos integrais (artigos 101,1, c 102,1, "b", da Constitui
ção), mais gratificação adicional (Lei n• 5.903, de 9·7-73) c snlârio
famíliu, requer seja incorporada uos seus proventos u gratificação de 
atividade, de que tratam o Decreto-lei n• 1.445, de 13·2-76 e a Lei 
n• 6.323, de 14-4-76. Invoca, como pretenso suporte de seu pedido, 
pareceres do DASP c da Consultoria-Geral da República, que trans
creve, anexando as publicações correspondentes. 

11 - A unâlise da matéria nilo se encrespa de dificuldades. A 
petição e os pareceres que a instruem fornecem elementos para se 
concluir que o Peticionârio estâ a confundir coisas ingermanúveis. 
Os pareceres não se ajustam uo pedido. 

A gratificação de ntividadc, como o seu próprio nome indica, e 
como estú expresso nu legislação que u instituiu, nilo se incorpora 
uos proventos de inutividudc. Diz o Decreto-lei n• 1.445: 

"Art. 10. Ficam instituldos u Grutilicação de Atividn
de c a Grutificuçilo de Produtividade, que se incluem no Ane
xo 11 do Decreto-lei n• 1.341, de 22-8-74, com as cnructerlsti· 
cus, definição, beneficiários c bases de concessão estabeleci
dos no Anexo VIl deste Decreto-lei, nilo podendo servir de 
base no cálculo de quulqucr vantagem, indenizaçilo, desconto 
pura o lP ASE ou provemo.! de aposemadoria". 

Eu Lei n• 6.323, de 14·4-76: 

"Art. 5• 1: instituldu u Grutificuçilo de Atividude pura 
os integrantes dus Cutegorius de Técnico Legislutivo, Tuqul
grufo Legislativo e dus do Grupo·Outrus Atividudes de Nlvel 
Superior, nu pcrcentugem e com as curucterlsticus previstds 
no Anexo IV, sujeitos osrespectivosservidores ll jornada de 8 
horus de trubulho. 
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Parágrafo único. A Grntificuçilo de Atividadc a que se 
refere este urtigo, nilo servirá de base para o câlculo de qual
quer vantagem, desconto prcvidenciário ou provento.• de 
aposentadoria, ficando incluida no conceito de retribuição, 
purn efeito do disposto no parágrafo 2• do nrt. 2• desta Lei". 

111 - Os pareceres do DASP c da Consultoria-Gcral dn Rcpú· 
blica tratnm dn compntibilidndc dos benefícios deferidos pelo 
are. 184 dn Lei n• 1.711, de 28-10·52 aos funcionários que se nposcn· 
tem com 35 unos de serviço, com as disposições do urtigo 102, pará· 
grafo 2•, dn vigente Carta PoHtica, que estabelece: 

"Art. 102 ..................................... . 

Parágrafo Primeiro. Os proventos da inatividadc scrilo 
revistos sempre que, por motivo de alteração do poder aqui· 
sitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos fun· 
cionários cm ntividadc. 

Parágrafo Segundo. Ressalvado o disposto no pnrágra· 
fo anterior, cm caso nenhum os proventos da inatividade po· 
derão exceder n remunieração percebida na atividadc." 

A norma do parágrafo segundo, acima transcrito, deixava sem 
aplicação as disposições do artigo 184 do Estatuto dos Funcionários, 
na medida em que implicassem na concessão de proventos superiores 
à remuneração percebida na atividadc. Com a instituição da grnti· 
ficução de atividndc, que integra a remuneração, o urtigo 184 do 
Estatuto, que não foi revogado, passou a ter aplicação, na medida 
cm que a concessão dos benefícios que outorga não acarrete provcn· 
tos superiores à remuneração percebida na atividade, considerada a 
gratificação como integrante que é dessa remuneração. 

Esse o sentido dos jurídicos pareceres arrolados pelo Requercn· 
te, com os quais estamos de pleno acordo, mas que não têm aplica· 
ção à hipótese cm exame. Diz o eminente Consultor·Gcrnl da Rcpú· 
blica, cm seu parecer n• L-137, aprovado pelo Excclcnt!ssimo 

Senhor Presidente da República, por despacho publicado no D.O .. 
Seçilo I, Parte I, de 18·4· 77: 

" ... não infringe o preceito constitucional a aposentado· 
riu do íntercssudo, nu quul se acrescente a vantagem, uos ven
cimentos basicamente computáveis, do percentual previsto 
no art. 184, III, da Lei n• 1.711 de 1952, normn que nilo foi 
objeto de revogação expressa; e nilo infringe porque n remu· 
nernçilo permanente do mesmo servidor, em atividudc, consti· 
tu!da dos vencimentos c da representação mensal, nu forma 
do Decreto-lei no 1.445 de 1976, está bem acima da qualifica· 
ção dos seus proventos; está visto que inocorrcndo incomputi· 
bilidade ou contrariedade, nessa hipótese legal, nova, nilo 
mais haveria que cogitar, na espécie, de revogação tácita, que 
é ab-rogação por via interpretativa, A eficácia constitucional 
incide sempre sobre a situação concreta, no sentido de proi· 
bir o expedimento da remuneração da ativn pelo quantum dos 
proventos calculados, cm espécie. Só se deixará de aplicar o, 
artigo 184, III, quando, e no quanto, importar nessa ultrapas· 
sagem. 

e desnecessário acentuar que o entendimento não coli· 
de, portanto, com aquele maniFestado no Parecer no L-128, 
de 14 de dezembro de 1976, pois então se tratava de um caso 
cm que aplicação da norma estatutária importaria cm proven· 
tos maiores que a remuneração da ativn, o que só seria poss!· 
vel sob o resguardo do artigo 177, parágrafo I•, da Constitui· 
ção." 

Ora, o Requerente, ao se aposentar, não contava JS anos de 
serviço, não Fazendo jus a outros benefícios ou vantagens que não 
aqueles que lhe foram deferidos no ato administrativo que o aposcn· 
tou. Sua pretensão, por não ter qualquer apoio, legal ou jurídico, 
não merece acolhida. 

Brasilia, 22 de setembro de 1977.- Paulo Nun .. Augusto de 
Figueiredo, Consultor-Geral. 

ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO MISTA DO CONGRESSO NACIONAL 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constltu!çilo no 16, de 1977-CN, que "acres
centa § 2•, ao artigo 98, da Constituição Federal". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 20 DE 
SETEMBRO DE 1977 

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de mil novecentos c 
setenta c sete, às dezcsscis horas, no Auditório Milton Campos, 
presentes os Srs. Senadores Augusto Franco, Hclv!dio Nunes, 
Henrique de Ln Rocquc, Otto Lchmnnn, Renato Franco, Ruy 
Santos, Osircs Teixeira, Danton Jobim, c Deputados Norton 
Macedo, Luuro Rodrigues, Gnmaliel Gnlvi!o, Antônio Pontes c 
César Nascimento, reúne-se a Comissilo Mista do Congresso Na· 
~ional, incumbida de examinar c emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n• 16, de 1977-CN, que "Acrescenta§ 2•, no 
artigo 98, da Constituição Federal". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Alexandre Costa, Benjamim Farah, Lázaro Barboza c 
Deputados Lnuro Lcitilo, Wilmar Guimarães, Ricardo Fiúza, Mau r!· 
cio Leite, José Huddnd c Fernando Coelho, 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência, eventualmente, o Sr. Senador Ruy Santos, que declara 
instaludn a Comissilo. 

· Em obediência a dispositivo regimental o Sr. Presidente csclarc· 
cc que irâ proceder a elciçilo do Presidente c do Vicc-Presidcntc. Dis· 
tl'ibu!dus as cédulas, o Sr, Senador Ruy Santos convida o Sr. 
Deputado César Nascimento pura funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Deputado Laura Rodrigues ........................... li votos 

Deputado Antônio Pontes ............................ , . 2votos 

Para Vlce-Presldente: 

Deputado Wilmnr Guimarães ......................... lO votos 
Deputado Norton Macedo .................. , . . . .. .. . 3 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc-Prcsi· 
dente, os Srs. Deputados Laura Rodrigues c Wilmar Guimarães, tcn· 
do sido o primeiro, convidado a assumir a dircção dos trabalhos. 

Assumindo a Presidência, o Sr. Deputado Lnuro Rodrigues 
agradece cm nome do Sr. Deputado Wilmnr Guimarães c no seu pró· 
prio a honra com que foram distingUidos c designa o Sr. Senador 
Hclv!dio Nunes pura relatar a Proposta. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, pura cons· 
tar, cu, Alfcu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente 
Ata que, lida c aprovada, scrâ assinada pelo Sr. Presidente, demais 
membros da Comissão c vai à publicnçilo. 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

14! REUNIÃO, REALIZADA EM 15 DE 
SETEMBRO DE 1977 

Às dez horas do dia quinze de setembro de mil novecentos c 
setenta c sete, nn Sala Ruy Barbosa, presentes os Senhores Senadores 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Sexta-feira 23 4963 

Domfcio Gondim - Vicc-Prcsidcntc no exercício da Presidência, 
Cunha Lima, Ruy Santos, Saldanha Dcrzi, Lcnoir Vargas, Heitor 
Dias, Magalhães Pinto, Virg!lio Tóvora, Hclvfdio Nunes c Teotónio 
Vilela, reúne-seu Comissilo de Finanças. 

Deixam de comparecer os Senhores Senadores Paulo Brossard, 
Alexandre Costa, Wilson Gonçalves, Mattos Leão, Tarso Outra, 
Evelásio Vieira, Gilvun Rocha c Roberto Saturnino. 

Ao constatar a existência de "quorum" regimental, o Senhor 
Senador Domfcio Gondim declara abertos os trabalhos, sendo, na 
oportunidade, lida e aprovada a ata da reuniilo anterior. 

A seguir, são apreciadas as seguintes proposições: 
Projeto de Lei da Câmara n• 45/77 - Rctifica, sem ânus, a Lei 

n• 6.395, de 9 de dezembro de 1976, que "estima a Receita c fixa a 
Despesa para o cxerc(cio financeiro de 1977". 

Relator: Senador Magalhães Pinto 
Parecer: Favorável. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei do Senado n• 70/75- Autoriza os Municfpios 

localizados na Amazônia Legal a empregar suas cotas do Fundo 
Rodoviário Nacional no sctor que especifica. 

Relator: Senador Braga Junior 
Parecer: Favorável 
Conclusão: É rejeitado o parecer do Relator, sendo designado 

Relator do Vencido o Senhor Senador Ruy Santos. É rejeitado o 
projeto, com voto cm separado, vencido, do Senhor Senador Braga 
Junior. 

Projeto de Lei do Senado n• 05/76- Acrescenta parágrafo ao 
artigo li da Lei Orgânica da Previdência Social. 

Relator: Senador Braga Junior 
Parecer: Audiência do Ministério da Previdência c Assistência 

Social. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei do Senado n' 119/75- Altera a redução do pará· 

grafo único do artigo 4• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973. 
Relator: Senador Domicio Gondim 
Parecer: Favorável 
Conclusilo: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei do Senado n' 73/77 - Dispõe sobre troco 

obrigatório e dá outras providências. 
Relator: Senador Lcnoir Vargns 
Parecer: Contrário 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n• 60(76- Acrescenta parágrafo ao 

artigo 13 da Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973, que alterou a legisla· 
çào da previdência social. 

Relator: Senador Lcnoir Vargas 
Parecer: Audiência do Ministério da Previdência e Assistência 

Social. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Decreto Legislativo n• 15/75- Aprova as contas da 

Rede Ferroviária Federal c de suas subsidiárias, relativas ao exerci· 
cio de 1971. 

Relator: Senador Virgllio Távora 
Parecer: Arquivumenta, 
Conclusilo: Aprovução da parecer. 
Projeto de Decreto Legislativa n• 05/77- Aprova as contas da 

Petróleo Brusileiro S/ A- PETROBRÁS- e de suas subsidiárias, 
relativas ao c~crcfcio de 1974. 

Relutar: Senador Virgflio Távora 
Parecer: Arquivumcnto 
Conclusi\o: Aprovuçi\o do parecer. 
Projeto de Lei dn Câmara n• 82/74 - r nstitui a "anotação de 

responsabilidade técnica" nu prcstuçila de serviços de engenharia, de 
urquitetum e agronomia, e dó outras providências. 

Relutar: Scnudor Vir~flio Tóvaru 
Parecer: Fuvorl•vcluo Substitutivo de plenária e às Subcmendas 

n•s I u4-CCJ, 5 e 6 ·CLS c 7-CE. 
Conclusi\o: Aprovuçi\o do purccer. 

Projeto de Lei da Câmara n• 57/77- Dispõe sobre a inspeçilo c 
a fiscalizaçilo obrigatórias da sêmen destinado à inseminação nrti· 
ficial em animais domésticas, c dó outras providências. 

Relator: Senador Dam(cio Gondim. 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Esgotada a pauta de trabalhos, o Senhor Presidente comunica o 

recebimento de correspondência na qual o Senhor Senador Paulo 
Brassard apresenta renúncia à Presidência da Comissão. 

Com a palavra, o Senhor Senador Ruy Santos, após declarar 
que não há qualquer norma que obrigue caber a Presidência da 
Comissão de Orçamento àquele que preside a Comissão de Finanças 
do Senado ou da Câmara, alternadamente, sugere seja designado um 
Senador, preferentemente do MDB, para cnvidar esforços objcti· 
vanda obter a reconsideração do pedida formulado pelo Senhor 
Senador Paulo Brossard. 

Em aparte, o Senhor Senador Saldanha Derzi manifesta total 
concordância com a sugestão apresentada pelo Senhor Senador Ruy 
Santos. 

Acolhida a sugestão, o Senhor Presidente designa a Senhor 
Senador Cunha Lima, que afirma a sua disposição de tudo fazer, 
junto no Senhor Senador Paulo Brossard c à liderança da MDB, 
para atingir a solução que todos almejam. 

Nada mais havendo, encerra-se a reunião, lavrando cu, Cândido 
Hippcrtt, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida c apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
24• REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA EM 21 DE 

SETEMBRO DE 1977 

As dez horas do dia vinte c um de setembro de mil novecentos c 
setenta e sete, na Saiu Clóvis Bcvilácqua, sob a presidência do Sr. 
Senador Daniel Kricgcr, presentes os Srs. Senadores Nelson 
Carneiro, Leite Chaves, Wilson Gonçalves, ltálivio Coelho, Otto 
Lehmann. Dirceu Cardoso, Cunha Lima, Heitor Dias, Osires 
Teixeira c Benedito Ferreira, reúne-se a Comissão de Constituição c 
Justica. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena
dores Accioly Filho, Eurico Rezcnde, Gustavo Capancma, Orestes 
Qué:rciu, Paulo Brossard e Hclv(dio Nunes. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente dá inicio aos 
trabalhos da Comissiio, dispensada a leitura da ata da reunião 
anterior que é, em seguida, dada como aprovada, 

São relutudas as seguintes proposições: 
Pelo Sen1dor Heitor Dl1s 
Constitucional c jurídica, nas termas do substitutivo que 

oforcce, o Projeto de Lei do Senado n• 156/77 que "Regula os casos 
de dissoluçiia das sociedades conjugal e do casamento, seus efeitos e 
respectivos processas, e dá outras providências". O Projeto é devolvi
do pelos Srs. Senadores Otto Lchmnnn, que se declara de acorda 
com o parecer e Benedito Ferreira que apresenta um voto cm 
scpurudo, concluindo pela aprcsentuçilo de três emendas. O parecer ê 
pela constitucionalidade e juridicidade, nos termos da substitutivo 
que oferece, Em discussão, falam os Srs. Senadores Nelson Carneiro, 
Wilson Gonçalves, Leite Chaves, Osires Teixeira, Benedito Ferreira 
e o Relutar. Senador Heitor Dias. Encerrada a discussão, o Sr. 
Presidente põe cm votuçilo se deverá ser votada o projeto cm pauta 
nu presente reunião ou se deverá ser pedida sua anexação aos 
Projetas dos Senadores Osircs Teixeira e Jasí: Sarncy, A Comissão 
decide, por muioriu de votos, ser votado a projeta nesta reunião, 
dcvendn, os outros dois tramitarem isoladamente, Em votação o 
parecer ó aprovado, sem preju(zo das emendas do Sr. Senador 
Benedito Fcrrciru. Em votação as cmcndus silo rejeitadas por 
muioriu de votos. Os Srs. Senadores Wilson Gonçalves, Osircs 
Teixeira c Dirceu Cardoso vatum com restrições c o Sr. Senador 
Benedito Ferrciru vencido, cm conformidade ua voto cm scpurndo. 

Prosseguindo, o Sr. Senador Heitor Dias considcru consti· 
tucionuis e jur(dicos os Projetes de Rcsaluçilo da Comissão de 
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Economia às Mensagens n•s 192 c 207, de 1977, do Sr. Presidente da 
República, propondo ao Senado Federal para que sejam autorizados 
o Governo do Estado do Paraná c a Prefeitura Municipal de Silo 
Lourenço da Mata (PE) a elevarem os montantes de suas dividas 
consolidadas. Aprovados. 

Pelo Senador Leite Chaves 
Constitucionais e jur!dicos os Projetas de Resoluçilo da 

Comissao de Economia às Mensagens n•s 197 c 209, de 1977, do Sr. 
Presidente da República, propondo ao Senado Federal que sejam au
torizadas a Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz (PR) c a 
Fundação da Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, do Muni
cipio de Bandeirantes (PR), a elevarem os montantes de suas dividas 
consolidadas. Aprovados. 

ConCedida vista ao Senhor Senador Osires Teixeira do Projeto 
de Lei da Câmara n• i /11- Regula a locação predial urbanas, e dá 
outras providências. 

Pelo Senador Oito Lehmann 
Constitucionais c jurldicos o Projeto de Lei do Senado 

n• 149{77 - Dispõe sobre a localizaçilo das sedes do Conselho 
Nacional de Pesportos c da Confederação Brasileira de Desportos, e 
dá outras providi:ncias e o Projeto de Resolução da Comissi\o de 
Economia à Mensagem n• 191!77 do Sr. Presidente da República, 
propondo ao Senado Federal seja autorizado o Governo do Estado 

de Silo Paulo n elevar o montante de sua divida consolidada. 
Aprovados. 

Pelo Senador Nelaon Carneiro 
Constitucionais cjur!dicos o substitutivo da Comissão de Finan

ças ao Projeto de Lei da Câmara n• 45{77 - Retifica, sem llnus a 
Lei n• 6.395, de 9 de dezembro de 1976, que "estima a Receita c 
lixa a Despesa :la Uniilo,. para o exercicio linanceiro de 1977" c os 
Projetas de Resoluçilo da Comissilo de Economia às Mensagens 
n•s 194 c202, de 1977, do Sr. Presidente da República, propondo ao 
Senado Fcderr.r pura que sejam autorizados o Governo do Estado de 
Pernambuco c a Prefeitura Municipal de Manaus (AM) a elevarem 
os montantes de suas dividas consolidadas. Aprovados. 

Pelo Senador IIIIMo Coelho 
Pela constitucionalidade c juridicidadc do Projeto de Resolução 

da Comissão de Economia à Mensagem n• 199/77 do Sr. Presidente 
da República, propondo ao Senado Federal para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal .de Faxinai (PR) a elevar o montante de sua 
divida consolidada. Aprovado. 

São dadas vistas aos Srs. Senadores Heitor Dias c Leite Chaves 
dos Projetas de Lei da Câmara n• 47{77 c Projeto de Resolução 
n• 53/77. respectivamente. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Maria Helena Bucno Brandão, Assistente, a presente Ata que, lida c 
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

\ 
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MESP 

Prosidentor 39-Secretdrlo, 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Lido r 

Potrdnio Portolla (ARENA- PI) Henrique do La Racquo (ARENA- MA) 

Eurico Rezando 
Vice• Lideres 
Heitor Dias 

Holvldio Nunes 
José Sarney 
Mattos Leóo 

Osires Teixeira 
Otto lehmonn 

Saldanha Oorzi 
Virgllio Tóvora 

l 9.Vice·Presidentel 

José Lindoso (ARENA - AM) 49·Secretárlo, 

Renato Franco (ARENA- PA) 

2•·Yico·Pros/dont01 

Amarai Peixoto (MOB- RJ) 

l'·Socretário, 
Suplentes de Secretárior 

LIDERANÇA 00 MOB 
E DA MINORIA 

Lido r 

Mondes Canalo (ARENA- MT) 

2"'·5ocrotárioz 
Mauro Benovidos (MOB- CE) 

Altovir Leal (ARENA- AC) 

Evandro Carreira (MDB- AM) 

Otair Bockor (ARENA- SC) 

Braga Junicr (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vice·Lfderes 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lázaro Barboza 
Oanton Jobim 

COMISSOES 

Diretarr José Soares do Oliveira Filho 

Loca h Anexo 11 - T órroo 

TolofonoSJ 23·6244 e 25·8505 - Ramais 193 o 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe~ Clóudio Carlos Rodrigues Costa 

Locai! Anexo 11- Térreo 

Tolofonoo 25·8505- Ramais 301 o 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7mombros) 

Titulares 

1. Ota/r Beckor 

2. Benedito Ferreira 

3. lta/ivlo Coelho 
4. Mur/la Paralso 

COMPOSIÇÃO 

Presidonto1 Agonor Maria 

Vico·Presidento, Otalr Becker 

Suplentes 

ARENA 
1. Dlnarto Mariz 

2. Saldanha Cerzi 

3. MaHos Le6o 

5, Vasconcelos Torres 

1. Agenor Maria 

2. Roberto Saturn/no 

MDB 
1 . Ado/berto Sono 
2. Evolóslo Vlolra 

Aulstontoo C/óud/o Carlos Rodrigues Costa- Rama/s301 o 313 

Raunlóes, Terças·falros, às10,30 horas 
Loca/o Sala "Clóvis Bovl/ócqua" - Ano•o 11 - Rama/623 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Dinarte Mariz 
Vice-Presidonte, Evondro Carreira 

Titulares 

1.1 Heitor Dias 
2. Jorbas Passarinha 
3. Oinarto Mariz 
4. Teot6nio Vilela 
5, Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. EvandroCarreira 

Suplentes 
ARENA 

1. Saldanha Derzl 
2. Jose Sarney 
3. Otoir lleckor 

MOB 
1. Evolóslo Vieira 
2. Gilvan Rocha 

Assistente, Lida Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões1 Terças·feiras, às 10100 horas 
Loca h Sala "CLóvis Bevllácqua"- Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JU~TIÇA- (CCJ) 
(15 membros) . 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Daniell<rlegor 
1•·Vico-Prosidenteo Acclo/y Filho 
29·Vico·Presldente, Leite Chaves 

Titulares 

1. Accioly Filho 
2. Gustavo Capanema 
3. Dan/o/ Kriegor 
4. Eurico Re:onde 
S. Heitor Dias 
6. Ho/vldia Nunes 
7, Wilson GonçaiVOI 
8. ltolivlo Coo/h o 
9. Oito Lehmann 

10. Os/ros To/Kolra 

1. Dirceu Cardoso 
2. Lo/to Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard 
S. Orostos Querela 

Suplente• 
ARENA 

1. MaHos LoOo 
2. lenoir Vergas 
3. Arnon do Moi/o 
4. Vasconcelos Torres 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Ferreiro 

MOB 
1. Franco Montara 
2. Lcizaro Barboza 
3. Cunha Lima 

Assistontoo Mario Holona Buono Brand6o- Roma/ 305 
Reuniões, Quartas·lelras, às'l 0,00 horas 
Loca/o Sala "Clóvis Bovilócqua"- Anexo 11 - Rama/623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

, Prdsidente1 Wilso~ Gonçalves 

Vice·Presidento: lt~mar franca 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Murilo Paraíso 

3. Cattete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Távora 

8, Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lázaro Barboza 

3. Adalberto Sono 

Suplentes 

ARENA 
1. Augusto Franco 

2. Jos' Sorney 
3. Braga Junior 

4. Altevir leal 

S. luiz Cavalcante 

MDB 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Anis tente, Ronaldo Pacheco de Oliveira- Rama1306 

Reuniões' Quintas·feiras, às 10,00 horas 

Local, Sala 11 Rui Barbosa" -Anexo li -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Marcos Freire 

Vice·Presldente: Vasconcelos Torres 

Titulares 

1. Mia.on Cabral 

2. Arnon de Mollo 

3. José Guiomord 

4. luiz Caya\cante 

5. Murila Paraiso 

6. Vasconcelos Torres 

7. OinarteMarlz 

8. Otalr Becker 

1·. Franco Montoro 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Soturnlno 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Collete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. Jos' Sorney 
4, Domlclo Gondlm 

5. Jorbos Passarinho 

1. Agonor Mario 
2. Orestes Qu,rclo 

Anlstenteo Daniel Reis de Souza- Romol 67S 

Rauniõe11 Quartal·felras, às 10,30 heras 

·lo colo Saio "Rui Barbosa"- AneKo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, JoC!Io Calmon 

Vice·Presidente, Evelásio VIeira 

Titulares 

1. Tarso Outra 

2. Gustavo Capanemo 

3. João Calmon 

4. Otto Lehmann 

S. Jarbas Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

1. Evelásio Vieira 

2. Paulo Brossard 

3. Adalberto Seno 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Helvldlo Nunes 

2. Ruy Santos 

3. Arnon de Mello 

4. Heitor Dias 

l. Franco Montara 

2. Itamar Franco 

Anistenteo Cleide Mario B. F. Cruz- Ramal S9B 

Reuniões, Quintos·feiras, às 10,00 horas 

Loca h Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Paulo Brossard 

Vice·Presidente1 Oomicio Gondim 

Titulares 

1. Teotónio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domlcio Gondim 

S. Holvidio Nunes 

6, Lenoir Vergas 

7. Mattos leão 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. Virgllio T ávoro 

12. Magalhães Pinto 

l. Paulo Brossord 

2. Evelósio Vieira 

3. Gllvon Racho 

4. Roberto Soturnlno 

S. Cunha limo 

ARENA 

MDB 

Asslstenteo Cândido Hlpporll- Romal676 

ReuniOes, Qulntas·felras, às9,QO horas 

Suplentes 

1. Callete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourlvol Baptista 

4, Daniel Krieger 

S. Jos' Guiomord 

6. Jos' Sorney 

7. Saldanha Derzl 

1. Donton Joblm 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evondro Carreira 

loco lo Sola "Clóvis Bevllócquo"- AneKo 11- Romol623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

l. Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3, Lenoir Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Jessé Freire 
Vice·Presidente; Orestes Qu,rcia 

Suplentes 
ARENA 

1, Braga Junior 

4. Jarbas Passarinho 

2. Virgllio Tóvoro 
3, Osires Teixeira 
4, Domlclo Gondim 

5. Leu rival Baptbta 
6. Accioly Filho 

MDB 
1. Franco Montara 1. Lázaro Borboza 
2. Orestes Quércia 2. Cunho limo 
3. Nelson Carneiro 

Assistente1 Daniel Reis de Souza - Ramal675 
Reuniões1 Quintas·feiras, às ll100 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo IJ- Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 

Titulares 

1. Milton Cobrai 
2. Domício Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. Luiz Cavalcante 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Jarbas Passarinho 
Vice·Prosidente1 luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomord 
2. Murilo Paraíso 
3. Virgllio Tóvoro 

5. Jarbas Passar!nho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvon Rocha 
2. /fama r Franco 2. Franco Montara 

Assistente o Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramol306 

Reuniões, Quartos·feiras, às 10,00 horas 
loc~/, Sola "Rui Barboza11

- Ariexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÀO- (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1. Helvldio Nunes 
2. Oito lehmonn 
3. Saldanha Derzl 

1. Donton Joblm 
2. Adalberto Seno 

COMPOSIÇÃO 

Presldenteo Adalberto Sena 
Vice·Presidente1 Helvldlo Nunes 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1, V/rgllio Tóvora 
2, Arnon de Me li o 
3. Jorbos Ponorlnho 

1. Dirceu Cardoso 

Assistente, Maria Carmen Castro Souza- Rama/134 
Reuniões, Qulntas·felras, às 12,00 horas 
Loco lo Sola "Clóvis Bevllócquo"- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Magalhães Pinto 

1'·Yico·Presldenteo Saldanha Derzl 

29·Vice·Presidente, Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgllio Távora 

4, Jessé Freire 

5. Arnon de Mello 

6. ~oldonho Derzi 

7. José Sarney 

8. João Ca/mon 

9. Augusto Franco 

1 O, Oito lehmonn 

1. Oonton Jobim 

2. Gilvon Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leíte Chaves 

5. Nelson Carneira 

ARENA 

MDB 

Assistenteo Cândido Hippertt- Romal676 

Reuniõesr Terças•feiras, às 10,30 horas 

Suplentes 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3. Helvldio Nunes 

4. Domlcio Gondim 

S. Jarbas Passarinho 

6. luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossord 

3, Roberto Saturnino 

locah Sala ''Rui Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAúDE- (CS) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Altevir leal 

2. Ruy Santos 

3, Coltete Pi~ 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Ruy Santos 

Vice·Presidente, Altevir Leal 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Derzl 

2, ltallvio Coelho 

3, Oslres Teixeira 

4, Fausto Castelo·Branco 

5, lourlvol Baptista 

MDB 

1. Adalberto Seno 1. Benjamim Foroh 
2. Gllvon Rocha 2. Cunho lima 

Anl1tenteo l&da Ferreira do Rocha- Romol312 

Reun16eso Quintos-feiras, às 11o00 horas 

lacaio Solo "Rui Borboso"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 
Prosidonloo Mlllon Cabral 

Vico·Prasidenta: Augusto Franco 

Titulare$ Suplonlos 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Vasconcelos Torres 

1. Alexandre Cosia 
2, Braga Junior 

3. Virgílio Tóvora 
4. Augusto Franco 
5. Miilon Cabral 

I. Adalberla Sena 
2. Benjamim FarOh 

3, Di norte Mariz 

MDB 
1. Agonor Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha- Rama1312 
Reuniões: Quartas·feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa''- Anexo li - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1. lena ir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Dorzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÀO 
Presidente: Benjamim Farah 

Vice·Presidente: lenoir Vergas 

ARENA 

MDB 

Suplonles 

I. Alexandre Cosia 
2. Gustavo Capanema 
3. Manos leão 

I. Oanlon Jobim 
2. Lázaro Barboza 

Assistente: Sõnia Andrade Peixoto- Roma\307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo li -Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Lourival Baptista 
Vice·Presidentez Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. Lourival Baptista 
S. Mattos leão 

1, Evandro Carreira 
2. Evelásio Vieira 

ARENA 

MOB 

Suplonlos 

1. ono lohmann 
2. T ool6nio Vil o lo 
3. Wilson Gonçalves 

1. lózoro Borboza 
2, Roberto Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniõesz Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local! Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: Rulh do Souza Coslro 
Local: Anexo 11- Térreo 
T elelano: 25-8505 - Ramo! 303 
1) Comtssões Temporárias para Projetas do Congresso Nacional 
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentória (art. 90 do Regir.·,ento. 

Comum), 

Assistentes de Comiuões1 Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674, 
Aliou do Oliveira- Ramal 674, Cleide Maria B. F. Cruz- Romol 59B, 
Mauro Lopes do Só- Ramal 31 O. 

SERVIÇO DE CO,-AISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARAOANODE 1977 

HORAS TERÇA 5 A L A 5 ASSISTENTE HORAS QUINTA 5 A L AS ASSISTENTE 

C.T. RUY BARBOSA RONALDO 09:00 C,F, CLOVIS BEVIL!~-uA CANDIDO 

10100 
1\amuia - 621 a 716 Rarcn1 - 623 

C,A.R. CLOVIS BEVIL!CQUA LtDA 09ol0 c.s.P.c. RUY BARBOSA SOPIA 
Ral!l!ll .. 623 Ramo.ia - 621 e 716 

C,A. CLOVIS BEV!L!CQUA CLAUDIO C.E,C. CLOVIS BEVIL!CQUA CLEIDE 

lO: )0 
R•llllll • 6~) COSTA 

10:00 
Ro.mu.l - 623 

C.R.E, RUY BARBOSA CA!IDIDO C.D.F. RUY BARBOSA RONioLDO 
Ro.maia - 621 o 716 !hn.ll~D .. 621 o 716 

HOP..\S -~ARTA S A L AS ASSISTENTE C.L,S. CLOVIS BEVILACQUA Do\liiEL 
RamAl - 623 

RUY BARBO~A 
ll100 

09100 c.s.N. !.&DA RUY BARBOSA 
Ro.mu~u - 62~ 716 c.s. 

Ra~~~~tl.D - 621 e 716 
Ll!DA 

c.c.J CLOVIS BEVILACQUA MARIA 12100 c.R. CLOVIS BEVILACQUA MARIA 

10100 Ro.mul .. 62j HELENA Ra .. l - 623 CAIII'J!M 

C,M,E, RUY BARBOSA RCNALDO 
Ra11111.ia .. 621 e 716 

10!)0 c.E. RUY BAilllCSA DANIEL 
Ro.m.o.io .. 621 e 716 

~ 
I 
' I 
' I 
I 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXII- N9 lll SÁBADO, 24 DE SETEMBRO DE 1977 BRASILIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19, da Constituição, e eu, Petrô

nio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 88, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.562, de 19 de julho de 1977, que "aumenta os limites 
do Decreto-lei n9 1.312, de IS de fevereiro de 1974, alterado pelo Decreto-lei n9 1.460, de 22 
de abril de 1976, e dá outras providências". 

Artigo único. Fica aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.562, de 19 de julho de 1977, que "aumenta os 
limites do Decreto-lei n9 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, alterado pelo Decreto-lei n91.460, de 22 de abril 
de I 976, e dá outras providências". 

Senado Federal, 23 de setembro de 1977.- Senador Petrõnio Porte/la, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VIII, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 71, DE 1977 

Autoriza a Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista (SUDELPA) a 
elevar em CrS 69.854.000,00 (sessenta e nove milhões e oitocentos e cinqüenta e quatro mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. J9 É a Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista (SUDELPA), nos termos do 
parC1grafo único do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a 
contrullir empréstimo, junto à Caixa Econômica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - F AS -, no valor de CrS 69.854.000,00 (sesenta e nove milhões e oitocentos e cinqUenta e 
.quatro mil cruzeiros), destinado ao financiamento da construção de Sistema de Drenagem na área 
denominada "Sítio de Pae-Cearâ", no município de Guarujá, Estado de São Paulo. 

i\rt. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Scnudo Federal, 23 de setembro de 1977.- Senador Petrõnio Portel/a, Presidente. 
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Fuço suber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
l'etrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 72, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Faxinai, Estado do Paraná, a elevar em 
CrS 4.657.107,79 (quatro milhões, seiscentos e cinqüenta e sete mil, cento e sete cruzeiros e 
setenta e nove centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. IY É a Prefeitura Municipal de Faxinai, Estado do Paraná, autorizada, nos termos do art. 29 da 
Resolução n? 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$ 4.657.107,79 (quatro mi
lhões, seiscentos e cinqUenta e sete mil, cento e sete cruzeiros e setenta e nove centavos) o montante de sua 
divida consolidada, a fim de contratar empréstimo, junto ao Banco do Estado do Paraná S/ A, este na 
quulidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiamento de 
obras de saneamento, pavimentação de ruas, implantação de galeriais pluviais e obras complementares 
naquela cidade. 

Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Scnudo Federal, 23 de setembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 154• SESSÃO, EM 23 DE SETEMBRO DE 

1977 

!.l-ABERTURA 

1.2-EXPEDIENTE 

1.2.1 -Parecer 

Rejereme à .reguime matéria: 
-Projeto de Lei do Senado n• 14/76, que acrescenta dispo· 

sitivo à Consolidação das Leis do Trabalho. 

1.2.2 - Oficio 

-Da Liderança do MDB na Câmara dos Deputados, de 
substituição de membro na Comissão Mista de Orçamento. 

1.2.3 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 193/77, de autoria do Sr. 
Senador Franco Montoro, que estabelece que, quando o empre
gador deixar de depositar o FGTS, o empregado poderd conside
rar rescindido o contrato c pleitear a devida indcnização. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR FRANCO MONTORO, como Lldcr- Arbitra
ricdu.dcs cometidas na repressão no movimento estudantil, ontem 
ocorridas, no Estado de Silo Paulo, 

SENADOR EURICO REZENDE, como Lldcr- Considc. 
rações sobre o tema abordado pelo orador que o precedeu na tri
buna. Refutando declarações atribu(das a S. Ex• por órgãos da 
imprensa, sobre conceito generalizado que teria dado aos mem
bros da Oposição. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 282/77, do Sr. Senador Vasconcelos 
Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do discurso proferido p~lo Comandante do I • Exército, Gcncrnl 
José Pinto Rabelo, por ocasião das solenidades comemorativas 
do "Diu do Soldado". Aprovado, 

-Requerimento n• 289/77. do Sr. Senador Osires Teixeira, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do cdi-

torial sob o titulo "Justiça a um Herói" publicado no Correio 
Brazlllense, de I' de setembro de 1977. Aprovado, 

-Projeto de Lei da C:imaru n• 37/76 (n• 574-C/75, na Casa 
de origem), que declara Machado de Assis Patrono das Letras do 
Brasil. Discussilo adiada pura a sessão do dia 21 de outubro pró· 
ximo vindouro, nos termos do Requerimento n• 347 f77. 

-Projeto de Resolução n• 70/77, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Santos (SP) a elevar em Cr$ 34.564.618,40 (trinta c 
quatro milhões, quinhentos c sessenta c quatro mil, seiscentos c 
dezoito cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua divida 
consolidada. Aprovado, após usarem da palavra na sua discussão 
os Srs. Senadores Franco Montoro c Osircs Teixeira. Ã 
Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n• 76/77, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Manaus (AM) a elevar cm Cr$ 14.480,000,00 
(quatorze milhões, quatrocentos c oitenta mil cruzeiros) o mon
tante de sua divida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Re· 
dação. 

-Projeto de Lei do Senado n• 101/77, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dã nova rcdação ao item I do art. 76 da Lei 
n• 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência 
Social. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Rejei
tado. Ao Arquivo. 

1.4- MAT~RIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO 
DIA 

- Rcdação nnal do Projeto de Resolução n• 70/77. cons
tante do quarto item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento n• 348/77. Ã promulgação. 

- Redação nnal do Projeto de Resolução n• 76/77, cons· 
tantc do quinto item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento n• 349/77. Ã promulgação. 

1.5- DISCURSOS AP0SAORDEM DO DIA 

SENADOR DINARTE MARJZ- Considerações relativas 
ao editorial de O Globo, edição de 21 último, intitulado "O 
Aprcndizndo du Liberdade", a respeito da situação polftica 
nacional. 
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SENADOR ITAMAR FRANCO- Definiçlío especifica das 
funções du Comissão do Distrito Federal, objetivnndo uma 
melhor fiscnliznçho dos ntos do Governo do Distrito Federal. 
Renúncia de S. Ex• como membro deste órgão. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Reexnme dos cri
térios de desenvolvimento regional para o Nordeste, tendo em 
vistu restrições feitas, no último simpósio do CENOR, à ntunl sis
temática e a propósito de reunião, em Morada Nova- CE, do 
Conselho Deliberativo da SUDENE, n realizar-se nu próxima 
quinta-feira. 

SENADOR OSIRES TEIXEIRA- Considerações relativas 
ao discurso do Sr. Itamar Franco, pronunciado nu presente 
sessão. 

' SENADOR LEITE CHAVES- Aspecto de dispositivo da 
Lei n• 6.435, de IS de julho de 1977, que dispõe sobre as entida
des de prcvidi:ncia privada, c dá outras providências, que S. Ex• 
pretende alterar através de projeto de lei que encaminhará 
oportunamente à Mesa. 

SENADOR MURILO PARAISO- Artigo inserido no 
Diário de Pernambuco, de IS de setembro último, sob o titulo· 
"Estimulo ao Tumulto", no qual o articulista focaliza episódio 

ocorrido na Capital pernnmbucnna, envolvendo três Senadores 
da República. 

SENA DOR MARCOS FREIRE- Estado de precariedade 
em que se encontram o Aeroporto dos Gunrarapes e as penetra
ções rodoviárias do Recife. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES AN
TERIORES 

- Do Sr. Senador Benjamim Farah, proferido na sessilo de 
19-9-77. 

- Do Sr. Senador Otair Becker, proferido na sessão de 
22-9-77. 

-Do Sr. Senador Lázaro Bnrbozn, proferido na scssilo de 
22-9-77. 

- Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 
22-9-77. 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

S - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 154• SESSÃO, EM 23 DE SETEMBRO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDltNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA, MAURO BENEVIDES E HENRIQUE DE LA 
ROCQUE 

.:ts 1./ 1/0f/,IS E 30 MINUTOS, ,ICHAM-SE PRESENTES 
OS .I' !IS. SI:'NA {)0/IES: 

Aualbortu Sena - Evandro Carreira - Alexandre Costa -
J-lonriyuo uo La Rooyue -José Sllfney- Petrônio Portella- Mnu
ru Boneviuos- Wilson Gonçalves- Dinarte Mariz- Cunha Lima 
-Marcus Freire- Murilo Paraíso- Augusto Franco- Gilvan 
Ruclw- Ruy Santos- Eurico Rezende- Benjamim Fnrah- I ta· 
mar FnuH:n - Fruncu Montoro - Orestes Quércia - Lázaro 
llmhut.a - Osires Teixeira - Leite Chaves - Mattos Leão -
Evcl:hin Vicirot. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Pórtella)- A lista de presença 
acusa n.cumpurccimcnto de 25 Srs. Senadores. Huvendo número re .. 
gimcnt<~l. Uc.:clum aberta :1 sessão. 

O Sr. i''-Se"elitrio proccdcri1 ii leitura do Expediente. 

E liUu o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER No 687, de 1977 

Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei 
do Senado n• 14, de 1976, que "acrescenta dlsposltl•o à 
Consolldoçilo das Leis do Trabalho", 

Relutar: Senador Ruy Santos 
Vohu à Comissão de Lcgislução Social, puru reexnme, face u 

requerimento uprovudo em plenário, de nutoria do nobre Senndor 
Frunco Montoro, o Projeto de Lei n• 14, de 1976, que "ucrcsccntu 
dispositivo 1\ Consolidução dus Leis do Trubulho", E o dispositivo u 
ucrcscentur, seró o~ 4• do urt. 29, com 11 seguinte redução: 

11 Art. 29 .. , ..... , ... , . , . , , ... , , .. , , I ••• I I •••••• I 

I I o I I o o 11 o lo O I O o 11 I o I O O I O I o I I I " > o 11 o > I O O O I " o O ' o ' O O I 

§ 4• Os documentos que forem legalmente equiparáveis 
à Carteira de Trabalho somente poderão conter as anotações 
previstas nesta Consolidnçilo, vedada qualquer observação 
referente a atos punitivos e outros que incompatibilizem o 
trabalhador com futuros empregos." 

E diz o autor da proposição, o nobre Senador Nelson Carneiro, 
na suajustificaçilo: 

"3 -Tais anotações, nilo raro, incompatibilizam o tra
balhador marftimo com futuros empregos; 

4 - Hú casos em que as anotações, deixadas no arbítrio 
de comandantes ou decorrentes de inquéritos irregulares, con
cluem por causas de desembarque injustas (indisciplina, 
deserção, etc,), prejudicando sensivelmente o tripulante na 
obtenção de novo emprego; 

S - Nesses casos - e também nos em que há culpa do 
tripulante - como se não bastasse a puniçilo patrimonial do 
marrtimo, que perde o direito às verbas indcnizatórias, há 
também prcjulzo moral e, o que i: mais grave, a extensilo das 
conseqUências du puniçilo a seus dependentes económicos 
que sofrem com seu desemprego; 

6 - Isto não ocorre com os demais trabalhadores, que 
upenus têm anotados em suus Carteiras de Trabalho o contra
to, us condições do mesmo e o distrato." 

2. Ao ser exuminudn, pela primeira vez, nesta Comissilo, foi a 
proposiçilo uprovadu, face uo parecer do nobre Senador Jcssé Freire, 
que diz: 

"Como se vi': o que o ilustre autor da proposiçilo cm 
exume pretende evitar ó a incompatibilizução do trabalhador 
puru novos empregos, cm virtude da possibilidade utual, de 
se fuzer constar, em $ua Carteiro de lnscriçilo c Registro 
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O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclln)- Concedo a pnlnvra 
no nobre Líder Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Lldcr da Minoria, 
pronuncio o seguinte discurso. Sem revisilo do orador.)- Sr. Prcsi· 
dente, Srs. Senadores: 

Silo da maior gravidade os acontecimentos que estilo ocorrendo 
em Silo Paulo, nn rcpressilo ao movimento estudantil. Anteontem, 
foram cercados pelo policio três Universidades; a USP, que é n maior 
Universidade brasileira; n PUC, Pontlficin Universidade Católico de 
Silo Paulo, c n Fundação Getúlio Vnrgas: alunos c professores proibi· 
dos de entrar no recinto de sua escola c dor as suns aulas, E, ontem, a 
polícia paulista prendeu mnis de mil estudantes, invadiu c depredou 
a Pontlficin Universidade Católico. 

Quero trazer no conhecimento dn Cosa alguns documentos de 
significação. 

A Escola de Administração de Empresas de Silo Paulo, da 
Fundação Getúlio Vargas, diz, cm comunicado: 

"O incidente de ontem (21) feriu seriamente a outono· 
mia ncndêmicn, essencial à prescrvaçilo dos valores culturais 
de qualquer sociedade moderno." 

A Associaçilo dos Professores, dn Escola, divulgou também um 
comunicado, cm que diz: 

"Professores e funcionârios foram molestados no tentar 
ingressar no seu local de trabalho e alunos foram impedidos 
de prosseguir seu aprendizado. Dcrrognrnm-sc, assim, as 
condições bâsicas do desempenho de uma comunidade 
acadêmica séria e eficaz." 

Ontem, à noite, a Universidade Católico foi cercada e iniciado 
um movimento de prisão de todos os estudantes ou pessoas que se 
encontravam nos, seus arredores, E, posteriormente, dentro da 
Escola, mediante a invasão de suas salas de nula e dependências, 
cujas portas foram arrombados, e, durante o episódio, trovou-se o 
seguinte diâlogo, relntndo pelo Jornal do Bras//, cm sun cdiçilo de 
hoje: 

"UM DIÁLOGO 

São Paulo- A reitora dn PUC de Silo Paulo, professora 
Nndir Kfoury, chegou no estacionamento, às 22h 20m, foi 
barrada à entrada, mas se identificou ao Comandante da 
PM, Coronel Torres de Melo e foi levada até o Coronel 
Erasmo Dins. A reitora demonstrava nervosismo e interpelou 
o Secretário de Segurança: 

Reitora: "O que estã acontecendo aqui, Coronel"? 
Sccretârio: "Eles estavam realizando um nto público 

proibido e fui obrigado n dissolver n manifcstnçilo". 
Reitora: E preciso invadir a Universidade"? 
Secretârio: "Os estudantes se refugiaram nn Universidn· 

de. Fomos obrigados n invadir". 
Reitora: "Mas, Coronel, e essn depredaçilo"? 
Secretário: "A senhora pode ficar tranqUila, que nós nos 

mponsnbilizamos pelos prejuízos ... " 
Reitora: "Mas existem certos prejulzos que nilo podem 

ser pagos ... " 
Secretário: "Minha senhora... eu estou cumprmdo 

minha obrigaçilo". 
Reitora: "Pois eu duvido muito que o senhor esteja cum· 

prindo sua obrigaçilo". 
Logo depois, a Reitora da PUC saiu do estacionamento. 

Minutos mais tarde, o Dirctor do DOPS, delegado Romeu 
Tumu, estava explicando à professora Nadir Kfouri a situa· 
ção, quando o Secretârio de Segurança, ouvindo a conversa, 
chamou o delegado Romeu Tumn c disse em voz alta: "nós 
estamos em fase de inquérito c não temos que dar explicações 
n quem quer que seja". 

E, neste momento, a Reitora dn PUC divulgou o seguinte comu· 
nicado, que trago ao conhecimento do Senado: 

"Em fncc n lnmcntávcl invnsüo do "Compus Monte 
Alegre" dn Pontiffcin Universidade Católico de Silo Paulo, n 
Reitoria informo ter tomado as ncccssârias providências de 
direito junto n 23• Circunscriçüo Policial. 

Comunico também estar enviando oiTcios no Senhor 
Governador do Estado, bem como ao Senhor Secretârio de 
Segurança, dando noticias do pedido de inquérito pelo 
Instituto de Pcrlcin Técnica do Estndn. 

A forma lacônica deste comunicado é: a melhor cxprcs· 
silo de nosso profunda vcrgonho e indignaçüo." 

Estilo ai alguns fatos. Os fatos são graves e exigem umo anâlisc 
séria. 

Enganam-se os que pensam poder reduzir a comunidade 
brasileira, c particularmente a comunidnde cstudontil, à posição de 
mera pnssividode. Este é que é: o problcmo. 

O Brasil nilo pode continuar sendo tratodo como um menor, 
como um incapoz, proibida a porticipação de setores do comunidade 
nas decisões que lhe dizem respeito. Os univcrsitârios brasileiros silo 
hoje uma comunidode de mais de um milhão de brosilciros, que têm 
cultura superior, c exatamente por isto nüo podem oceitor aquilo que 
pretendem que ela fuça: ausentar-se do debate político, não se orgoni· 
zar e não participar. Mas os jovens estudantes universitârios reprc· 
sentam, de certo forma, uma parcela significativo do elite cultural do 
Brasil; exigir, como pretendem - mos nilo conseguem e aqui cstâ a 
prova - que esso comunidade aceite passivamente uma palavra 
teórica, dizendo: "o estudante não pode se organizar'\ "não pode 
participor do vida pública como estudante". 

Esso ordem, dada por olgumas autoridodcs e repetida de forma 
infeliz por oqucles que apoinm incondicionalmente essas outorida· 
des, não corresponde aos interesses do Brasil, não corresponde à nos· 
so História, porque o estudante sempre participou da vida pública, e 
deve pnrticipar. O Brasil teria continuodo talvez oindo num regime 
de escravidão não fosse a participação, corojosa e vonguardeira, de 
nossa juventude universitãria, que sala, inclusive, pelas runs com o 
Bandeiro Brasileiro, pedindo recursos pura comprar a carta de 
alforrio dos escrovos, gesto esse que significnva repúdio da consciên· 
cia brosileiro, aquela posição que cnvergonhavo o País perante as na· 
çõcs cultos c civilizadas. 

~ preciso dizer: O Governo nilo pode tudo. Engana-se o gover
no que pensa que pode calar milhões de brasileiros, que pode fozer 
com que o estudonte nilo fale, com que o trabnlhodor nilo reivindi· 
que, que o cmprcsnriodo se cole, que a agriculturo fique tranqUila, 
que os municlpios oboixem o cobeço e que os governos cstoduais se 
transformem em territórios comandados pelo Governo central. 

Nüo i: esta a História do Brasil, não é esta o situoçilo que pode 
devolver ao Brosila suo tronqUilidode. 

A indo ontem, nesto Caso, um antigo Ministro da Educoçilo, Cle· 
mente Mariani, de uma forma diferente, colocova o mesmo proble· 
ma que é cloro, que ê simples, só nüo vê quem nilo quer ver. Dizia 
Clemente Mnrioni: o protesto estudantil é: efeito do ausêncio de 
democracia. O Brasil clama pelo estado de direito jâ, ciumo pelo 
normalização democrática. O Governo tem força, sim, pode invocar 
o poder revolucionário, pode invocor o força e agir com violêncio e 
teremos o que está ocontecendo; violêncio gero violêncio. O cominho 
é um só. A Noção cstâ cansada, é preciso normnliznr a nosso vida 
público, ê preciso respeitar o principio bâsico da estrutura politica 
nas noções modernas, o detentor do poder constituinte, o poder 
maior de umo noção é: o povo e nilo se pode tirar do povo, retirar do 
populoçüo, este direito elementar de participar. 

Permito-me lembrar umo palavra com a qual De Gaulle, depois 
de acontecimentos que paralisaram a França, sintetizou como solu· 
çáo para os problemas du França, e de qualquer pais civilizado e cul· 
to. 

Dizia De Gaulle: "Esta palavra é participação".~ o que o Brasil 
quer que haja: participaçüo. Que a vida nacionol, que us decisões 

I 
I 
!' 

i 
I 

I· 
I 
I 

I: 
I 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Sibado 24 4973 

(CIR) as causas do seu desembarque ou dispensa c até 
mesmo as penalidades porventura a ele aplicadas, 

Ã vista do elevado alcance socinl do medido preconizado 
no Projeto de Lei do Senado n• 14, de 1976, que, inclusive, 
tem o mérito de acabar com o tratamento discriminatório, 
ute uqui dispensado, na espécie, ao murltimo, opinamos pela 
sua aprovação." 

3. Apesar desta proposição ter tido parecer fuvorâvel, tumoém 
dos Comissões de Constituiçuo c Justiça c da de Transportes, 
Comunicações e Obras Públicas, nilo posso, neste rccxumc, aceitá-la. 
~ que o particularidade do trabalho no mar impõe a necessidade de 
permanente disciplina a bordo c, conseqUentemente de boa sclcçilo 
dos tripulantes. As punições a que os mesmos estilo sujeitos nilo 
dependem da indisposiçilo do comandante, de seu arbltrio, mas face 
a inquérito regular que se consuma após despacho do Capitilo dos 
Panos,· onde se verifica o desembarque, Por outro lado a Diretoria 
de Portos c Costa baixou portaria, cm 1973, "autorizando a expedi· 
ção de novas Carteiras de Inscrição c Registro pura aqueles que vc· 
nham a contar mais de três anos sem faltas cometidos o partir do últi· 
mo lançamento negativo cfetuado", 

Assim sendo dou parecer contrArio ao Projeto de Lei do Scnadu 
n• 14, de 1976. Salvo melhor juizo, 

Sala das Comissões, 22 de setembro de 1977. - Jessé Freire,· 
Presidente - Ruy Santos, Relator - Cunha Lima, vencido -
Domlclo Gondlm- Osires Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - O Expediente lido 
vai à publicação. 

Sobre a mesa oficio que será lido pelo Sr. I•·Secretârio. 

~lido o seguinte 

OFICIO N• 175/77 

Brasllia, 22 de setembro de 1977, 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de comunicar o Vosso Excelência que o 
Deputado Francisco Studart passa a integrar o Comissão Mista que 
deverá emitir parecer sobre o Projeto de Lei Orçamentâriu na 
presente Sessilo Legislativa, como titular, cm substituição ao 
Deputado O li vir Guburdo, 

Aproveito a oportunidade paro renovar a Vossa Excelência pro· 
tcstos de estimo e consideração.- Freitas Nobre, Llder do MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu)- Considero a comu
nicação como indicaçõo do Lider c defiro a solicitação de S. Ex• 

Sobre a mesa, projeto de lei que scrâ lido pelo Sr. 1•-Sccrctârio. 

~lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 193, DE 1977 

Estabelece que quando o empregador deixar de depositar o 
FGTS o empregado poderá considerar rescindido o contrato e 
pleitear a devida lndenlzaçào, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• ~acrescentada ao art. 483 da Consoliduçilo das Leis 
do Trabalho (Dccreto·lei n• 5.452, de l• de maio de 1943) o seguinte 
ulíneu h: 

"Art. 483. .. , ....... , ......................... .. 
' ' • ' • ' ' ••• ' ' ••••• ' " • ' o ••••• ' •• ' •• ' • ' ' ' ' ' ' ' • o o ••• ' • ' ' 

h) não depositar o empregador na cont11 bancAria vin· 
culudu cm nome do empregado u importância corres· 
pendente ao Fundo de Garantiu do Tempo de Serviço (Lei 
n• 5.107, de I 3·9·66, art. 2•)." 

Art. 2• Estu Lei cntrnrd cm vigor nu datu de suu publieuçilo, re· 
vogadas us disrosiçõcs cm contrdrio, 

Justlncaçilo 

O prcsénte projeto decorre de representação da Climara Muni· 
cipal de Santos, de iniciativa do Vereador Moacir de Oliveira. 

O art. 483 do Consolidaçuo das Leis do Trabalho contém, nas 
alfneas a a g, a indicação dos atos que, uma vez praticados ou omiti· 
dos pelo empregador, justificam o rcscisuo do contrato de trabalho 
por parte do empregado, assegurando-lhe a correspondente indeni· 
zação. 

Tal elenco de ates, contudo, corresponde às necessidades da 
época da edição da Consolidação (1943), quando a realidade jurl· 
dica-trabalhista brasileira cru diferente do utuul. 

A instituição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a 
partir de 1966, provocou profundas modificações na legislação do 
trabalho, impondo deveres c obrigações pura empregados e empre
gadores. A estes imposta a obrigação de realizar o depósito de 
importância correspondente a 8% do remuneração pago, no mês 
anterior, a cada um dos seus empregados (ort. 2• do Lei n• 5.107/66 c 
art. 9• do Decreto n• 59.820/66). 

Hâ empregadores que se omitem relativamente a tal obrigação 
c, embora se trate de ato do maior gravidade, capuz, inclusive, de 
comprometer a segurança que o FGTS quer dar ao empregado em 
caso de despedida, não está prevista na lcgislaçilo a possibilidade de 
ser pleiteada a rescisão autorizada no art. 483 da CL T. 

A presente iniciativa, além de atualizar a legislação trabalhista 
nu matéria, atende a uma exigência de rigorosa justiça, 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1977,- Franco Montoro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE l• DE MAIO DE 1943 

Apron a Consolldaçio das Leis do Trabalho. 

Art. 483. O empregado poderá considerar rescindido o contra
to c pleitear a devida indenizaçi\o quando: 

a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesas 
por lei, contrârios aos bons costumes, ou alheios ao contrato; 

b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hie· 
rârquicos com rigor excessivo; 

c) correr perigo manifesto de mal considerâvel; 
d) nilo cumprir o empregador as obrigaçõ~s do contrato; 
e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou 

pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama; 
f) O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, 

salvo em caso de legitima defesa, própria ou de outrem; 
g) o cmp1·egador reduzir o seu trabalho, sendo este por peço ou 

tarefa, de forma a ufctar sensivelmente a·importância dos salários. 
§ I• O empregado poderá suspender o prestaçilo dos serviços 

ou rescindir o contrato, quando tiver de desempenhar obrigações 
legais, incompatlveis com a continuação do serviço. 

§ 2• No caso de morte do empregador constituldo cm empresa 
individual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de tra
balho. 

§ 3• Nas hipóteses das letras d e g, poderá o empregado 
pleitear a rescisão de seu contrato de trabalho c o pagamento das rcs· 
pectivas indenizuçõcs, permanecendo ou nilo no serviço uté final deci· 
silo do processo. 
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( À.r Coml.rsõe,r de Comtilulçào e Justiça, de Legis/açdo 
Soda/ e de Finança.!,) 

O SR, PRESIDENTE (Petrónio Portellu) - O projeto depois 
de publicado, serâ enviado às Comissões competentes, 

Hã oradores inscritos. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Peço 11 pulavru como 
Lldcr, Sr, Presidente. 
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exame, e verincar o mundo. V, Ex• coloca-se ar num ritual que é do 
seu dever, e ati: me parece que greves estudantis, movimentos 
estudantis ocorreram quando V, Ex• era Ministro de Estado e tive· 
ram também que ser contidos pelo Governo. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não; a solução era sem· 
pre pacifica. Era sempre na base do entendimento. Havia participa· 
ção. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Isto nós pode· 
remos apreciar, com documentos, numa outra oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Peço ao nobre Lr· 
der da Minoria que não aparteie sem permissão do orador. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Esta questão 
de movimento estudantil contido no Governo em que V, Ex• foi 
Ministro pode ser assunto para nós discutirmos depois, e 
documentadamente. Mas o tempo de que disponho, e o 
constrangimento que causaria a V, Ex• .... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Vamos tratar do atual. 

O SR, EURICO REZENDE (ARENA- ES)- ... seria muito 
grande, de modo que, en passam, ... 

O Sr, Franco Montoro (MDB- SP)- Engana-se V. Ex• 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- V, Ex• sabe 
que não me engano. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Então acerte, responda. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Peço ao nobre Li· 
der da Minoria que não insista em apartear sem consentimento do 
orndor. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Sr. Presidente, 
o Sr. Senador Franco Montoro trouxe uma frase do ex-Ministro Cle· 
mente M~riani e, baseado nela, extraiu as grandes conclusões 
condenatórias das ocorrências verificadas cm Silo Paulo. Disse o ilus· 
tre baiano: "O processo estudantil decorre da falta de democracia". 

Ora, Sr. Presidente, esse movimento estudantil existe, e 
CKaspcradamcnte, nos paises de civilização democrãtica mais 
adiantada: nos Estados Unidos; na França, grande democracia, 
pátria da Escola Humanista - aqui exaltada ontem pelo eminente 
Senador Lázaro Barboza -, sementeira da Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, ali o movimento estudantil teve caracteristi· 
cas de uma guerra civil. E os jornais de ontem nos dilo noticias de 
que na grande democracia japonesa está, também, oco•·rendo uma 
greve de grandes proporções, Logo, o Dr. Clemente Mariani está ... 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- Desatualizado. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- ... um pouco 
desatualizado -c, aqui, com o socorro do eminente Senador Dinar· 
te Mariz S. S• com essa afirmativa está na rota das caravelas e nós 
estamos na rota das estrelas. 

Então, Sr. Presidente, o Governo estã cumprindo um dever 
udotando providências preventivas. E essas providências estilo sendo 
cfícazes. E justamente, para evitar que ocorra aquele martirológio a 
que se referiu, veladamente, o Sr. Senador Franco Montoro. Porque 
foi no desdobramento de uma concentração estudantil, em forma de 
passeata, que ocorreu a morte de um estudante cm Recife e que trau· . 
matizou, naquela época, u Nação anila e indignada. 

Então, S. Ex• se engana quando diz que o Governo se en· 
gana. Não se engane S. Ex• Essas medidas preventivas serão adota· 
das cnquunto exigir o interesse nacional, refletido na tranqUilidade 
soei ui. 

S Ex• fala cm purticipaçilo, como se o Governo nilo favorecesse 
u participaçilo estudantil na vida brasileira. Realmente, nilo pode· 
mos grutifícar as nossas universidades com todos os recursos fínan· 
coiros c técnicos que exigem a Metodologia, a Tecnologia e u Peda· 
gogia modernas. Mas muito se tem feito, c começou por fazer-se o 
que hl• de mais importante. Todos nós nos lembramos, Sr. Prcsi· 
dente, de que milhares c milhares de brasileiros iam para os exumes 

vestibulares e nilo podiam galgar a colina do ensino superior por 
faltu de capacidade de matricula, c aqueles - geralmente um 
estudante com menos recursos financeiro é o mais competente, a 
experiência c a observação o revelam - que conseguiam alcançar a 
matricula nilo podiam prosseguir nos estudos porque nilo dis· 
punham de recursos financeiros para cobrir a anuidade escolar. 

O Brasil tem hoje, a grosso modo, I milhão e 200 mil universitâ· 
rios. Pois bem, a quarta parte desses univcrsitãrios hoje é beneficiada 
pelo Programa de Crédito Educativo que assegura a maior das 
participações do estudante na vida brasileira, que é conseguir a 
habilitação profissional em termos de grau superior. Hã órgãos es· 
tudantis, há salas de aulas, há os debates em torno de problema de 
estudos brasileiros, de moral e c!vica. Em todas as universidades, os 
alunos debatem entre si, debatem com o professor e participam real· 
mente, com a formulação de idéias, com a controvérsia, com a defesa 
de pontos de vista, da vida brasileira. 

Sr. Presidente, o que houve cm Silo Paulo mereceu naturalmente 
o protesto do Movimento Democrático Brasileiro porque foi, para 
nós, apenas, uma notícia, jamais foi uma surpresa. E uma das me
lhores matérias-primas de que tem procurado se utilizar a nobre 
Oposição é justamente esse esforço tremendo para conduzir as 
correntes estudantis a um processso de exacerbação nacional. Mas o 
Governo vem cumprindo o seu dever, até aqui, e o cumprirã até que 
as condições permitam que o estudante brasileiro, realmente, ofereça 
uma segurança de que as suas manifestações não passam de um tele· 
guiamento, na maioria das vezes, de boa fé, algumas vezes, de mâ fi:, 
de grupos interessados cm perturbar a ordem pública. 

Mas, Sr. Presidente, queria aproveitar esses últimos 10 minutos 
que me restam para abordar um assunto que é do meu maior in· 
tcressc, em virtude do respeito que dedico ao Movimento Dcmocrâ· 
tico Brasileiro. Embora poucos, alguns cronistas- c tomei conheci· 
menta desse fato ontem através da leitura do Lux Jornal - disse· 
ram, através de comentários, que classifiquei os emedcbistas de delin· 
qUentes da política, em discurso que aqui fiz, respondendo à nota 
infeliz e impatriótica do MDB. 

Nilo disse isso. Ao contrário, tão logo surgiu o documento c an· 
tcs de ocupar esta tribuna, em declarações à Imprensa, qualifiquei o 
manifesto do MDB de guerra e paz, isto é, da convivência do esforço 
inaudito dos moderados para conter a turba c o avanço cada vez 
maior dos radicais, diante das concessões c da capitulação da cúpula. 
Mas fíz questão de distinguir que a maioria do MDB é integrada por 
excelentes homens públicos e que desejam, pelo diãlogo e pelo enten· 
dimcnto, criar condições cm favor do aperfeiçoamento do nosso 
estado de direito c da melhoria das nossas condições de vida 
democrática. 

Chamei nilo de radicais, chamei de delinqUentes da politica 
brasileira aqueles que colaboraram decisivamente para que se in· 
cluisse, nesse documento, conceitos que, absolutamente, nilo podem 
merecer o respeito nacional, ao contrário, a veemente condcnuçüo do 
nosso patriotismo. 

Foi em virtude desta frase que chamei os radicais do M DB de 
delinqUentes da politica, c não.rctiro uma expressão sequer: 

"Dividido contra si mesmo, o Brnsil perecerá na violên· 
cia ou se degradará sob os horrores de uma ditadura, alterna· 
tiva que cumpre evitar com a rcstuuraçáo do poder democrâ· 
tico. Tanto mais urgente se faz tal reabilitação, quanto é cer· 
to que, com as atuais estruturas de poder, o Pais se tornou 
ingovcrnltvcl." 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V, Ex• um 
upurtc1 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- V, Ex• vai·me 
permitir concluir. 

Identifico, nessa frase, nilo só a contestação, mas a forma, o cstâ· 
gio fínal da contestação, que é o propósito anarquista. E todos sabe· 
mos que o anarquismo é pior do que o próprio comunismo. Dizer, 
cm documento público, que o Pais se tornou ingovernável corres· 
ponde a dizer que nílo tem governo, nílo tem autoridade. 
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nacionais partam du base pura u cúpula. O Governo deve se limitar 
ilquelus decisões que só ele pode tomar, c permitir a liberdade dos 
Municfpios se dirigirem, os Estados tomarem suas decisões, dos 
trabalhadores, empregados c empregadores acertarem, de acordo 
com u nossa Constituiçilo, de acordo com a tradição de toda uma Na· 
çilo culta do mundo contcmporüneo, através de convenções 
colctivns, ~s decisões que dizem respeito a seus problemas, que eles 
conhecem. 

Não é o Governo onipotcntc c onisciente que, com seus técni· 
cos, pode decidir pelo Brasil. 

A frase "nilo pense porque o Chefe pensará por ti", foi o slogan 
de um movimento mundial, condenado pela consciência universal, ii 
qual o Brasil deu sua adesão, a esse movimento de repulsa, indo aos 
campos da Europa lutar pela democracia, para que os homens, todos 
os homens, a comunidade, todos os sctorcs da comunidade, pudes· 
sem participar das decisões que lhes dizem respeito. 

C:: esse, no nosso ver, o grande problema. 
O problema estudantil é, acima de tudo, um problema de 

respeito à educação, à autonomia du universidade, à natureza do 
processo educativo. Este deveria ser um assunto do Ministêrio da 
Educação, c não da Secretaria de Segurança Pública. Hã uma grande 
pedagogia social, sobre a qual precisamos meditar. I! preciso criar 
condições para a formação de uma juventude que quer participar, 
que purticipu c que participará. As nossas universidades estilo, todas' 
elas, com páginas de ouro, assinaladas pela participação dos cstudnn· 
tes nas grandes lutas, cm defesa das reivindicações da justiça, da 
liberdade, do interesse nacional. 

Em São Paulo, estas faculdades que foram agora fechadas, 
cercadas e invadidas, elas têm, quase todas, entre seus monumentos, 
um dedicado ao estudante que deu a sua vida, nas lutas pela libcrda· 
de, pela democracia, pela Pátria. E quase todas têm, no seu pedestal, 
um verso imortal de Guilherme de Almeida: 

"Quando se sente bater 
no peito heróico a pancada, 
deixa-se a folha dobrada, 
enquanto se vai morrer." 

Esta é u realidade, profundamente honrosa para o Brasil, das 
nossas tradições universitârias. C:: preciso que vejamos nos aconteci· 
mentes de São Paulo um alerta ao Brasil. C:: preciso estado de direito 
já! I! o brado que partiu daquelas faculdades. Esta é a solução dos 
nossos problemas. 

Com esta comunicação c com o protesto do MDB contra esta 
violência, vamos trazer a nossa contribuição, niio apenas nos limitan· 
do a denunciar o mal que existe, mas mostrando o grande caminho, 
que é o da normalizaçilo democrática da vida pública brasileira. 
{Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Eurico Rezende {ARENA - ES) -Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE {Pctrônio Portclla) -Concedo a palavra 
ao nobre Lfdcr Eurico Rczcnde. 

O SR. EURICO REZENDE {ARENA - ES. Lfdcr da 
Maioria, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estamas·parcialmentc de acordo com o eminente Lfdcr Franco 
Montara, quando acentua que foram profundamente lamentáveis os 
acontecimentos verificados ontem cm Silo Paulo c pertinentes à vida 
estudantil. 

Ninguém, nenhum de nós, nem mesmo qualquer autoridade de 
Siio Paulo ou de qualquer parte do Pufs, gostaria de ser conduzida a 
udotur as providências de que nos dá notfciu o ilustre Líder du 
Oposição. 

O ideal seria que a vida estudantil decorresse num ambiente de 
perfeita tranqUilidade: mas o ideal e talvez o ideal maior, é que essa 
tranqUilidade e essa liberdade da vida estudantil convivam com u 
liberdade c a tranqUilidade nos outros selares da nossa vida social. 

A medida udotada pelo Governo Federai, como disse, resultou 
de acontecimentos- não colocamos absolutamente no plano da nos· 
sa despreocupação - mas refletiu aquela medida o cumprimento de 
um dever da autoridade de zelar, preventivamente, pelo interesse 
nacional, que tem precisamente a sua área mais sensível na ordem 
pública. 

Mas, esqueceu-se o meu eminente colega de considerar Iumen· 
távcis também outras ocorrências. Porque o acontecimento não é sin· 
guiar, de vez que o fato é complexo. Deveria S. Ex• lamentar, 
também, que no meio das generosas correntes estudantis infiltrou-se, 
-conforme apurado por inquérito realizado, principalmente, no I c 
II Exércitos, através de documentação irrespondfvc(,- uma minoria 
que só tem um tipo de compromisso, que é o compromisso de favo· 
rcccr, de prestigiar c de fazer frutificar c prosperar ideologias de 
importação. Não fosse a consciência c a certeza que o Governo tem, 
de que concentrações daquela natureza poderão se desdobrar cm 
acontecimentos lamcntâvcis, o Sr. Ministro da Justiça não teria 
baixado uma portaria, há cerca de um ano, secundada de circular aos 
ilustres Governadores de Estado, proibindo manifestações daquela 
natureza, até que desapareçam as razões que nos fazem acreditar na 
perspectiva de conseqUências imprcvisfvcis. 

O Sr. Franco Montoro {MDB - SP) - Permite V.· Ex• um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE {ARENA- ES)- Ouço V. Ex• c 
pediria que fosse rápido. 

O Sr. Franco Montoro {MDB- SP)- Diz V, Ex• que o Go· 
verno dispõe de informações precisas, objctivas, de um pequeno gru· 
po que pretende apenas servir a interesses alicnígcnas. Pois bem, o 
dever do Governo é processar. V, Ex• deveria comunicar quem silo 
esses grupos, e o Governo processar e punir. Mas o que não se 
compreende é que, em função de um pequeno grupo - que, diz 
V, Ex•, é conhecido- se proíba, a toda a comunidade estudantil c, 
mais do que isso, a toda a comunidade brasileira, fazer qualquer 
manifestação. Não é mais fácil punir o criminoso do que perseguir os 
pacíficos? 

O SR. EURICO REZENDE {ARENA - ES) - Dã V. Ex• 
uma interpretação inocente aos fatos. 

O Sr. Franco Montoro {MDB- SP)- Ou, então, nilo atingi a 
malfcia de V. Ex• 

O SR. EURICO REZENDE {ARENA- ES)- E como social 
cristão, deveria conhecer mais a estratégia comunista do que cu, 
Quer V. Ex• que o Governo conheça. 

O Sr. Franco Montoro {MDB- SP)- Disse V. Ex• que conhc· 
c ia. 

O SR. EURICO REZENDE {ARENA - ES) - Nilo, eu não 
disse, Ex• 

O Sr, Franco Montoro {MDB- SP)- A h, bom! 

O SR. EURICO REZENDE {ARENA- ES)- Nilo pcrsonali· 
zci ninguém. 

O Sr. Franco Montoro {MDB- SP)- Mas é preciso pcrsonali· 
zur. 

O SR. EURICO REZEJIIDE {ARENA- ES)- Nilo persona· 
lizei ninguém, embora pudesse personalizar, porque na Universidade 
de Silo Paulo c nu Universidade de Brusflia tivemos, ati: mesmo, a 
presença de colegas de V, Ex•, membros do seu partido, nu tarefa do 
incitamento c da exasperação ideológica. Mas nilo particularizei nin· 
guém. 

O Sr. Franco Montoro {MDB- SP)- C:: esse o inquérito a que 
V. Ex• se refere? Esses silo os homens? Então silo outras pessoas, que 
nua têm nada a ver com a primeira parte. 

O SR: EURICO REZENDE {ARENA- ES)- Não, Ex•, não 
me refiro ao inquérito. V. Ex• pode decolar do Brasil, quanto a esse 
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Verifiquei, então, que foram aqueles radicais- porque não não 
acredito que esse conceito tenha nascido da iniciativa de elementos 
que compõem a maioria do Movimento Democrático Brasileiro -. 
aqueles que, dentro do MDB, funcionam como "cavalo de Tróia", 
sem compromisso com o Brasil - repito - mas procurando 
executar um planejamcnto que corresponda a uma ideologia contrá· 
ria no interesse nacional. Jamais generalizei a acusação de delinqucn· 
tcs da politica nos cmcdebistns. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Quem ouviu o 
meu discurso notou perfeitamente a discriminação que fiz. E mante· 
nho essa discriminação porque, apesar das dificuldades porque está 
passando a cúpula do Movimento Democrático Brasileiro, todos 
confiamos cm que o bom senso e a razão se tornarão vitoriosos, cm 
favor do entendimento, para nos confraternizarmos no esforço 
comum cm favor do ideal democrático, que é o compromisso, que é a 
tarefa do eminente Presidente Ernesto Geiscl. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Franco Montoro (MDB SP) - Peço a palavra, Sr. Prcsi· 
dente, na forma do Regimento, porque houve uma citação pessoal à 
minha. declaração como Lfder, c no comunicado do Partido, da 
maior gravidade. Não podemos deixar de usar do artigo do Rcgimcn· 
to que permite, quando houver uma referência considerada 
injuriosa, dar-se a palavra aos atingidos, para defender-se. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclln) - Não considerei, 
absolutamente, a rctificnção feita pelo nobre Lfder da Maioria, como 
uma injúria ao Movimento Democrático Brasileiro c à sua Lidcrnn· 
çn. Ao contrário, S. Ex• aproveitou o tempo que lhe restava, 
exatamcntc, com o objctivo de dizer que as incrcpnções feitas não 
eram abrangentes de todo o Partido. 

De maneira que, data venia do ponto de vista de V. Ex• e não 
obstante considerar que os problemas de honra e de honorabilidade 
tenham conteúdo subjctivo, não posso ficar à mercc desse scntimen· 
to do Plenário porque, do contrário, não agirei de acordo com o 
Regimento. 

Tenho a impressão de que ninguém foi nominalmente citado. 
Ao contrário: tenho certeza que a Bancada do Senado teve seus 
esclarecimentos devidos, dados pelo ilustre L!der que estabeleceu, 
genericamente, diferenciações que poderão ser depois objeto de 
considerações pelo nobre Lider da Min'orin. Peço a V. Ex• que 
aguarde, - pois há vários oradores, inscritos inclusive do seu Parti· 
do e do Partido adversário, - quando poderá fazer uso desse tempo 
para os esclarecimentos. 

Não gostaria de, neste momento, niio obstante o apreço que lhe 
tenho e a consideração que é do meu dever prestar-lhe, abrir mão de 
certas prerrogativas da Mesa. 

Devo dizer a V. Ex• que estão inscritos os Senadores Itamar 
Franco, Luiz Cavalcante, Osires Teixeira c mesmo elementos da pró· 
prin bancada governista, que abrirão milo, tenho certeza, de seu 
tempo para que V. Ex• dê os csclnrccinientos que julgar convenientes. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Agcnor Maria - Jessé Freire - Domlcio Gondim - Milton 
Cubra! - Arnon de Mcllo - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista 
- Dirceu Cardoso - João Cnlmon - Vasconcelos Torres.
Nelson Carneiro - Gustavo Cnpanema - · Benedito Ferrcfrn -
Lenoir Vargas- Otnir Bcckcr- Daniel Kricgcr, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclln)- Está finda a Horn 
do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 282, de 
1977, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a 
transcr~ç•o, nos Anais do Senado Federal, do discurso 

proferido pelo Comandante do I• Exército, General José 
Pinto Rabelo, por ocasião das solenidades comemorativas do 
"Dia do Soldado". 

Em votação o requerimento. 
Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos, (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição, 

e o seguinte o discurso cuja transcrição é solicitada: 

"Sejam de gratidão c júbilo minhas primeiras palavras, 
nesta cerimónia cm que, civis c militares, irmanados pelos 
mesmos ideais, reverenciamos o Patrono do Exército 
N ncional- Lufs Alves dc,1Lima e Silva, o Duque de Caxias. 

As expressões inseridas na saudação da Marinha de 
Guerra traem fraternos sentimentos, que sei partilhados pela 
Força Aérea Brasileira c, também, pelo povo de minha terra. 

Depois que a figura de Caxias, nas asas da Fama, 
ganhou dimensões precisas, podemos .avalizar as palavras do 
Visconde de Taunay, proferidas à beira do túmulo do 
Pacificador: "Não hâ pompas de linguagem, não hâ arroubos 
de eloquência capazes de fazer maior essa individualidade, 
cujo principal atributo foi a simplicidade na grandeza". 

O culto que a Pátria brasileira tributa ao maior cabo-de· 
guerra do continente não se alicerça, tão-somente, nas 
fulgidns qualidades do guerreiro invcnclvcl, do militar 
iAtimornto, do estadista sem par. 

Já se disse que o· Brasil só se tornou Nação quando 
Caxias se fez soldado; c das sombras do pretérito, ao milagre 
da crença, dcbuxn·sc sob nossas vistas o perfil do maior dos 
brasileiros, que a pena de Vilhena de Morncs traçou com 
inigualável precisão: 

ue um ajudante de 19 anos, robusto, feições regulares, 
cabeça bem implantada nos ombros largos, busto varonil, 
olhos castanhos, fisionomia móbil c expressiva. E filho e neto 
de soldados. Aos cinco anos, cadete; aos IS, alferes. Chama· 
se Luis Alves de Lima. f o Bayardo, o cavaleiro sem medo e 
sem rcprochc, que Deus ressuscita para ser, durante meio 
século, o vcxilârio impcrtérrito do palâdio santo, que acaba 
de abençoar; o protótipo do militar brasileiro, do guerreiro 
cristão: forte c magnânimo, paciente e abnegado, corajoso 
como um leão no calor da batalha, manso, na paz, como um 
cordeiro; o inimigo visceral da sangueira, da chacina, das 
violências inúteis; o sustentáculo ·inabalável de dois impérios 
- caso único na História - desde o alvorecer da existência 
até a idade provccta, presente a todas as lutas, internas e 
externas, c nunca, jamais, vencido em qualquer delas; o 
grande herói tranqUilo, no dizer de Euclides, sempre preveni· 
do e nunca fatigado, flsica ou moralmente, capaz de 
combater c administrar no mesmo tempo, cortando com uma 
das mãos c sanando, ele próprio, com a outra, as feridas 
abertas; pronto a estender a mi!o leal aos adversârios da 
véspera, para fazer deles amigos dedicados, captando a 
simpatia dos povos que subjugava, a ponto de se orgulharem 
de clcgê-lo seu representante no Parlamento; o maior gucrrei· 
ro de todo um hemisfério, na expressão de Dionlsio Cerquei
ra; o colosso, cujo braços possantes abarcaram unidas as 
mais vastas prov!ncins, impedindo a fragmentação nacional; 
o soldado, cm uma palavra, o parlamentar; o politico, o 
administrador, "cuja vida" - no sentir de Olcgário - "foi 
também a vida do Brasil," 

Adentra na História pátria, na Bahin, nas lutas pela 
independência; partilha do 7 de abril de 1831, no Indo do 
Imperador, opondo-se no próprio pai , o Lnfnycttc desses 
três dias rcvolucionllrlos, copiados quase textualmente do 
original francês", na expressão de José de Alencar. 

· Liberado de seu juramento de lealdade, pelo soberano 
q uc partia, pó de Caxias, mais tarde, declarar: "Estimei a 

' '. 
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obdicuçilo, julguei que cru vontogcm pura o Brasil, mas nilo 
concorri, dirctn ou indirctan1cntc, para ela.", 

Sufoca, "a ferro e fogo", como ordena Diogo Feijó, o 
sonho republicano de Miguel de Frias; ali, o vencido 
conhece, mais uma vez, a magnanimidade do vencedor, que o 
deixa escapar, pois "as cicatrizes abertas pela' espada ele as 
fechava com o coraçilo", (Oswaldo Orico,) 

De novo a Pátria requisita seus préstimos, pela palavra 
do Conde de Lajes: "Coronel, são necessários os seus servi· 
ços nesta hora. O fanatismo do cangaço com a luta dos Parti· 
dos ameaça tragar o Maranhão. 

e preciso estancar esse sangue de qualquer forma. E já." 
Com a percepção de estadista, Caxias, ao chegar, lança 

proclamação, situando-se no entrevera que dizimava irmilos: 
"Maranhensesl Mais militar que politico, eu quero até 
ignorar os nomes dos Partidos que, por desgraça, entre vós 
existem." 

A Balaiada foi o teste para firmar-lhe a reputação de 
Chefe, ratificando sua humanidade no trato aos vencidos: 
anistia para os insurgentes, que depusessem as armas e que se 
apresentassem dentro de 60 dias, 

Segue-se a revolução dos liberais, em Silo Paulo, que um mês 
após cstavajugulada, · 

Os mesmos propósitos dos paulistas também animavam os 
mineiros, batidos no combate de Santa Luzia, onde a estrela de 
Caxias ameaçou ofuscar-se. 

Nilo transige com os rebeldes que, mesmo derrotados, tentam 
extorquir-lhe a almejada paz; "atender a revoltosos, ainda armados c 
cônscios de seu poder militar, é abaixar-se a autoridade, num ato de 
fraqueza, que constrange a ambos", afirmou então, 

Farrapos foi o fecho das comoções internas, debeladas pelo 
Pacificador. ' 

E sobre esta guerra, cumpre lembrar o episódio ocorrido após a 
vitória de Porongos; em festa, a populaçi!o de Bagé recebe "o filho 
querido da vitória", tendo à frente o pároco que, ãlacrc, propõe ao 
General festejos comemorativos, com o que o Comandante nilo 
concorda. 

"Ao menos um Tc·Deum", sugere o sacerdote, 
A resposta de Caxias, define-lhe o carãter, honra-lhe a memória 

e dimensiona seu proceder: "Reverendo,. este triunfo custou sangue 
brasileiro, As desgraças dos meus concidadãos nilo podem ser festeja· 
das, A necessidade obriga-me a combater dissidentes, mas os meus 
sentimentos de brasileiro me fazem prantear as vitimas. 

Em lugar de Te·Deum em ação de graças, Reverendo. celebre 
missa pelos mortos no combate e eu irei com meus oficiais c soldados 
assisti .. Ja." 

Depois ... depois o Pacificador transmuda-se no Libertador, 
liberando os povos oprimidos por Oribc, Rosas e Sol ano Lopes. 

E foi na guerra contra o Paraguai, que o General nunca vencido, 
viveu seu momento decisivo, na travessia do arroio de ltororó. 

A posição inimiga, um simples tablado, de dimensões reduzidas; 
mas além, a ponte, lançada sobre um precipício de paredes abruptas. 

Nessa estreita passagem dispuseram os guaranis S mil homens c 
12 bocas de fogo, sob o comando do General Caballcro, 

Investe Caxias, nesta jornada de sacrillcios; por trcs vezes o 
Exército Imperial transpõe a ponte, c renucm de novo, ao ímpeto das 
baionetas inimigas, 

Ja sucumbirom vãrios chefes, mas tudo indica que a vitória vai 
coroar nossos esforços; a Infantaria apenas alcançou o outro 
extremo, quando se espalha a noticia do ferimento do General 
Gurjilo,. Idêntico destino tem Argolo, que é conduzido para a 
retuguurda, 

Vucilum as tropas brasileiras, esmorecidas, enquanto o Exército 
paruguaio, estimulado pelo inesperado estanque, rétorna à ofensiva, 

A pento do historiador registra o magistral episódio: 
Retraem-se os batalhões potrlcios c célere propaga-se o pdnico 

às fileiras. Só um grande excmpJQ restituiria àqueles homens a fé c a 
coragem. Dcu•o o ínclito Coxias. Semblante sereno, num gesto largo 

c sobranceiro, maior do que Napoleão cm Arcolc, desembainha a 
espada recurva, Um rclampago de prata corta 'breve o espaço e a 
espada invicta fixa de ponta os hastes inimigas. "Sigam-me os que 
forem brasileiros!" Exclama, crovando os esporas nus ilhorgas do 
fogoso corcel, e sobre a ponte se arroja, em épica arrancada. Um 
frlsson de orgulho, misto de entusiasmo c de loucuro, empolga o 
Exército. Reacendera-se cm todos aqueles peitos a ígnea centelha de 
patriotismo. E semelhante ao raio que se desprende do p!Ombco 
firmamento, as formações brasileiras assaltam c expugnam a ponte c 
levam de roldão o inimigo, c o numinam nos mais lnvios rincõcs da 
ltororólcndãria, 

Era a carga final, Impossível resistir-se a um exército de heróis. 
Hoje, quando a cizania busca penetrar nos quartéis; quando as 

Forças Armadas silo acusadas de montaras da Nação; quando se 
prega a volta à caserna, em chamamento destituído de veracidade, 
porque dela jamais nos apartamos, aqui nos reunimos para solene 
afirmação: que a esteira luminosa da tua espada, Caxias, estã a 
indicar-nos o caminho do dever e da honra. 

Somos, apenas e simplesmente, soldados, orgulhosos seguidores 
do Pacificador, do herói de dois reinados, 

E olhos fitos na tua imagem, ratificamos nosso Onico 
compromisso para com a Pãtria brasileira,· "cuja honra, integridade 
e instituições, defenderemos, com o sacrifício da própria vida", 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) -Item 2: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 289, de 
1977, do Senhor Senador Osires Teixeira, solicitando a trans· 
crição, nos flinais do Senado Federal, do Editorial sob o 
titulo "Justiça a um Herói", publicado no Correio Bra:i/iense 
de I• de setembro de 1977. 

Em votação o requerimento, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição. 

e a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

"JUSTIÇA A UM HERÓI 

A partir de agora, Brasilia tem o seu primeiro herói: Silvio 
Delmar Holcnbach, 2•-Sargento do Exército. Um nome diante do 
qual toda a cidade se curva, num preito de homenagem nascida do 
mais fundo da alma de cada um. Porque ele soube ser aquele herói 
capaz de dar a vida para salvar a vida de um semelhante. 

A população de Brasllia e, podemos dizer, a de todo o Pais 
vive o impacto da grande tragédia que, se de um lado cobriu toda 
uma colctividade c deixou expostas as fraquezas da espécie humana, 
de outro pôs à luz o mais belo de todos os exemplos, aquele que o 
Cristo ensinou e praticou até às Oltimas conseqUi:ncius: o amor, 

Silvio Delmar tiollenbach morreu como um verdadeiro 
homem, Um tipo de homem que, infelizmente, parece estar cm 
extinção, como a própria espécie de animal que o sacrificou: a ari· 
ranha, E sua atitude colocou a cidade inteira diante da necessidade 
de rcncxilo. 

Vivemos, hoje, num mundo onde a solidariedade é esquecida, c 
o heroismo se torna quase que somente uma fantasia, Aos nossos 
filhos, os meios de comunicação c as histórias infantis falam de 
heróis imaginários. HHomcns de ferro'\ uultrumnn", seres cxtrnordi
nários dotados de supcrpodercs, capazes de enfrentar e vencer as 
mais terríveis feras. Mas poucos se lembram de ensinar ils crianças, c 
de lembrar aos adultos, que os heróis silo, quase sempre, mãrtircs, 
vitimas da própria dcficii:ncia humana, Como Silvio, que até o trá· 
gico momento nada mais cru do que um simples pai de quatro filhos, 
um homem comum, amante da vida, preocupado com a sobrcvivi:n· 
cia c o progresso dos seus. Um homem sem qualquer pretensão de h c· 
rolsmo, de atas de bravura. Um homem que não estava no zoológico 
cm busca de medalhas c de glórias, mas apenas purn divertir suo fa· 
mllio, Mas um homem solidãrio. 
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De repente, os fatos que todos conhecem c comentam, retiraram 
aquele pacato Sargento da massa, do anonimato, para erigir seu 
nome cm monumento nu consciência de cada um c na História du 
cidade c do próprio Pais. 

A grandeza de seu gesto hã de ser medida não só pela extensão 
do sacrificio de sua vida c da dor que causou aos seus filhos c esposa, 
mas, também, pela raridade cm que se constituiu. A dádiva de sua 
existência é: grande demais para que haja palavras capazes de sin· 
tetizâ·la. O menos que se pode dizer é que ele, pai de quatro filhos, 
ao dar a vida cm defesa de uma criança, não deixou apenas quatro, 
mas cinco órfãos. 

E o seu exemplo nos coloca diante de uma crua realidade, A de 
que o homem precisa reencontrar-se n si mesmo_ no amor aos seus se· 
mclhantcs. O gesto do Sargento Sflvio nos faz sentir a necessidade de 
um retorno ao sentimento de solidariedade humana. 

Logicamente, não se trata de pedir que cada um esteja de pron· 
tidão para dar a vida pelo seu semelhante a qualquer momento, Ati· 
tudcs como a de Sflvio são notáveis, talvez porque raras c nascidas 
do impulso solidário de um momento, aquele momento em que o 
heroismo chega a se confundir com a insensatez c a temeridade, Mas 
o seu sacrificio deve, pelo menos, recordar e cada um de nós que 
todos somos 'irmãos, todos fracos, c somente a solidariedade nos hã 
de oferecer força, e unicamente o amor nos hâ de conduzir à sal· 
vução. 

E a tragédia do zoológico mostra, ainda, a necessidade de uma 
protcção maior aos que comparecem àquele logradouro. Não se 
trata de dizer, aqui, que existe um rcsponsãvcl pelo fato, 01as a ver· 
dade é que medidas preventivas podem c devem ser tomadas, para 
que não seja necessário o sacrifício de outras vidas. 

Por fim, é: licito esperar que o gesto extremamente nobre c cora
joso de um militar seja recompensado, tanto quanto possivcl. E para 
isso é necessário que sua família seja assistida oficialmente, que seus 
filhos pequenos não fiquem ao desamparo, mas recebam do Go
verno umu ajuda proporcional à grandeza demonstrada pelo pai, 
Que as reverências à memória de Sflvio não se limitem a condeco
rações, a elogios c a monumentos, mas se façam constantes no dia·a· 
dia da vida, presente c futura, de seus familiares. 

Para o primeiro dos nossos heróis verdadeiros, Brasília pede 
solidariedade, a mesma solidariedade que o levou ao sacrificio da 
vida. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Porte lia) -Item 3: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 37, de 1976 (n• 574·Cj75, na Casa de origem), que 
declara Machado de Assis Patrono das Letras do Brasil, 
tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 526, de 1977, da 
Comissão: 

-de Educaçilo e Cultura. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Sccrctário. 

Jj, lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 347, DE 1977 
Nos termos do art. 310, alinca "c", do Regimento Interno, re· 

queremos adiamento da discussão do Projeto de Lei da Cümnrb n• 
37, de 1976, u fim de ser feitn na sessão de 21 de outubro próximo. 

Sulu das Sessões, 23 de setembro de 1977.- Wilson Gonçalves 
-Mauro Benevldes. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclln) - Em votação o re· 
q uerimento, 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 
dos. (Pausa.) 

Aprovndo. 
Nos termos do requerimento, u matéria é retirado da pnuta. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portcllu) -Item 4: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 

70, de 1977 (uprescntudo pelo Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n• 629, de 1977), quenutorizu u Pre· 

feitura Municipal de Santos (SP), a elevar cm 
CrS 34.564.618,40 (trinta c quatro milhões, quinhentos c ses· 
senta e quatro mil, seiscentos e dezoito cruzeiros c quarenta 
centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n•630, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidnde. 

Em discussão o projeto. . 
Concedo a palav!'a ao nobre Senador Franco Montoro. 
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Para discutir o 

projeto, Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Está neste projeto a demonstração de que este País é ingoverná· 

vel. Os municípios brasileiros, por força da Constituição, têm as· 
segurada sua autonomia politica, financeira c administrativa. O 
normal seria que os nossos municipios, com seus próprios recursos, 
resolvessem seus problemas; acontece, entretanto que, em virtude 
das deformações da nossa vida administrativa, deste centralismo que 
denuncínvamos agora, passaram às mãos do Governo Federa todos 
os recursos, todas as decisões c, hoje, o mais remoto município 
brasileiro, para o calçamento de uma rua, para o serviço de 
san·eamcnto, para o serviço de ãguas, ou para o problema da habita· 
çiio, é obrigado a pedir ao Governo Federal, ao Conselho Monetário 
Nacional, ao Ministério da Fazenda, à Presidência da República, às 
Comissões c ao Plenário do Senado, autorização para um cmprésti· 
mo a fim de solucionar problemas municipais. 

e; isto que quero dirigir ao nobre Senador Eurico Rezende: este 
País é ingovernável, sim, c aqui está a prova. Trinta organismos rc
dcrais existem hoje para financiar o município. 

O municipio deve ser dirigido por si c não depender da atenção 
paternalista do Poder Público, através de medidas tão desacertadas, 
que a Comissão de Economia, por unanimidade de seus membros, se 
viu obrigada a constituir uma subcomissão a respeito das condições 
cm que são feitos esses empréstimos. 

Alguns municípios, como este, recebem o empréstimo com cor· 
rcção monetária integral: 40% da divida deverá ser paga no ano 
seguinte, só para a correçüo monetária, juros c taxas, que sempre 
ultrapassam a I 0%. Então, metade da divida ... 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Assisti V. Ex•, na Cernis· 
são de Economia, defender vários empréstimos desse tipo para 
Prefeituras de Silo Paulo, sem esse protesto que faz agora. 

O SR, FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Esse caso é 
pura Prefeitura de Silo Paulo. O problema não é São Paulo - o 
problema é Brasil; o problema não é MDB c nem ARENA - o 
problema é Brasil. Esta centralização está acarretando, praticamcn· 
te, a paralisação da nossa vida pública. Passei pelos municipios da 
Alta-Paulista, e os Prefeitos, de uma das zonas mais desenvolvidas, 
que é a Noroeste, na sua maioria da ARENA, reuniram-se c 
dirigiram ao Presidente da República apelo onde eles declaram que 
os municípios estilo às vésperas da falência. 

O Sr, Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
upnrte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Nobre Senador, 
realmente há dificuldades, nilo só nos municipios; há dificuldades 
nos Estudos, há dificuldades nu União, há dificuldades, hoje, cm 
qunse todos os puises do mundo. Os Estados Unidos estão alarma· 
dos com a tuxn de innnçilo, n ponto de, logo nos três primeiros me· 
ses, ter cuido um pouco o indice de populuridudc do Presidente 
Jimmy Carter, O que ocorreu no passado foi o seguinte: houve uma 
prolifcrnçiio muito grnnde, umu fncilidudc Imensa na criação de 

l I 
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municlpios, e havia dois fatores que determinavam a criação de um 
municlpio- aquele atrativo da discriminação de renda, estabelecido 
pela Constituição de 1946, e o outro fato·r era o interesse de chefes po· 
l!ticos em se tornarem prefeitos, Então, foram criados municlpios 
que não tinham as menores condições de sê-lo. Mas negar que a vida 
municipal brasileira melhorou, de 1964 para cá, é negar a evidência, 
Ex•: é negar o brilho da sua inteligência, é desfigurar o poder de aná· 
lisc de V, Ex•' Hoje, a Uniilo e os Estados arcam com serviços 
municipais que as nossas comunas não teriam a menor capacidade 
para enfrentar. Que houve uma melhora houve, tanto quanto temos 
que reconhecer que htl dificuldades. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) -V, Ex• consi· 
dera evidente aquilo que é contrário aos fatos. Diz V. Ex•: "e inegâ· 
vel que a situação das nossas prefeituras e dos nossos Estados melho· 
rou nos Oltimos anos". A resposta da estat!stica é outra- piorou! E 
tomemqs a base fundamental: qua~·é1rparte com que os municlpios 
brasileiros ficam, hoj~, do total de impostos e taxas recolhido neles? 
e 7%, enquanto 93% vão para os órgãos centrais. ' 

O Sr, Eurico Rezende (ARENA- ES)- Há o retorno, Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - No passado, 
era mais, A estatística mostra que os municlpios estilo recebendo 
cada vez menos. HáS anos, recebiam 10, depois passaram a receber 
9, 8 e 7%; e a União que tinha antigamente 50, passou a 55, 60 e 63%; 
e continuará a se agravar a situação, na medida em que não houver 
uma posição digna. Não ofendo ninguém. Nilo digo que todos da 
ARENA silo indignos, nilo. Há dignos na ARENA, sim. Não digo 
que há, na ARENA, só "vaquinhas de presépio''. O que não aceita
mos é que se diga que aquele documento do MDB, é de um grupo de 
radicais, de um ou outro homem, mas, sim, de homens aqui 
mencionados. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- O assunto de V. Ex• é 
outro ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... e o 
pensamento de todo o Partido, defendido, no Senado, pela Lideran
ça, e por mim, pessoalmente. Nilo pude aceitar, aquela distinção 
feita por V. Ex• O MDB não aceita. O pensamento do MDB é 
aquele mesmo que está no texto. E consideramos, realmente, o Brasil 
ingovernável, se nós continuarmos como estamos. E a prova de que 
ele é ingovernável está nos acontecimentos que aqui estilo. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Agradeço a retifica· 
çilo de V, Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Peço ao Llder da 
Maioria que não aparteie sem permissão do orador. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Quero dizer, 
Sr. Presidente, que esse projeto me permitiu usar da pa,lavra, para 
dar a resposta devida, com um documento e um fato objettvo. 

As prefeituras brasileiras nilo podem continuar a depender da 
atenção paternalista do Senhor Presidente da RepGblica. Quem deve 
resolver os problemas municipais é o municlpio, os do Estado, o Go· 
vernador a Assembléia Legislativa, a população local. Estamos 
fazendo ~ma inversão da maior gravidade. E não podemos admitir 
que esse fato, que atinge o Brasil no que ele tem de mais csse~c~al, 
que é a vida de seu povo. O Brasil nilo é o Governo - o Brasil e o 
povo brasileiro, representado pelas comunidades. que o integra~, 
municlpios, Estados, universidades, entidades ctent!ficas, . orgam· 
zações de empregados e empregadores, que devem ter a sua vtda pró· 
pria. A penetração do Estado em tudo isso é o remanescente da tese 
que Mussolini defendia nas seguintes palavras: "Nada fora do 
Estado, nada contra o Estado, nada sem o Estado". e o estatismo 
centralizado e governamental. 

Estamos caminhando pura uma situuçilo cm que a palavra do 
Presidente da RepGblica é tudo, O Governo pensa ~ue ele ~ode~~~~ . 
Nilo podei Já uma velha liçilo que Montesquieu ~mortahzou dtztn, 
nas primeiras palavras, do seu Espfrlto das Lel.r: Lcts silo relações ne· 

ccssárius que decorrem du natureza das coisas", c a natureza das 
coisas i: contrária a essa centralização. 

O Brasil é grande demais, é diferente demais, para ser gover· 
nado centralizadamcnte, para eliminarmos a autonomia dos municl· 
pios, como está acontecendo. Nilo somos contra esse auxilio, pelo 
contrário, deve ser dado. O erro não é desse auxilio, o erro é da cstru· 
tura, e é contra isso que clama o MDB, o Pais. ' 

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

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

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Em primeiro lugar, 
queria manifestar a minha satisfação, por verificar que V, Ex•, 
realmente, nilo esteve de acordo com este conceito que aqui está. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Os conceitos de 
V. Ex• nunca coincidem com os meus. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Vai V. Ex• me permi· 
ti r discutir com calma ... Aqui se afirma que o Pais se tornou ingover
nável, c V. Ex•, agora, diz que, se continuar como está, o Pais se tor
nará ingovernável- esta Gltima critica nilo é anarquista. Logo, vcri-

. fica-se que V, Ex• disse uma coisa lá na reunião do MDB, e coloca
rum outra no documento. O ponto de vista de V, Ex• é este agora 
expressado: se a situação continuar como cstâ, o Pais se tornará 
ingovernável, e não, como consta na nota, que o País se tornou 
ingovernável. Agradeço o esclarecimento, c ressalto que V, Ex• é um 
dos homens bons do MDB. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Agradeço tam· 
bí:m a referência pessoal c, com estes títulos, digo que niio existe 
nenhum termômetro da govcrnabilidadc de um pais, a ponto de se 
afirmar: "Atê terça-feira, às 15 hora9, ele foi governável, dai por 
diante, não". 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA- ES)- Estou satisfeito com 
V, Ex• 

OSR.FRANCOMONTORO (MDB-SP)-A verdade é cla· 
ru demais. pura que ela niio seja aceita. Realmente, a demonstração 
disso está nus diligências que estão sendo feitas. Apenas hoje existem 
dois caminhos: a ARENA e o Governo, através de certas medidas 
que são anunciadas genericamente, mas não concretizadas, falam cm 
resolver os problemas. Há um impasse, c o País não pode con· 
tinuur caminhando por essa maneira. Por isso, o MDB lança a idéia 
da Assemblí:ia Constituinte, partindo do pressuposto de que o povo 
é o detector do poder constituinte. Todos reconhecemos que o Pais 
não pode continuar como está, e que, portanto, ele é ingovernâvel, a 
permanecerem as coisas como estão. 

Estou demonstrando isso com este exemplo que hoje está sendo 
submetido à deliberação do Plenário, c com o qual manifesto o meu 
assentimento - vamos concordar cm dar paternalisticamente à 
Prefeitura de Santos algumas migalhas. Mas, i: preciso .dizer que 
essas migalhas que vamos dar a essa prefeitura salram dela mesmo, 
insignificantes devoluções pois lhe tiramos 93% do que ali foi pago e 
fazemos essas insignificantes devoluções depois de uma burocracia 
que está matando o Brasil. Pode-se imaginar o número de funcioná· 
rios neccsstírios pura arrecadar esse dinheiro, desde a Prefeitura, 
passando pelas direções regionais, estaduais, departamentos, os 
pluncjamentos grandes e espctaculares, os documentos coloridos 
provenientes de todos os Ministérios. Recebemos, diariamente, volu· 
mcs c volumes desses planos do Governo Federal, magnificas, que 
tiram todo o ,dinheiro das Prefeituras, e depois distribuem, como 
agora, umn parccht mínima, a título de benesse. Que Governo bom 
nós temos! Está dando a essa Prefeitura - vai ser anunciado hoje -
um grande beneficio! 

Acho que este ni\o 1: o interesse do Brasil. Vamos fazer com que 
as Prefeituras nilo dependam do Governo Federal. Vamos fechar 
esses trinta órguos federais de financiamento das Prefeituras c dar 
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aos Vereadores e aos Prefeitos, que conhecem os problemas tocais, 
os recursos, puru que eles resolvam as dificuldades municipais. 

A pulavra no Brasil, hoje, é descentralização, é participação do 
Município, do Estado, do trabalhador, da agricultura, do estudante, 
nu vidu nacional. Não somos bonecos! Não somos objctos pura atcn· 
ções paternalistas de um Governo onipotcnte c oniscicntcl Somos 
crimurus humanas, c, se quisermos dur ao nosso País uma estrutura 
humana pura a sua vida pública, a sua vida cconômica, a sua vida 
social, precisuremos mudar o rumo do nosso desenvolvimento, o 
fortalecimento dus bases. Estamos ameaçados de fazer do nosso Pais 
um gigante com pés de barro. As bases do Brasil estão nessas 
comunidudes básicas, vamos defendê-las. 

Este é o sentido do manifesto do MDB, que é sustentado da 
primeira à última linha por todos os homens do MDB c por toda a 
Bancada do MDB neste Senado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Continua cm 
discussão o projeto, 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Concedo a palavra 
ao nobre Líder da Maioria, Senador Osires Teixeira. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO, Sem revisão do ora
dor.)- Sr. Presidente, c, afinal, termina 3 discussão do nobre Sena
dor .Franco Montoro, Líder do MDB, sem que o Governo saiba se 
S. Ex• vai ficar a favor ou contra a Prefeitura de Santos. Porque o 
que esse projeto objctiva, o que o Executivo objctivou na tramitação 
de pedido da Prefeitura de Santos é uma autorização que visa aumcn· 
tar o teta da sua possibilidade de empréstimos para obras públicas 
nessa Prefeitura. 

E quando S. Ex•, ati: de forma diferente do comum, como se 
comporta nessa tribuna, verbera com tanto entusiasmo contra 
providencias dessa natureza, a mim me parece que o Senador de 5 mi· 
lhões de votos de Silo Paulo fica contra a Prefeitura de São Paulo, 
porque o Banco Nacional da Habitação emprestou 20 milhões para 
realizar o Metrô; e está contra a Prefeitura de Santos, porque o 
Governo pretende dar-lhe substância ou condições financeiras para 
habilitá-la a pedir empréstimo. 

Na verdade, Sr. Presidente, quando S. Ex• nega a condição de 
cm ingovcrnado governar, mas tenta exemplificar cxatamcntc num 
processo cm que há açilo 'govérnamcntal no sentido de ajuda à 
Prefeitura Municipal, a mim me parece que S. Ex•, pregando como 
pregou abertamente, se deve dar condições ao Município por si diri· 
gir-se, ao Estado por si dirigir-se, e à União por si dirigir-se, isso, 
sim, a mim me pareceria o anarquismo total. 

Nós não vivemos c nem estamos num Pais de quatro mil Municf· 
pios em que o Poder Central os deixa à própria sorte, ao léu dos 
acontecimentos locais, das dificuldades locais, 

Nilo, Sr. Presidente. O Poder Central ar está para cobrir Municl· 
pio A, B, C, tantos quantos tenham dificuldades, inclusive o grande 
Municlpio de São Paulo, no qual S. Ex• deve ter recebido milhares c 
milhares de votos, para que possa realizar uma grande 
administração. 

O Sr. Franco Montara (MDB - SP) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Com muita 
honra. 

O Sr. Franco Montara (MDB- SP)- V, Ex• quer saber se sou 
favorável à medida. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Nilo sei ut~ 
agora, nem a Naçilo o sabe, 

O Sr. Franco Montoro (M D~ - SP) - E que V, Ex• nilo me 
deu a honra de me ouvir, porque comecei declarando que era fuvorá· 
vcl uo projeto c no empréstimo. Relativamente, a minha posição, a 
Casa não tem dúvida nenhuma. O que sustento c quero repetir~ que 

nilo é razoável que para obras viárias, drenagens e pavimentação das 
ruas de um Município ele precise fazer um processo complicadfssi· 
mo, vindo Prefeitos e Vcrcudo.rcs ao Governo Federal, de chapéu na 
milo, pedindo um empréstimo que afinal vai ser dado. Empréstimo 
dado com recursos arrecadados no Municlpio. Daquilo que o Muni· 
c! pio arrecadou só ficaram lá 7%; 93% vieram para cá, c nós fazemos 
toda uma burocracia. V. Ex• acha formidável, que devíamos pegar os 
4 mil Municípios do Brasil e dar auxilias semelhantes. Respeito a 
tese de V. Ex•, mas nossa tese é outra.!! que, de acordo com a Cons· 
tituição e a tradição de nosso Município, ele deveria ter autonomia 
financeira. Em lugar de ficarem só 7%, deviam ficar lâ, pelo menos, 
20% e talvez mais. Temos, por exemplo, o sctor Educação, Até o 
MOBRAL í: federal, é um absurdo! Isto é obra municipal, é obra 
local. Porque é diferente a solução cm cada Estado. Eu quero dizer a 
V, Ex•, que citou exemplos modernos, que a Alcmànha nilo tem 
Ministério da Educação, porque educação é assunto dos Municlpios 
c dos Estados. E a Alemanha é, talvez, um dos Países mais cultos do 
Mundo. O que mostra que a burocracia não ajuda cm nada a solução 
dos problemas. A nossa defesa é a da aatomia municipal do fortaleci
mento das bases. O Governo Federal será muito mais forte se ele se 
limitar apenas a fazer aquilo que o Município c o Estado não podem 
fazer bem, para que tenhamos uma pirâmide bem assentada. Esta é a 
nossa tese. Penso que fui bastante claro, O que desejamos é a real au· 
tonomia do Município. Estamos eliminando o Município, c centrali· 
zando tudo nas mãos do Governo Federal, a nosso ver, para dcsgra· 
ça do País. 

O SR." OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Agradecendo 
o aparte de V. Ex•, informo que, na tese básica do fortalecimento do 
Município, estamos, Governo c Oposição, plenamente de acordo. 
Não estamos de acordo, porém, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com 
a manipuluçilo estatística do nobre Senador pelo MDB de São Paulo. 

Na verdade, S. Ex• tem uma habilidade cspctacular para 
manusear estatísticas. Todos nós sabemos que foi após o advento da 
Revolução de março de 64 que o Município, o pobre c miserável 
Município brasilcir9- c neste ponto concordo com V. Ex•- pôde 
suir da miscrabilidadc cm que se encontrava desde o início da Rcpú· 
blica, graças à ação patriótica do Presidente Humberto de Alencar 
Castcllo Branco, que devolveu ao Município 20% do ICM que ele 
pagava. Graças à açi!o do Governo instaurado com a Revolução 
pôde o Governo municipal ter condições de administrar c de 
administrar-se, criou-se o Fundo de Participação dos Municípios, é 
também legislação moderna a participação do Município do Fundo 
Rodoviário Nacional. 

Dizer-se que somos os responsáveis pela utual c dificil situação 
do Município brasileiro não rcnetc a realidade, Sr. Presidente. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Reconhece· 
mos as dificuldades do Município brasileiro. Tanto o reconhecemos 
que, a cada momento, procura-se minimizar essa situação, através de 
criação de pólos, de áreas, de programas de desenvolvimentos cspcc(. 
ficas. A! estilo: a SUDECO, com aplicações maciças cm inúmeros 
Municípios da área do Centro-Oeste; a SUDAM fazendo o mesmo, c 
a SUDENE seguindo-lhes as pegadas. Temos ainda a EBTU -
Empresa Brasileira de Transportes Urbanos - dando condições 
para que se resolvam os problemas viários dos Municlpios brasi· 
!eiras. Nilo é, assim, a Uniilo administrando na área municipal, mas 
incentivando esses Municípios, dando-lhes condições financeiras c 
assistcncia técnica, para que, ali, sobretudo naqueles que têm problc· 
mas viários mais velhos, se constituam entidades, com autonomia, 
autoridade c versatilidade financeira imensa, capazes de resolver 
todos os seus problemas. 

Essas conquistas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, silo após o 
advento da Rcvoluçilo. Silo conquistas em que houve participuçilo 
da Aliança Renovadora Nacional c do Movimento Democrático 
Brasileiro. Silo conquistas que visam ao Município brasileiro, no 
sentido de melhorar-lhe as condições para que administrem bem, que 
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asfaltem suas ruas, que tenham a prover esses munlclpios de água, de 
csgostos sanitários e todos os outros bcncficios que a Aliança Reno· 
vadora Nacional, não pregando a anarquia de cada um para si c de 
um para todos, mas, unidos na construção de um Brasil grande é que 
a UniUo, observando a capacidade de endividamento dos muni
clpios, vendo um todo que é o Brasil e não o municlpio à ou b, é que 
a Aliança Renovadora Nacional vota pela aprovação do projeto. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portclla) - Em votação o 
projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Rcdação. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item S: 

Discussão, cm turno ~nico, do Projeto de Resolução n• 
76, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n• 678, de 1977), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Manaus (AM) a elevar cm 
Cr$ 14.480.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos c oitenta 
mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 679, de 1977, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidadc. 

Em discussão o projeto, (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Rcdaçilo. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item 6: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 101, de 1977, do 
Senhor Senador Nelson Carneiro, que dá nova rcdação ao 
item I do art. 76, da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960-
Lei Orgânica da Previdência Social, tendo 

PARECER, sob n• 556, de 1977, da Comissão: 
- de Consdtulçilo e Juotlça, pela inconstitucionalidade, 

com voto vencido áo Senhor Senador Nelson Carneiro. 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. (Pausa.) 
Nuo havendo quem queira usar da palavra, vou submetê-lo avo

tos. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria será arquivada. 

I> o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 101, DE 1977 

Dá nova redaçilo ao Item I do art. 76, da Lei n• 3.807, de 
26 de agosto de 1960- Lei Orgíinlca da Pre•ldêncla Social. 

O Congresso Nacional decretn: 

Ar!. 1• Dê-se ao item I, do art. 76, da Lei n• 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, a seguinte redaçilo: 

"Arl. 76. , , , , .. , .. , , , , , , .... , .... , ..... , , , .. , .. 

1 - A rcmuncraçilo cfctivnmcntc percebida, para os 
segurados referidos nos itens I c 11 do art. 5• desta Lei, até o 
limite de 20 (vinte) vezes o valor do maior salário mlnimo 
vigente no Pais". 

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Esgotada a maté· 
ria da Ordem do Dia. 

Sobre à Mesa, as rcdaçõcs finais dos Projetas de Resoluçi!o 
n•s 70 c 76, de 1977, aprovados na Ordem do Dia da presente scssi!o 
c que, nós termos do parágrafo llnico do art. 355 do Regimento 
Interno, se nilo houver objcçilo do Plenário, serão lidas pelo Sr. I•· 
Secretário. (Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 688, DE 1977 
Comluio de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Reooluçio n• 70, de 1977. 

Relator: Senador Oito Lehmann 

A Comissilo apresenta a rcdaçilo final do Projeto de Resolução 
n• 70, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santos (SP) a 
elevar cm Cr$ 34.564.618,40 (trinta c quatro milhões, quinhentos c 
sessenta c quatro mil, seiscentos c dezoito cruzeiros c quarenta ccnta· 
vos) o montante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, 23 de setembro de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente- Oito Lehmann, Relator- Danton Jobln, 

ANEXO AO PARECER N• 688, DE 1977 

Redaçio final do Projeto de Reooluçio n• 70, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, c. cu, Presidente, pro· 
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santoo, Eotado de Silo 
Paulo, a elevar em CrS 34,564.618,40 (trinta e quatro mi· 
lhõco, quinhentos e oesoenta e quatro mU, seiscentos e dezoito 
cruzeiro• e quarenta centa•os) o montante de sua dl•lda conooll· 
dada. 

O Senado Federal resolve: 
· Art. I• e a Prefeitura Municipal de Santos, Estado de Sio 

Paulo, autorizada, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li 
de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar cm 
CrS 34.564.618,40 (trinta c quatro milhões, quinhentos c sessenta c 
quatro mil, seiscentos e dezoito cruzeiros c quarenta centavos) o 
montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar 
cmpr~stimo, junto ao Banco do Estado de Silo Paulo S.A., na quali· 
dadc de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH 
-destinado ao financiamento de obras de infra-estrutura viária, drc· 
nagcm c pavimentação na Zona Noroeste daquela cidade. 

Art. 2• Esta Resoluçilo entra cm vigor na data de sua publica
ção. 

PARECER N• 689, DE 1977 
Comlosio de Redaçilo 

Redaçilo final do Projeto de Reooluçio n• 76, de 1977. 

Relator: Senadar Danton Jobln 
A Comissão apresenta a rcdaçilo final do Projeto de Rcsoluçilo 

n• 76, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipnl de Manaus 
(AM) a elevar cm CrS 14.480,000,00 (quatorze milhões, quatroccn· 
tos c oitenta mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, 23 de setembro de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente- Danton Joblm, Relator- Otto Lehmann. 
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ANEXO AO PARECER N• 689, DE 1977 

Redução Dnal do Projeto de Resoluçilo nl ?6, de 1977. 

Faço snber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituiçilo, c cu, Presidente, pro· 
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃON• , DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do 
Amazonas, a elevar em CrS 14.480.000,00 ( quatone milhões, 
quatrocentos e oitenta mil cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• t; a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do Amazo· 

nus, autorizada, nos termos do urt. 2• da Resolução n• 93, de li de 
outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em CrS 14.480.000,00 
(quatorze milhões, quatrocentos c oitenta mil cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada, u fim de contratar empréstimo, junto à 
Caixa Económica Federal, por conta do Fundo de Apoio no Desen
volvimento Social (FAS), destinado ao financiamento dos serviços 
de conclusão da instalação de uma usina de beneficiamento de lixo 
naquela Capital. 

Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publica
ção. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Sobre a mesa, re
querimentos que serão lidos pelo Sr. I• Secretário. 

São lidos c aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 348, DE 1977 

Nos termos do urt. 356 do Regimenta Interno, requeiro dispen
sa de publicação, para imediata discussão c votação, da redução final 
do Projeto de Resoluçllo n• 70, de 1977. 

Saia das Sessões, 23 de setembro de 1977. - Henrique de La 
Rocque. 

REQUERIMENTO N• 349, DE 1977 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen· 
sa de publicação, para imediata discussão e votação, da rcdaçilo final 
do Projeto de Resolução n• 76, de 1977. 

Sala das Sessões, 23 de setembro de 1977. - Henrique de La 
Rocque. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - De acordo com a 
deliberação do Plenário, passa-se à imediata nprcciaç3o das reduções 
finais. 

Em discussão a redução final do Projeto de Resolução n• 70, de 
1977. (Pausa.) 

Nilo havendo quem queira usar da palavra, declaro encerrada a 
discussão. 

Em votaçllo. Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram pcrma· 
neccr sentados. (Pausa.) Aprovada. 

A matéria vai à promulguçilo. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porteila) - Passa-se à aprecia-
ção da redução final do Projeto de Resolução n• 76, de 1977. 

Em discussão a redução final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lu, irei submetê-la n votos. 
Em votuçilo. Os Srs. Senadores que a aprovam queirnm permn· 

ncccr sentados. (Pausa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgaçilo. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Esgotada a matl:· 
ria constante du Ordem do Diu. 

Hd oradores inscritos. 
Concedo a ruluvrn no nobre Senador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN. Pronuncia o se· 
guinte discurso. Sem rcvisilo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se· 
nudores; 

Tive a oportunidade, no inicio dessa semana, de ler da tribuna 
destQ Casa, um editorial de O Globo sobre a situação politica nacio· 
na I. 

Hoje, Sr. Presidente, achei por bem voltar a esta tribuna, para 
novamente trazer à npreciaçilo da Casa o editorial que achou por 
bem aquele jornal publicar sob o titulo: "Aprendizado da Liberdn· 
de", dntn de anteontem: 

"0 aprendizado da liberdade- isto 1:, de como usufruir 
esse bem maior da democracia c saber us6-lo corretnmente
deve incluir-se também no rol das nossas aspirações de de· 
senvolvimento político, Pais nem todos as que falam em 
nome da democracia demonstram a capucituçilo ou a venta· 
de de exercer as franquias fundamentais do estado' de direito 
pelo seu potencial construtivo e aglutinador. Preferem entcn· 
der a liberdade como uma abertura ao clima dos antagonis
mos estéreis, dos connitos sociais, da agitação polftica, do 
caminha tormentoso que só pode levar à crise ou ao impasse 
institucional. 

Não basta condenar o arbftrio. 
Condene-se ao mesmo tempo a permissividade, como 

distorção da liberalidade polftica, B exatamcntc aquela 
permissividade referida no manifesto da Convenção Na· 
cional do MDB: a anulação dos limites naturais do exercício 
democrático e o regime sem condições de controlar os exces· 
ses que o bloqueiem ou destruam. Apenas a oposição brusilei· 
ra parece contentar-se com os efeitos retóricos dessa sua me· 
ritória ressalva. 

Pode e precisa haver o livre debate institucional sem os 
desvios da permissividade. A provocação representa uma for· 
ma de desvio do comportamento polftico. B muito mais o 
abuso do que o uso normal c prudente da liberdade de expres· 
são. E cm qualquer nação caracteristicamente dcmocr6tica as 
abusos enfrentam 4m sistema de freios c repressões legitimas. 

Hã as que confundem a liberdade de debater, de levnn· 
ta r problemas c propor soluções, com a liberdade de desafiar 
c de praticar a irresponsabilidade. Pretendem colacar·sc fora 
das limites da lei e da ética, onde não haja lugar para compro· 
missas da verdade ou do mútua respeito social. 

Os estilos irresponsllvcis de exercfcio da liberdade nilo 
contribuem, evidentemente, para o aperfeiçoamento politico 
de uma nuçllo, por mais que esteja ela mobilizada nos seus an· 
seios de plenitude dcmocrlltica. 

Os testemunhos da violência crescente nas grandes 
pafses desenvolvidos do mundo - bastando citar a Alema· 
nhn Ocidental- tornam indubitllvel que as democracias mo· 
dernns nilo podem dispensar um mecanismo de salvaguardas. 
Nessas escalas adiantadas de cultura c de progresso a permis· 
sividadc assume outras roupagens, como a do terrorismo, 
mas constitui sempre a distorção da liberdade. 

Embora jll seja um trufsmo, vale sempre repetir que a 
democracia do nossa tempo, como toda a vida do nosso 
tempo, cstll à mercê de perigos c inimigos novos. Hll poucos 
anos atrlls, a revista sistcmlltica de passageiros que embarcas· 
sem num aviilo comercial teria o carátcr de intolerllvel abuso 
de policia. Surgiram as seqUestros, os atentados terroristas, e 
hoje a revista se converteu numa rotina, lauvando·se até os 
países onde essas medidos acautelatórius ganham cm rigor c 
minúcia. Um entorpecente hoje rigorosamente proibido, 
como o lança-perfume, era de livre e alegre uso popular nos 
nossos carnavais: hoje justifica a prisão do seu portador ou 
usuário. 

As liberdades democráticas se encontram à mercê, 
iguulmentc, de inimigos novas ou renovados, contra os quais 
o regime precisu de instrumento operativos de defesa nu mes· 
ma proporção du umeuçu, embora sem recorrer ao arbltrio. 
Infelizmente, os que não sendo de fato Inimigos da liberdade 
lhe dilo, entretanto, uso indevido, convergem para os mes
mos efeitos predatórios." 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II) S'bado 24 4983 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, achei por bem ler, desta tribuna, 
esse editorial de O Globo. 

Sempre previ, Sr. Presidente, c hoje declaro, desta tribuna, com 
o conforto de patriota, que a imprensa brasileira cstâ realmente che
gando àquele nlvcl que cu cspervn, que é au~iliar na defesa da ordem 
c dos costumes democráticos de nosso Pais. 

O que não podcrlamos esperar era que continuassem as arrua. 
çns nas runs, a distorção de todos os costumes da civilização cristã c 
a imprensa, que cm todos os pnlscs civilizados do mundo é sempre a 
portadora dos incentivos dos ideais mais nobres, se conformasse cm 
apenas transmitir aquilo que sempre provoca repulsa nos palscs 
ordeiros c democráticos. 

Hoje, Sr. Presidente, julgo-me confortado porque vejo que O 
Globo acaba de entrar, cxatamcnte, naquela linha que eu esperava c, 
sem d~vidn nenhuma, os outros jornais com tanta responsabilidade 
como O Globo, na vciculaçilo das noticias que interessam à socie
dade .brasileira, devem parar um pouco c dar balanço nas 
responsabilidades que lhes cabem, no encaminhamento do futuro 
democrático deste Pais. . 

Ouvi hã pouco a palavra do nobre Lfdcr da Minoria dizendo 
que o Governo não é a Nação. Ora, Sr. Presidente, em todos os 
palses democrãticos do mundo quem representa a Nação silo os 
governos organizados, Mas, pergunto cu: quem representa o nosso 
Pais lã fora? !;; o Governo ou silo os sindicatos, os estudantes, como· 
S. Ex• acabou de afirmar, silo as classes que daqui da tribuna se tem 
lido o pouco cuidado de dizer que representam este Pais? Nilo, Sr. 
Presidente. Num pais organizado, onde hã Democracia, onde há 
civilização, quem representa a Nação é o Governo, porque o Go
verno emana do povo. E aqui estamos realmente representando uma 
democracia, queiram ou não queiram, porque se não houvesse demo
cracia, não poderia haver a contestação absurda que cstà nconte· 
ccndo. 

Amanhã, naturalmente, os freios virão, porque um pais nilo 
pode organizar-se, não pode assegurar ao seu povo, não pode dar no 
trabalhador as gàrantias que ele necessita para o trabalho senilo atrn· 
vés das leis que representam a defesa da ordem p~blicn. 

Parece que estilo dcsmcmorindos. Parece que nilo voltam o 
pensamento aos dias cm que as greves se sucediam. Por acaso o Lrdcr 
da Minoria, nesta Casa, é paulista. Eu ouvi um ex-colega nosso, que 
representou com dignidade o grande Estado sulino, o eminente 
estadista Carvalho Pinto, afirmar que durante os quatro anos do seu 
governo ele teve cm média uma greve por dia. 

Não, Sr. Presidente! Nilo, Srs. Senadores! Nilo é para isso que 
se fez uma revolução. Ao contrãrio, foi para corrigir esses males .. Foi 
para dar garantia ao operário, para que este tenha consciência de que 
pode trabalhar sem qualquer receio de ter a sua casa invadida, sem 
ver piquetes proibindo o seu acesso no trabalho. 

Sim, Sr. Presidente c Srs. Senadores, foi para dar no estudante a 
possibilidade de poder estudar, àqueles mais pobres, que não podiam 
freqUentar nem o ginásio e agora estilo freqUentando as univcrsi· 
dadcs. 

Sim, Sr. Presidente! Foi para que todos tivessem condições de 
trabalhar c de tirar este Pais do abismo em que se encontrava. Hoje 
cu ouvi, hâ poucos momentos, a critica do nobre Lldcr da Minoria 
dizer que os municlpios estilo empobrecidos. Ora, Sr. Presidente, só 
quem nilo conhece o Brasil pode ter d~vidns sobre o dcscnvolvimcn· 
to que existe no interior deste Pais. Nilo é assim que se deve pensar 
na luta para alcançar o regime ideal, o regime de democracia plena, 
nilo o poder, não a democracia dos irrcsponsdvcis. A lrrcsponsnbili· 
dadc jamais poderá ser a meta dos que trabalham c lutam pelo 
engrandecimento de uma nuçilo como a nossa, 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR, DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Com prazer. 

O Sr, Leite Cha••• (MDB- PR)- O nosso Lldcr nilo está no 
momento cm plenário c 1: esta a razão du minha intervenção. Quanto 
à homenagem que V. Ex• presta ao jornal O Globo, um dl.ârlo do 
Rio de Janeiro, a ela nós nos associamos apenas com a scgumtc rcs· 

salva: esse é um jornal de admirável tradição no Pais, sobretudo 
tradição informativa. Mas V. Ex• hã de convir, c os próprios dirc
torcs desse jornal hilo de convir também, que essa posição de defesa 
ostensiva de atitudes do Governo, decorre de distuaçõcs singulares. 
Esse jornal está vinculado também a um canal de televisão c basta 
que as noticias do jornal nilo saiam na cxatn medida da conveniência 
do Governo para que a televisão sofra rcprcsâlias, inclusive 
impossibilidade de divulgar noticias ou novelas por ela produzidas. 
O que digo nilo é novidade, os próprios di retores desse jornal sabem 
disso. Um outro jornal, que procurou retratar a realidade ao seu mo· 
do, ou nos nlvcis de um jornalismo independente, a Folha de S. 
Paulo, sofreu a injustificável conrctuda: os seus articulistas foram 
impedidos de continuar a escrever, inclusive o dirctor do jornal o Sr. 
Frias, o dono da empresa, já não tem nem sequer condições de figu
rar entre os seus responsáveis ou como responsável pela sua 
publicação. De sorte que o jornal a que V. Ex• se refere cst!t de certa 
forma nessa sintonia porque sabe que se ultrapassar os limites das 
conveniências do Governo sofrerá represálias sérias, de ordem 
económica, de ordem empresarial. Quando o nosso lldcr, por outro 
Indo, mostra que o Pais é ingovcrnâvcl, V. Ex• melhor do que 
ninguém, sabe que quase o estA sendo, senão o cstd. As prefeituras 
estilo inãnimes, estão cansadas, c~auridas. Os Estados também, mas 
sobretudo as prefeituras, onde o percentual que lhes cabe é insigni· 
ficante, a fim de que todos os prefeitos fiquem na dependência 
exclusiva do Poder central. ~ uma forma de domfnio total. Se a for
ça, por um lado, não basta, é ncccssdrio que o orçamento seja um 
instrumento de domesticação dos prefeitos do Pais. 

O SR. DINA.RTE MARlZ (ARENA- RN)- Em primeiro lu
gar, quero pedir permissão a V. Ex• para não classificar, como 
V. Ex• quer sejam classificados, os dirctorcs de O Globo entre aquc· 
lcs que estão subornados pelo Governo. Realmente acho uma inj~ria 
nos di retores daquela empresa. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- V. Ex• estA equivoca· 
do. Eu não disse que eles eram subornados; isso jamais esteve no 
meu pensamento, O que cu disse a V. Ex• cstã claro no meu aparte: 
são as coarctndas que têm sido usadas contra a Televisão Globo. 
Sempre que o jornal ultrapassa o limite da conveniência do Governo. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- V. Ex• afirmou 
que esses artigos que O Globo está publicando silo para que eles pos
sam utilizar sem r· .,rcsdlins a Tclcvisi!o que é uma concessão do Go· 
vcrno. Eu discordo de V. Ex•. Essa empresa é um jornal, cujos pro
prietários, jà herdaram uma tradição das mais nobres da Imprensa 
brasileira. ConseqUentemente, tenho a certeza de que eles fechariam 
o Jornal c o RAdio, se nccessãrio, mas, jamais admitiriam que coisas 
dessa natureza fossem feitas como uma barganha para poder circular 
o seu jornal ou o seu canal de Televisão.· 

Mas, Sr. Presidente, dizer que os nossos Municlpios estão cm· 
pobrccidos c sacrificados cm relação no passado, é não conhecer a 
História do Brasil. Antigamente, cu que sou de um Estudo pobre, 
nem na Capital do meu Estado existia esgoto c Agua potável para a 
população. Hoje, mais de 70% dos Municlpios do Estado são servi
dos por llgun potdvcl. 

Então, se isso não é desenvolvimento, se isso ni!o é cuidar da po· 
puluçilo, cu nilo sei como é que se cuida do interesse p~blico, Tenho 
a impressão que hoje a sn~dc p~blicn, cm relação ao resto do Brasil, 
tem caminhado nstronõmicamcntc. Costumo dizer que a Revolução 
descobriu umu coisa que, antigamente, até os jornais utribuirnm, cm 
tom jocoso, no ex-Ministro José Américo, que é quem sabia onde cs· 
tuva o dinheiro, A Revolução parece que descobriu cxntumcntc o lu
gar onde estava o dinheiro, porque hoje temos dinheiro para tudo. 
Nós estamos resolvendo grandes problemas nacionais, problemas do 
povo, problemas do ensino, problemas dti snOdc, enfim, o Governo 
os está resolvendo. 

Quando discutimos aqui, c autorizamos um Municlpio do intc· 
rio r do nosso Pais a contrair um empréstimo para solucionar os seus 
problemas, acho que isso é desenvolvimento; acho que é um avanço 
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no rumo do desenvolvimento c da democracia. Nenhum povo se de· 
mocratizu se não se educar. Confundir, hoje, a educação que temos 
com a que tínhamos no passado, procurar fazer paralelo entre a assis· 
tência atualmente prestada, a começar pelo homem do campo com o 
do passado, não é só vedar os olhos, é entorpecer a inteligência, é re· 
negar a verdade. 

Não, Sr. Presidente. A minha opinião é que a imprensa brasilci· 
ra terá que nos au•iliar nesta caminhada, Este é um discurso mais 
voltado para a imprensa. Após ler este editorial c no inicio da scma· 
na ter lido outro, publicado no jornal O Globo, depois de recordar 
um outro artigo tumbém publicado no Jornal do Bras//, estou certo 
de que a imprenso brasileira irá procurar os caminhos para au<iliar o 
Governo da Revolução a institucionnlizar democraticamente essa 
grande Nação cuja vocnçiio, queiram ou não, é para a democracia c 
não para n anarquia. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs)- Concedo a palavrn 
ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PU· 
BLICADOOPORTUNAMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs) - Srs. Senadores, 
eventualmente no exercício da Presidcncia, sinto·mc no dever de 
prestar algumas informações ao Plenário, no que concerne ao local 
de funcionamento das Comissões Técnicas. 

Ao iniciar-se a presente Sessão Legislativa, o problema agora cn· 
focado no curso dos debates já se csboçnra inevitavelmente, cm ra
zão de algumas modificações que foram introduzidas no espaço flsi· 
co antes destinado às reuniões dos referidos órgãos técnicos. 

Atenta ao conseqUente impasse surgido, a Mesa Dirctorn di· 
ligcnciou, no Anexo em construção - cujas obras passaram a ser 
aceleradas, graças uo empenho do Presidente Pctrônio Portclla- no 
sentido de ali serem instaladas as aludidas Comissões c suas rcs· 
pectivas Presidcncin e Secretaria. 

Com isso, a questão ora suscitada terá o seu definitivo deslinde, 
ensejando a que as nossas Comissões Permanentes funcionem cm 
condições favoráveis, no atendimento das atribuições que o Regi
mento Interno lhes confere. 

Podem os Senhores Senadores ficar tranqUilos quanto ao cmpc· 
nho da Mesa em tudo cnvidar com aquele objctivo fundamental ao 
bom andamento dos trabalhos legislativos, 

O Sr. Mauro Benevides deixa a Presidência, assumlndo·a 
o Sr. Henrique de La Rocque. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc)- Concedo a 
pulavra no nobre Senador Mauro Bencvides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o se· 
guintc discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nu próxima quinta·feira, o Conselho Deliberativo da SUDENE 
voltará u reunir.se peln 207• vez, pura a apreciação de amplu pauta 
de trabalhos, da quul constam vários projetas de interesse regional. 

Pura o local do encontro, do qual participarão três Ministros c 
nove Governudorcs, foi escolhido o Municipio ccarcnsc de Morada 
Nova, no quul vem o DNOCS empreendendo, com êxito, um progra· 
ma pioneiro de Irrigação, que tem já apresentado resultados altnmcn· 
te estimulantes -indicadores du necessidade de utilização daquela 
tí:cnicu pnrn <ISsegurar o desenvolvimento de outras faixas do tcrritó· 
rio incrustudo no Pollgono das Secas. 

Em contactos muntidos, ontem, cm Brasllin, o engenheiro José 
Lins de Albuquerque envidou esforços no sentido de assegurar o 
compurecimento dos titulures das Pastas do Interior, Fazenda c Agri· 
culturu, ulí:m dos representuntes nordestinos nus duns Casas do Con· 
grcsso Nncionnl. 

A reunião do diu29 revcsle-se de muita significação, cxatamente. 
porque ocorrerá logo npós u cfctuução do Oltimo simpósio do 

CENOR, no qual foram feitas acerbas criticas ll atuul sistemática de 
atendimento aos anseios de progresso c bem estar dos nordestinos. 

Ali estiveram, como convidados especiais, com o encargo de de· 
bater temas relacionados ao vital interesse daquela área geográfica, 
os eminentes senadores Hclvldio Nunes, Luis Cavalcante c Virgrlio 
Tdvora, que expuseram os seus pontos de vista sob diferentes cnfo· 
qucs, de conformidade o roteiro de trabalho que fora organizado pc· 
lo Professor Sebastião Barreto Campclo, Sccrctário·Gcral do Centro 
de Estudos do Nordeste. 

Naquele ensejo, afloraram, cm conseqUência das discussões tra· 
vadas c da abordagem pcrcuciente de que se incumbiram aqueles dis· 
tinguidos membros do Senado c outros convidados, as enormes di fi· 
culdadcs com que se defronta a SUDENE para cumprir, fielmente, 
os seus elevados objctivos institucionais. · 

Como um dos conferencistas especiais, coube no Dr. Rômulo de 
Almeida, Primeiro Presidente do Banco do Nordeste, a formulação 
de abalizadas restrições ao modelo económico brasileiro, que rcpcr· 
cu tiram intensamente no Pais. 

Afirmou aquele ilustre baiano, que 
" .. , nenhum programa regional é por si só suficiente pa· 

ra resolver os problemas básicos da distribuição de renda, do 
emprego, do compromisso social, do sistema produtivo c do 
esquema de dominação do colonialismo cultural. 

O Nordeste estâ inserido no Brasil c, como llrca priori.tá· 
ria sofre muito mais do que as cêntricas, dos efeitos de um 
modêlo econômico-social, que tem uma perversa tendência à 
concentração de rendas." 

Em sua longa exposição, o Dr. Rômulo de Almeida apontou 
soluções ll problemática nordestina, entre as quais se incluem: 

a) a ampliação em termos reais dos recursos do F!NOR para 
consecução dos objetivos prioritários; 

b) o atendimento pelo Governo Federal da infra-estrutura cstra· 
tégica. O sistema CHESF, por exemplo, embora com certo atraso, 
parece que vai atendendo lls atuais necessidades; 

c) o aumento dos recursos alocados ao BNB c, cm geral, amplia· 
çiio c melhoria das condições para o crédito agricola c irrigação; 

d) reforço aos recursos dos poderes públicos estaduais c munici· 
pais para corrigir deficiências relativas, face às solicitações de servi
ços essenciais à população, especialmente, educação, saúde, apoio à 
agricultura, condições urbanas. 

e) uma programação mais audaz de recursos humanos, tanto pa· 
ra atender às demandas emergentes das indústrias e da agricultura de 
alta tecnologia, quanto para corrigir a médio prazo as deficiências 
mais gritantes no sistema formal; 

f) a atualização dos mecanismos operativos da SUOENE no 
sentido de dar-lhe mais autonomia nas decisões administrativas. 

No que concerne ao FINO R, deteve-se, aprofundndamcntc, so· 
brc todas as suas implicações no desenvolvimento regional, o 
Senador Helvidio Nunes, analisando-o de modo lúcido c sugerindo 
medidas para um maior a porte de disponibilidades, 

Alguns dias untes do simpósio do CENOR, o dirctor-industrial 
da SUDENE, Dr. Luiz Vinagre, falando a um grupo de empresários, 
sobre os embargos que têm obstaculizado o crescimento regional, 
mencionou o PIN c o PROTERRA como responsáveis pelo deficit 
que atinge as aplicações a cargo do FINO R. 

Diz S S• - conforme registro da imprensa - que com apenas 
cinco c seis anos de c.istêncin, o PIN c o PROTERRA já nbsor· 
vcram recursos da ordem de 32 bilhões das deduções do Imposto de 
Renda c que 

"se a metade destes investimentos tivesse sido carreada 
para o FINO R a balança de demanda daquele fundo estaria 
totalmente equilibrada", 

Reportundo-sc aos empecilhos enfrentados pelo Fundo de lnvcs· 
timentos do Nordeste, esclareceu o Dr. Luiz Vinagre que 

·"Até o momento, a SUDENE autorizou cm valores 
ntuallzndos, u aplicação de recursos de 150 bilhões c deste 
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total 50 bilhões silo referentes a apertes de recursos do 
FINOR. Contudo, cfctivnmcntc foram alocados apenas 34 
bilhões, ficando, portanto, aquele sistema com um deficit de 
16 bilhões". 

Por sua vez, o Dr. Aristófanes Pereira, diretor do Banco do 
Brasil, que integrou o elenco de expositores do Seminário do 
CENOR, foi, igualmente, incisivo ao apontar distorções do processo 
dcscnvolvimcntistn de nossa região, 

Enfaticamente, asseverou que 

"o modelo clássico de desenvolvimento industrial 
implantado pela SUDENE caminha para a exaustão c está a 
merecer modificação ou complementação, sob pena de nós 
fracassarmos cm muitas iniciativas postas cm execução", 

E defendendo uma dirctriz que, no seu entender, parece mais 
aconselhável para a superação das aluais dificuldades vividas por 
aquela autarquia federal, destaca o Dr. Aristófanes: 

"Lamentavelmente, o FINOR "está padecendo da única 
fraqueza de que se reveste, ou seja, o fato de novamente 
existir maior procura de recursos do que a disponibilidade. 

As nossas apreensões são justamente esta hidefinição da 
quantidade de recursos c a solução deveria ser um orçamento 
extremamente rfgido no volume de recursos: não aprovar 
nenhum projeto além do limite." 

O inevitável dcscquillbrio gerado entre a insuficiência de · 
recursos c o volume de solicitações gera uma situação constrange· 
dera para a Superintendência c seus setorcs técnicos, diante de uma 
evidente incapacidade financeira, com rcnexos . nos fndiccs de 
eficiente atendimento por parte daquele Orgão. 

Diante disso, a elaboração das pautas que precede cada reunião 
passa a constituir uma angustiante expectativa para os beneficiários, 
à espera da inclusão do respectivo projeto na ordem do dia, 

Se o exame minucioso de cada processo, até a expedição da 
carta-consulta, já representa longa c preocupante espera, a inclusão 
cm pauta é outra enervante etapa da.,tramitação estabelecida para o 
atendimento por parte da Supcrintcndéncia do Desenvolvimento do 
Nordeste, 

Acresce notar que, cm razão de seu vinculo com o Ministério do 
Interior, aquela Agência vê-se, a cada mês, na inelutável contingên· 
ela de submeter os processos a uma definitiva sclcçi!o a cargo de 
departamentos da referida Pasta, sem o que não se ultimarll o roteiro 
que antecede as deliberações mensais do Conselho. 

Convém ressaltar que, afora este trâmite, ainda há a possibili· 
dadc do pedido de vista, durante as Sessões, por parte de rcprcscintan· 
tcs ministeriais ou de entidades que, por seus delegados, tém assento 
naquele Colcgiado. 

Aprovado o projeto, após a exaustiva ultrapassagem de todas 
estas etapas, principia, cntào, a gradativo liberação dos recursos, dcn· 
tro de cronogrnmns que geralmente não podem ser cumpridos, nos 
prazos fixados, cm virtude da insuficiéncin que vem marcando os 
desembolsos à conta do FlNOR. 

Todas estas considerações, Sr. Presidente, silo hoje tecidas, às 
vésperas de mais uma reunião da SUDENE, com propósitos que se 
inspiram no louvável desejo de aprimorar a sistcmllticn de seu fun· 
cionnmcnto, 

O Sr. Lulz Ca,alcante (ARENA - AL) - V, Ex• me permite, 
nobre Senador? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com prazer, 
nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr, Lulz Canlcante (ARENA- AL)- Primeiramente, devo 
agradecer a referência que V. Ex• fez no meu nome, citando-me 
como tendo apresentado trabalho na recente rcuniao do CENOR, cu 
c o Senador Vlrgrllo Távora. Pcrmitn·me corrigi-lo, infelizmente, 
porque, na verdade, não apresentei trabalho nenhum. Os trabalhos 
foram dos eminentes Senadores Virg!llo Távora c Hclvfdlo Nunes. 

Tive apenas umu intervenção, no pronunciamento do Senador Hclvf· 
dio Nunes, c aproveito a oportunidade para inscri·la no seu discurso. 
Abordei o fato de que o grande mérito do FINO R ter acabado com a 
exclusão dos projetos ugropccuários dos urtigos. 34 c 18, Pela sis· 
temática dos citudos artigos, na prático só projetes industriais é que 
obtinhum financiamento da SUDENE. Mas, veio o FINOR c fe· 
lizmcntc essa discriminução foi por tcrru. Assim é que nos sete 
primeiros meses do funcionamento do FINOR, ou seja, nos sete 
primeiros meses do ano de 1975, os financiamentos industriais foram 
praticamente iguais aos financiamentos destinados aos projetes da 
ngropccuária. No conclave de Recife, estranhei a declaração feita 
por um dos conferencistas de que, neste ano de 1977, de 5,1 bilhões 
de recursos totais do FINO R, apenas 180 milhões estivessem destino· 
dos aos projetes agro pecuários, o que representa apenas cerca de 3%. 
Estranhei que isso tivesse acontecido, porque, já no meu Estado, cu 
sabia, por amigos meus, que seus projetes agropccuários não obtive· 
rnm financiamento. Isto, Senador Mauro Bcncvides, aconteceu, cm 
partes dado o motivo que V, Ex• já proclamou: a insuficiência de 
recursos. Mas também há outro motivo, que me foi revelado à "boca 
pequena", por inconfidentes: é que a quase totalidade dos recursos 
do FINOR deste ano está comprometida com o pólo petroqufmico 
da Bahia. Ora, é muito dcscjllvel c muito bom para a Nação que o 
pólo pctroquímico da Bahin se torne uma realidade total, mas que is· 
so não aconteça em detrimento das nossas pobres regiões, do seu 
ensolarndo Ceará c da minha pobre A lagoas ... 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - V. Ex• verá, 
mais adiante, que a queixa do cearcnsc consta deste pronuncinmcn· 
to, c não poderia deixar de constar. 

O Sr. Lulz Cualcante (ARENA- AL)- Muito obrigado. Era 
apenas esta revelação, que na realidade não foi novidade alguma, já 
que agora V, Ex• se confessa dela sabedor. Muito obrigad,o a V, Ex• 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador 
Luiz Cavalcante, acredito que a intervenção de V. Ex• na reunião do 
CENOR, dentro daquela lucidez c pcrcusciéncia habituais, deve ter 
realmente ilustrado os debates que ali foram travados. Por isso é que, 
conhecendo de perto V, Ex•, estudioso dos problemas da nossa rc· 
giilo, fiz questão de inclui-lo entre aqueles que colaboraram positi· 
vamcntc na realização do conclave do Centro de Estudos do·Nordes· 
te. 

O Sr. Lulz Caulcanle (ARENA- AL)- Obrigado. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- E continuo, Sr. 
Presidente: 

e indiscutível - e por isso o proclamo - o esforço despendido 
pelo engenheiro José Lins de Albuquerque c por sua equipe para con· 
tornar os entraves que dificultam a nçAo da Autarquia. 

, As distorções são comentadas por poUticos experimentados c 
tccnicos rcnomados. 

As soluções, reputadas villvcis pelos que se detêm na apreciação 
da realidade nordestina, despontam cm conclaves como o do 
CENOR, realizado entre 13 c IS do corrente c cm outras nobilitnntcs 
promoçõ.cs, com idênticas finalidades, 

No meu Estado, as entidades empresariais, a Assembléia 
'Legislativa, os estudiosos da nossa problemática debruçam-se sobre 
dados irrcfutávcis c clamam por um melhor atendimento. 

Há bem pouco, o próprio Dirctor Industrial da SUDENE, ao 
ser agraciado com o titulo de "Cidadão Cearcnse", não pôde esqui· 
var-sc ao fornecimento de uma informação dcsnlcntndorn - já 
conhecida, é verdade - mas, na ocasião, tornada incontestável por· 
que, chancelada por sua voz autorizada. 

Asseverou o Dr. VInagre que: 

"Até dezembro de 1976, o Estado do Ccnrll situava-se 
cm 3• lugar, quanto ao número de projctos industriais c agro· 
pecullrios aprovados pela SUDENE, bem como cm rclnçilo 
"? valor do in..estimento total nccessllrio à implantação dos 
mesmos. 
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Aparentemente, essa seria uma boa posição cm termos 
absolutos para o nosso Estado, mas, se há de convir, que, cm 
termos relativos, as coisas mudam de aspecto. 

A população ccnrcnsc equivale aproximadamente a IS% 
do contingente demográfico total nordestino, ao passo que o 
volume de investimentos totais aprovados pela SUDENE pa
ra projetes a serem implantados, aqui, (no Ceará) represen
tam apenas 8% daquele mesmo investimento. Percebe-se, cn· 
tão, que a prevalecer uma polftica social c económica de me
lhor distribuição de resultados, tcr-sc-ia que dobrar os esfor
ços agora despendidos, para colocar o Ceará na posição cor
reta que ele cstâ a merecer." 

Em nome do Nordeste c do meu Estado, Srs. Senadores, postu
lo, desta tribuna, às autoridades competentes, a começar pela Presi
dente Ernesto Gciscl, o rccxamc dos critérios de desenvolvimento re
gional pura que as falhas até nqut constatadas sejam patriótica c 
urgentemente sanadas c não mais perdurem, sob pena de se agrava
rem as disparidades entre o Polfgono das Secas c as outras áreas do 
imenso território brasileiro. 

Juntamente com integrantes da Comissão de Agricultura c da de 
Assuntos Regionais, estarei presente à reunião do dia 29, cm Morada 
Nova, na esperança de que, além dos projetes aprovados, ali se inicie 
uma nova tomada de posição para impulsionar os nossos anseios de 
progresso c bcm-estar social. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Osircs Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente c Srs. 
Senadores: 

Disse ontem, na Comissão do Distrito Federal, c volto a repetir 
perante o Plcnârio desta Casa: o Senador Itamar Franco é daqueles 
parlamentares que mais se preocupam com a imagem c com o 
prestígio desta Casa c, sobretudo, com a imagem c com o prestígio 
da Comissão do Distrito Federal. Pelas lutas que tem desenvolvido 
para a melhoria dos trabalhos do Legislativo, pelo incansâvcl traba
lho que vem realizando para que este Congresso realmente exerça, na 
sua plenitude, as suas funções c possa realmente cumprir, na sua 
intcreza, o papel que lhe é reservado junto à opinião pública c, 
sobretudo, JUnto à História no futuro, é-lhe perfeitamente legítima a 
revolta, é-lhe perfeitamente legítima até a idéia pouca madura 
da renúncia. Mas, para que o eminente Senador Itamar Franco 
possa continuar lutando por este Congresso, para que ele possa con
tinuar lutando por este prestigio da Casa c das Comissões 
permanentes, é que, até de certa forma, Sr. Presidente, interferindo 
na economia interna do Movimento Democrático Brasileiro, cu, 
desta tribuna, quero dirigir a S. Ex• um veemente apelo no sentido 
de que reconsidere a sua posição c de que realmente permaneça 
frente ~ Comissão do Distrito Federal, que é, sem dOvida alguma, 
uma Unidade da Federação que merece o trato cuidadoso destaCa
sa, merece o trato cuidadoso da Comissão do Distrito Federal. 

Os fatos que levaram o eminente Senador Itamar Franco a 
assumir essa posição são . decorrentes da institucionalização do 
funcionamento das Comissões, de um lado, c, de fatos realmente 
ocorridos, de outro. Na verdade, a Comissão de Constituição c 
Justiço, como bem enfatizou, ainda há pouco, cm parte formulado 
ao eminente Senador Itamar Franco, tem tido, por parte da opinião 
pública c de todos que vivem no Distrito Federal, uma expectativa, 
que é diferente c muito maior daquelas atribuições que lhes defere a 
lei. 

Tem razão o Sr. Senador Wilson Gonçalves quando diz que 
quem legisla para ·o Distrito Federal nilo é a Comissão do Distrito 
Federal. Quem legisla para o Distrito Federal (:o Senado da Repúbli
ca, c, ainda assim, liglsla para o Disirito Federal não cm todos os 
assuntos, porque muitos deles silo submetidos no Congresso 
Nacional. Urge, sem dúvida nunhumn- c nisso assiste plena razão 
ao Sr. Senador Itamar Franco- urge ordenar-se, urge definir-se atrl-

buiçõcs c responsabilidades, para que, no futuro, problemas desta 
ordem não venham a ocorrer, c nós corramos o risco, que estamos 
correndo: de perder um cxtrnordinârio colaborador naquela 
Comissão, que é o Senador Itamar Franco. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - V. Ex• permite um 
aparte, nobre Senador'? · 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO)- Ouço o nobre 
Senador, com muita honra. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE) - Nobre Senador Osircs 
Teixeira, realmente queria juntar a minha voz à de V. Ex• nesse 
apelo que formula, da tribuna, ao nobre Senador Itamar Franco, no 
sentido de que S. Ex• desista desse seu intento de afastar-se da 
Comissilo do Distrito Federal. Todos nós que convivemos de perto 
com o ilustre representante de Minas Gerais, Vicc-Lrdcr de nossa 
Bancada, jâ pudemos aferir aquelas cxtraordinârins qualidades de 
que ele é possuidor. Sobretudo, nobre Senador Osircs Teixeira, 
aquele espírito· público cxtraordinârio, aquela pcrtinâcia, aquele 
ardor, aquele entusiasmo c aquela combatividade que despontam 
dessa sua figura invulgar de cidadão, de polftico c de parlamentar. O 
Senador Itamar Franco, cm dois anos c meio de desempenho do 
mandato senatorial, se impôs à nossa admiração c ao nosso respeito. 
Guindado à .Yicc-lidcrança de nossa Bancada, tem tido esse 
desempenho verdadeiramente exemplar, sendo sem dúvida alguma, 
uma das figuras mais acatadas c mais consideradas do Congresso 
Nacional. Portanto, o afastamento de S. Ex• da Comissão do Distri
to Federal abriria, realmente, uma lacuna naquele órgão. E se 
S. Ex•, com a acuidade de que é possuidor, entende que existem 
falhas de natureza constitucional, de natureza estrutural, de natureza 
regimental, no funcionamento daquela Comissão, cabe a S. Ex• cn
vidar esforços, com esse seu espírito público jâ ressaltado, para que 
as falhas sejam corrigidas c a Comissão do Distrito Federal possa, 
realmente, naquilo que ele entende primordial, cumprir, realmente, 
os seus elevados objctivos. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA- GO)- Ao agradecer, 
nobre Senador, o aparte de V. Ex• devo dizer qué, em verdade, 
V. Ex•, c com muito mais proficiência, com muito mais brilho, 
delineou, por inteiro, o perfil do nobre Senador Itamar Franco. E 
S. Ex• tem, ao longo do seu mandato nesta Casa, se preocupado 
com os detalhes; mais de uma vez o vi, da tribuna principal da Casa, 
onde se fala solenemente à Nação, a reivindicar deste Congresso 
maior atividadc, maior atenção aos problemas nacionais c maior 
atenção à sua estrutura interna para melhor traduzir, na sua eficiên
cia, a sua eficácia. 

E S. Ex• mesmo deu conhecimento à Casa, de que cm outubro 
de 197S- salvo engano- fizera uma indicação, para usar a tecnolo
gia regimental, à Comissão de Constituição c Justiça, objctivando, 
cxatnmentc, prevenir dúvidas como estas que assaltaram a líderes da 
Oposição c do Governo, com relação à competência da Comissão do 
Distrito Federal, c do próprio Senado, no que tange c no que diz 
respeito às suas atribuições especificas de legislar sobre o Distrito Fe
deral, de fiscalizar os ates de administração dos seus dirigentes. 
Lnmcntavclmcntc, não ouvi ainda a resposta. 

O Sr. Lulz Ca•alcante (ARENA - AL)- Permite V, Ex• um 
aparte'? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Ouvirei 
v; Ex• cm um instante, com prazer. 

Todavia, comprometo-me, c o faço no eventual exercício da 
Liderança do Governo, de que de imediato, provocaremos a forma 
capaz de sentir da Comissão de Constituição c Justiça a sua posição 
a propósito da colocação de V. Ex•, que é dns mais justas, no sentido 
da valorização dos trabalhos desta Casa c, especificamente, da 
Comissão do Distrito Federal. 

Ouço V. Ex•, nobre Senador Luiz Cuvnlcantc, com multo pra· 
zcr. 

:. 
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O Sr. Lulz c .. alcante (ARENA- AL)- Senador Osircs Tci· 
xcira, V. Ex• quando fala aqui, como agora, na condição de Líder, 
traduz sempre o ponto de vista do nosso Partido ou o ponto de vista 
?o Governo ao qual damos suporte. Mas, nesta oportunidade, não é 
Jsto que acontece. V. Ex• na verdade, está traduzindo o pensamento 
de todos nós da ARENA, seus colegas, que temos assento neste 
plenário. Todos nós, nesta oportunidade, estamos também pedindo 
uo Senador Itamar Franco que S. Ex• se recorde das palavras 
daquele bravo negro americano, que disse, certa vez, cm momento de 
frustração, como este que V, Ex• agora está vivendo: "Nem tudo 
que se tenta pode ser modificado, mas nada será modificado até que 
se tente", V. Ex• jâ tentou uma, duas, três, dez vezes, mas é preciso 
continuar tentante. ~ preciso continuar honrando a tradição de 
bravura, de combatividade do Senador Itamar Franco. Tente cem 
vezes, se preciso for, mil até, mas nilo fuja, querido colega. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO)- Sem dúvida 
nobre Senador, se viesse a se cfctivar o desejo c o intento do nobre 
Senador Itamar Franco cm afastar-se, em sinal de desencanto, da
quela Comissão, só veríamos a transformação da frustração de um, 
transferindo-se para frustração de todos, como bem enfatiza V, Ex• 

Daí porque crer piamente que S. Ex• havcrã de reconsiderar, 
sobretudo, porque discípulo do grande c inexcedível Milton 
Campos. V. Ex• já pregou e cu ouvi atentamente as grandes lições da 
democracia, da democracia que, nas decisões particulares, tem que se 
respeitar a maioria, na democracia, que, no caso a caso, tem que se 
admitir que a maioria hã de prevalecer; o que não elimina, c até dã 
caractcrfstica de legitimidade absoluta. V. Ex• não se conformando 
com a decisão de plenário, venha verberar do Plenário da Casa, 
venha dizer que há uma preconcepção da Comissão cm relação aos 
problemas ali colocados. 

Permitiria-me, Sr. Presidente, como fez o nobre Senador Itamar 
Franco, também relatar, de certa forma historicamente, alguns acon
tecimentos, talvez para justificar mesmo essa posição que a Maioria 
assumiu aqui, ali c acolá, o que não quer significar, obviamente, que, 
amanhã, essa mesma Maioria não reveja as suas posições, não altere 
o seu comportamento, mesmo porque - c aí faço questão de rctifi· 
cara V. Ex•- não há determinação à Maioria, aos componentes da 
Maioria pertencentes àquela Comissão, para que tomem, necessária 
c permanentemente, posição contra qualquer proposição vinda do 
Movimento Democrático Brasileiro, c, muito menos, de que não se 
convoque secretários de Estado, que não se convide - c o termo 
usado naquela Comissão é uconvitc", c não convocação, face, 
cxatamcntc, a essa dificuldade institucional de se saber se temos ou 
não autoridade para fazê-lo- governador e quaisquer secretários de 
Estado. 

Faço parte daquela Comissão, e faço um depoimento a V, Ex• 
Desde que o bravo povo goiano para aqui me mandou, em 1971,já vi 
passar por aquela Comissão vários secretários de Estado, Houve 
vezes, inclusive, em que fizemos uma sessão, ou várias sessões subse
qUentes, ao longo de uma semana, cm que ouvimos todos os sccrctá· 
rios de Estado c, afmal, o próprio Governador, na administração do 
cntilo Governador do Distrito Federal Hélio Pratcs da Silveira. 

Então, não há posiçi\o definida da Bancada para que se rejeite. 
Ocorre que cada caso é um caso. A análise tem que ser feita não só e 
não tão exclusivamente do ponto de vista da mera necessidade de 
que o fato deva ocorrer desta ou daquela maneira. 

Todos os fatos ocorridos nesta Casa, todos os fatos divulgados 
pelos veículos de imprensa têm reflexos c repercussões nesta c na ou· 
tra Cusu do Congresso, passa c adquire, imediatamente, uma 
componente política, componente política esta que, por vezes, torna 
determinudns posições inconvenientes pura se evitar, até, distorção 
da condução dos fatos. Temos exemplos patentes disto. 

Quem não sabe c quem não admite que a constituição da Com is· 
silo Parlamentar de Inquérito, pura resolver o problema fundiário 
deste Puís, foi movidu da melhor dus intenções por parte dos Srs. 
Deputados! E, no entanto, o que assistimos? Quase que scmanalmcn· 
te, assumem as primeiras pdginus dos jornais declarações, por vezes 

destorcidas, choques desnecessários entre Parlamentares, face às dis· 
torções movidas não se sabe por que c nem por quem, c que só ser· 
vem, só se prestam il desmoralização desta Casa, o que não é interes
se do eminente Senador Itamar Franco, pelo contrário. 

Da! por que, por questão de cuidado, por questão de cautela -
c foi esta a expressão que usei, quando fiz a proposta, motivo final da 
preocupação do nobre Senador Itamar Franco - admitimos c suge
rimos à Comissão que, ao invés de ou convocar ou convidar um 
secretário de Estado a esta Casa, que aqui já viria, c V. Ex• está certo 
nisto, emocionalmente comprometido, c comprometimento emocio
nal do Secretário do Governo está definido nos termos da sua nota, 
cm que ele usa expressões como .. sem-vergonhas", uvivandciros da 
mentira", c coisas similares a estas, c poderia esse seu depoimento, 
ao invés de valorizar a Comissão do Distrito Federal, ao invés de 
esclarecer devidamente os fatos referentes il Fundação Hospitalar do 
Distrito Federal, ao contrário, criar área de profundo demérito para 
a Comissão, passando esta a ser usada como instrumento entre os ho· 
mcns do Governo c aqueles homens, denunciados pelo Chefe da Ca
sa Civil como os interessados em fazer crises artificiais, para usar as 
suas próprias palavras. 

Da! por que foi feita essa sugestão no sentido de cautela. Talvez, 
se me permite V. Ex•,- c a! tenho que justificar a tomada de posi
ção da Maioria- tendo mais preocupação com a ordem politica do 
que com a ordem técnica, especificamente, teria decidido dessa for
ma. Jamais a Comissão do Distrito Federal assumiria uma posição, 
ou tomaria uma deliberação, pura e simplesmente para se colocar 
contra a posição do nobre Senador Itamar Franco. Não creio, 
piamente, que isto tenha ocorrido. 

Por outro lado, S. Ex• solicitava, também, nesse episódio, a 
constituição de uma subcomissão da Comissão do Distrito Federal. 
para analisar o problema da Saúde no Distrito Federal. 

Veja V, Ex•, Sr. Presidente, veja V. Ex•, nobre Senador Itamar 
Franco, e vejam V, Ex•s, Srs. Senadores, que não estou argUindo, 
não estou argumentando se a Comissão tem ou se não tem compctên· 
cia. Estou convicto com a tese do nobre Presidente da Comissão do 
Distri!o Federal, de que, realmente, a Comissão ainda não tem 
competência para exccrcer a fiscalização nestes termos, face a não 
disciplinação, a não regulamentação do art. 45, da Constituição, 
pretendida, a propósito, com muita precisão, com muita justeza, pe
lo Movimento Democrático Brasileiro, e que há de ter, sem dúvida, a 
cobertura da Aliança Renovadora Nacional, para se buscar um 
mecanismo melhor c capaz de permitir a fiscalização dessa natureza. 
Não entro no mérito de se temos ou não autoridade pura poder fazê
lo. O que nos levou, repito, a estabelecer o pedido de informações ao 
Secretário de Governo sobre todos os fatos denunciados cm alguns 
jornais, ou nos vários jornais desta Capital, teve objetivo acautela· 
dor. Foi dito c justificada, no momento, que, pedidas as informações 
o mais minudcntcmcntc posslvel, se viessem a contento da Comissão, 
de modo a esclarecer as dúvidas, porque as· dúvidas denunciadas no 
jornal quase se circunscrevem à falta de medicamentos nos hospitais 
- o que seria facilmente aferido - bem como as dúvidas relativas 
ao programa, ao desenvolvimento e à projcção para o futuro do 
programa da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, se, eventual
mente, essas informações não viessem a contento, num relatório 
minuncioso, provado c comprovado, aí, sim, aprecia riamos o pedido 
da constituição da subcomissão solicitada pelo nobre Senador lta· 
mar Franco. 

Por que ni\o adotamos a Comissão de plano? Em função da 
componente politica que falávamos, ainda hã pouco. O assunto é 
efervescente nosjornuis;já assumia as primeiras páginas, quando to· 
dos nós sabemos que essa crise se iniciou da entrada de um repórter, 
à noite, no Hospital Distritul de Bras!liu; foi ele atendido convenien· 
temente; receitaram-lhe ulgumus medicações. Ele, de posse du re
ceita, foi à furmdciu à busca desses medicamentos; dilo-lhe alguns de
les, uvisundo-lhc: "Buscopan ni\o tem na farmácia". 

Foi o suficiente para que se iniciasse uma procura. E como 
denuncia o Chefe da Casa Civil, outras pessoas, interessadas cm criar 
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crises artificiais - estou usando as palavras do Secretário - na 
Fundação Hospitalar do Distrito Federal, transformaram um caso 
isolado. Na falta de um produto como Buscopan - não sou ml:dico, 
mas médicos aqui existem - num pais onde a farmacologia tem mais 
de 33 mil itens, cm que só para Buscopan devem existir, pelo menos, 
50 itens similares, transforma-se isso num escândalo hediondo. 

Os bens c os males das comunicações, os bens c os males da 
liberdade de imprensa. 

Ora, num clima dessa ordem constituir-se uma Comissão para 
transformar tudo isso, ou dar tudo isso como absolutamente válido c 
examinar todo o complexo da Fundação Hospitalar do Distrito 
Federal, não me pareceu, evidentemente, que seria exagero do nobre 
Senador Itamar Franco, mas me pareceu que ela poderia ler uma 
atitude de precaução, a fim de que justificássemos, perante o 'Go
verno do Distrito Federal, perante o Presidente da Fundação Hospi· 
talar, perante o SecretArio da Saúde, perante a opinião pública, de 
que aqui não basta um recorte de jornal para que esta Casa se deslo· 
que; silo precisos fatos, fatos evidentes, comprovados pela 
incompetência do próprio Governo de prestar esses esclarecimentos. 

Então, a mim me parece, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que os 
esclarecimentos estão sendo feitos única c exclusivamente para 
comprovar que não houve, cm nenhum momento, qualquer desapre
ço pessoal às atividadcs parlamentares do nobre Senador Itamar 
Franco, senão a precaução, o cuidado, a cautela da Comissão do 
Distrito Federal de não se transformar cm instrumento de quem -
repito as palavras do Secretário de Governo- tem interesse cm criar 
crises artificiais. 

Ouço, com prazer, V. Ex• 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Perdoe-me, nilo queria 
interromper a fala de V. Ex• Mas, inicialmente, desejo agradecer, 
mais uma vez, ao Senador Luiz Cavalcante, por intermédio de 
V, Ex•, as palavras carinhosas do nobre representante da Aliança 
Renovadora Nacional. Mal chegava a esta Casa, tive a oportunidade 
de trabalhar com V. Ex• numa das Comissões c desempenhar mis
sões- digamos assim- mais dificcis de nossa vida pública. V, Ex• 
hlí de se recordar disso, quando fui presidente de determinada 
Comissão c tendo V. Ex• como Relator. Desde então passei a 
admirar V. Ex• pelo seu espírito dependente, pelo seu alto espírito 
público, pelo cavalheirismo que V. Ex• sempre demonstrou para 
com este representante da Oposição, Nilo quero discutir, cm absolu
to, o objctivo, como V. Ex• disse ontem - acautclador de V. Ex• 
Resolvi interferir não só para agradecer. Neste aspecto, quando 
V, Ex• levanta o problema do Buscopan, poderia parecer aos menos 
avisados que cu havia proposto a formação de uma subcomissão 
para analisar, especificamente, o problema da falta desse medicamen
to, Desejo apenas que fique bem claro nos Anais da Casa que não foi 
este o meu objctivo. Primeiro, tentei ouvir o próprio Chefe da Casa 
Civil, face as expressões de S. S• Segundo, propus a formação de 
uma subcomissão. Para quê? Para uma análise da estrutura da 
Fundação Hospitalar que, no meu entendimento, começa a colocar 
cm segundo plano a própria Secretaria de Saúde. A análise dessa 
estrutura administrativa precisa ser feita, c cu entendia que ela de
veria ser feita pela Comissão do Distrito Federal, através dessa 
subcomissão, para uma análise cm profundidade do que se passa no 
Distrito Federal, cm relação à saúde pública. V. Ex• há de se recor
dar de que cm 1976, quando aqui estivera o Presidente da Fundação 
Hospitalar, S. S• prestara depoimento da mais alta valia, mas mos
trando a precariedade dos serviços de saúde pública do Distrito Fe
deral. Propus, então, a formação dessa subcomissão com esse objctl· 
vo especifico, inclusive aferir o que realmente havia acontecido desde 
aquela l:poca ati: agora. Era estes os esclarecimentos que queria dar a 
V. Ex• 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Os esclareci
mentos de V. Ex• poderiam ser dispensados porque, na verdade, a 
minha colocação, longe de ter sido u de traduzir a preocupação de 
V, Ex•, foi para definir historicamente as razões que depois deter· 
minaram a sua posição, que não 1:, cu sei, exclusivamente cm razão 

dos episódios ocorridos recentemente na Fundação Hospitalar do 
Distrito Federal scnilo rcsultan~ de uma preocupação de V, Ex• 
com o problema, a partir do depoimento prestado pelo anterior 
Presidente da Fundação Hospitalar do Distrito Federal àquela 
Comissão Tl:cnlca. 

Sr. Presidente, na verdade, o anterior Presidente da Fundação 
Hospitalar do Distrito Federal acumulava funções de Presidente da 
Fundação c de Secretário da Saúde. Exatamcntc cm função do 
aumento vertiginoso dos investimentos c da estrutura da Fundação 
Hospitalar do Distrito Federal foi que se separaram os cargos de 
Secretário de Saúde c de Presidente da Fundação Hospitalar do 
Distrito Federal. No instante cm que o Senador Itamar Franco fala 
do gigantismo da Fundação Hospitalar do Distrito Federal estA, 
S. Ex•, na verdade, admitindo- como de resto admitirá, face a sua 
formação de homem público rcto - que, realmente, esta cidade se 
constituiu, pela sua importância c pelo pólo de desenvolvimento que 
representa, num verdadeiro fmil a atrair - c lamentavelmente para 
este Pais - doentes dos quatro cantos da República, que para aqui 
vêm cm busca de soluções médicas, cm busca de intervenções cirúrgi
cas, cm busca de solução de saOdc para si c para as suas famflias. Isso 
fez com que se chegasse a esse gigantismo; levando o Governo do 
Distrito Federal investir maciçamente na Fundação Hospitalar do 
Distrito Federal. Nilo hâ hoje uma cidade-satélite do Distrito Fc· 
dcral que nilo tenha um hospital com um equipamento excelente, 
moderno, podendo mesmo servir de modelo a qualquer hospital cm 
qualquer cidade brasileira. Se algum Sr. Senador quiser visitar o 
hospital de Taguatinga, de Braslândia ou qualquer outro hospital da 
rede hospitalar da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, haverá 
de verificar que realmente as instalações silo cxcclcntcs, B evidente, o 
crescimento c a demanda de doentes silo imensos c sempre, a 
qualquer instante cm que lá formos, haveremos de notar falhas. Nilo 
acredito que encontraremos, como de resto não acredito que se 
encontre cm lugar nenhum do mundo, um hospital, num deter· 
minado momento, num determinado dia, uma farmácia, num deter· 
minado momento, num determinado dia, cm que não haja falta de 
um medicamento, cvctualmcntc colocado ou posto numa receita 
para este ou aquele doente. B evidente que essa visita, destituída da 
componente polftica, das manchetes c estardalhaços dos jornais, 
destituída da componente polftica c da posição assumida c da nota 
oficial do Chefe da Casa Civil do Sr. Governador, teria ncccs· 
sariamcntc, Sr. Presidente, outra interpretação da Comissão do 
Distrito Federal. Mas foi para não servir de instrumento. Foi para 
não desvalorizar as suas altas funções que irá contar, se Deus quiser, 
com a permanente colaboração c contribuição do nobre Senador 
Itamar Franco, que negamos a S. Ex•, o que ni!o quer significar 
como diria o juiz da causa, "volte querendo", nobre Senador. 
(Muito bem I) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Leite Chaves, por cessão do nobre Sena· 
dor Dirceu Cardoso. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Murilo Paraiso. 

O SR, MURILO PARAISO (ARENA - PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, 

Assisti, ontem, nesta Casa, a discurso do Senador Marcos Frei
re, no qual abordava episódio ocorrido na capital pcrnambucana, en
volvendo três Senadores da República, 

Fiz, ao mesmo, um aparte sobre a atuaçilo do Governador Mou
ra Cavalcanti, que não podia ser responsabilizado por agressão aos 
meus nobres companheiros desta Casa. 

Afirmei, na oportunidade, que não podia haver, de parte de 
S. Ex•, o Governador de Pernambuco, qualquer Intenção de agressi· 
vldadc nos Senadores que se encontravam cm Recife. 

" 
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O que evidentemente. norteou a ação do Governador de Per
nambuco foi o fiel cumprimento da determinação do Minist~rio da 
Justiça. Ainda ontem, cm São Paulo, fato idêntico ocorreu, tendo o 
Governador daquele Estado determinado também a ação policial pa
ra dispersar outros movimentos estudantis. 

Evidentemente, só tenho a lamentar o triste fato que envolveu 
tilo ilustres colegas do Senado, embora não chegue, por dcsncccssi\
rio, a lhes hipotecar solidariedade, diante das medidas policiais toma· 
das cm via pllblica. Entendo que, cr,, nenhum aspecto c cm nenhum 
momento a autoridade daqueles Senadores da República foi sequer, 
intencionalmente, atingida. 

Nilo voltaria ao assunto não fosse a leitura que o Senador Mar
cos Freire fez, neste Plenário, durante o seu pronunciamento, de um 
artigo publicado no Diário de Pernambuco, retratando o fato de um 
ângulo que lhe era, evidentemente, favorável. 

Todavia, o prisma sob o qual, naquele artigo, foi o episódio en
focado, nilo representa a opinião isenta da capital pernambucano. 

Daf porque, por uma questão de fidelidade partidária c csplrito 
de justiça, c para que fique registrado nesta Casa, sem que possa pa
recer haver da minha parte qualquer acusação, por mais leve que se
ja, aos três estimados c nobres Senadores, peço à Mesa que incorpore 
a este meu pronunciamento um outro artigo, de cópia anexa, publica
do no mesmo Diário de Pernambuco, no dia 18 do corrente, sob o ti
tulo "Estimulo ao tumulto", no qual os fatos são apreciados pelo seu 
autor, de modo muito diverso. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. MUR/LO 
PARA ISO EM SEU DISCURSO. 

ESTIMULO AO TUMULTO 
Nilo é lógico, nem sensato, c até um gesto que transparece uma 

atitude ingén~a, irrcflctida, -a colaboração prestante c estimulado
ra que três Senadores da República, deixando a habitual tribuna de 
que dispõem em Brasflia (no mais alto c sacra! templo politico do 
Pais), para um posicionamento comprometedor da tranqUilidade rei
nante na classe estudantil do Recife, até então entregue aos seus afa
zeres da rotina escolar. 

Assim o fazendo, eles dcsscrviram a causa de que tanto nós bra
sileiros, esperamos deles. Indo às ruas, participando da passeata que 
logo se formou na Arca periférica da tradicional c scsquiccntcnâria 
Faculdade de Direito do Recife, os três Senadores, num gesto irrcflc
tido, repetimos, deram '.'a mão à palmatória", para usarmos uma cx
prcssilo bastante conhecida nos antigos bancos escolares. 

Tilo infelizes foram eles que a ninguém neste Pais poderá pare· 
ccr que houve uma contribuição para a tão ansiada abertura dcmo
crâtica, por eles apregoada, mas, pura c simplesmente, uma forma de 
rutura com os ideais mais nobres c conservadores da boa doutrina de
mocrática. Essa falta de cquil!brio que nilo pode ser permitida num 
homem público reveste-se de caractcrlsticas desanimadoras cm ter
mos do movimento de inspiração nacional, cujo produto é o diálogo 
para a solução dos nossos angustiantes problemas. 

E o que se viu na noite ·da quinta-feira? O tumulto nas ruas do 
Recife, quebrando a calma saudável que a comunidade universitária 
detinha cm suas mãos, trabalhando c estudando, estudando c traba· 
Ihando, produzindo c enriquecendo, enfim todo um patrimônio de 
paz c liberdade de expressão, cultivado ao longo de tantos anos, c 
obediente aos principias de respeito à dignidade humana c nos 
direitos fundamentais. 

Dai n indignaçilo que atinge a todos os pcrnambucanos, Num 
clima desses, mercê de Deus, porque observa-se uma s~ric de fatos 
que têm provocado atritos cm outras Universidades do Pais, surge o 
fermento da dcsagrcgaçilo, disseminado justamente por quem nilo de· 
viu fazê-lo. Isto porque quando eles se elegeram, num pleito livre c 
democrático, cresceu o seu compromisso com o povo, que lhes outor
gou um mandato para que soubessem honrá-lo c rcspciti\-lo. 

Infelizmente, eles agiram de forma diferente. E numa l~nsia in
contida de aparecerem, sem grandeza nenhuma, dlga·se de passa· 
gcm, os Senadores posurum pnra os fotógrafos cm frente de faixas pc· 

dindo anistia c outras frases surradas do momento como documcn· 
tau um matutino local. 

J;: Iumcntávcl que isso aconteça, especialmente partindo de 
quem partiu. Utilizar a classe estudantil, ordeira c diligente, para 
atas dessa natureza é um atestado de que ainda niln temos maturida· 
de polfticu bastante para perseguir os caminhos de uma democracia 
plena. 

Os estudantes, Senhores Senadores, nilo serão instrumentos de 
ambições mesquinhas, nem estilo nus Universidades para satisfaze· 
rem os interesses de grupos empenhados cm provocações c badcrnas. 
Na realidade, os debutes dos assuntos por eles escolhidos discrepa
vam das reais necessidades da classe. Mas se o fi~cram, deviam ter si· 
do orientados c não instigados pelos "pescadores de águas turvas". 

J;: hora de mudar de comportamento. Vamos contribuir patrióti· 
ca c com bastante dose de boa vontade para a restauraçilo do nosso 
conceito, aqui c cm além-fronteiras. A juventude precisa do apoio de 
todos c nunca ser instrumento de desavisados que abandonam o 
"bom combate" pura destruir o trabalho que as autoridades vêm rca· 
lizando, com sacriflcio, cspfrito püblico c sobretudo amor à Pátria. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Nordeste, que tem no Recife o epicentro maior de seus 
desajustamentos sociais urbanos - fruto do estágio de subdcscn

. volvimento c mesmo de miséria que sufoca o nosso povo - sofre um 
novo tipo de ameaça aos seus esforços de progresso. 

Contribuindo positivamente pura a Balança Comercial brasi· 
!eira, aquela rcgiilo tem, nos cantatas com o Exterior, um dos 
respiradouros que vêm garantindo, mulgrudo todas as dificuldades 
que enfrenta c as distorções que isso representa, a sobrevivência de 
nossa economia. E uma das principais portas que nos facilitam o 
intercâmbio com outras nações é o Aeroporto dos Guarurapcs, na 
capital pernambucana. Por isso mesmo, como um dos representantes 
nordestinos no Senado Federal, levanto minha voz, nesta oportu· 
nidade, pura denunciar o precário estudo em que se encontra o refe
rido aeroporto. 

Deficiências de instalações existem que depõem contra a projc
ção que o Brasil jâ adquiriu li\ fora, bastando lembrar que nem 
sequer seu restaurante funciona a contento. Mas, o realmente grave 
são as precárias condições de pouso que oferece, configurando-se a 
possibilidade de certos vôos terem suspensas as suas escalas em Per· 
nambuco, prejudicando a todos os que normalmente embarcam ou 
desembarcam no Recife. Ao que consta, a pista dos Guurarupcs não 
comporta, por exemplo, a carga total do DC-10, estando a exigir a 
sua adaptação ao peso da aeronave, 

Funcionando hã quase 20 unos, desde o Governo de Juscelino 
Kubitschck de Oliveira, é natural que o nosso aeroporto tenha se 
dcsutuulizudo no tempo. Novas técnicas aeronáuticas c o louvável 
advento de mais nvunçudos modelos de aeronaves, terão acarretado, 
com efeito, a superação em grande parte daquela obra que, entregue 
ao público cm 18 de janeiro de 1958, atendia, satisfatoriamente, aos 
reclamos da época. A propósito, Paulo do Couto Malta, assinala, 
muito oportunamente, cm sua coluna do Diário de Pernambuco de 
11·9-77: 

"Quando se inaugurou o aeroporto, as pistas serviam às 
exigências de lotação e carga das aeronaves. Hoje, já nilo ser· 
vem. Se outro Guleilo substitui hoje o antigo, ufcrc·sc a supc· 
raçilo do untigo. Com o Guururupcs vcrincu-se o mesmo, 
com a diferença de nilo haver um novo substituindo o an
tigo" D.P. 21·9-77). 

A situação pussu u preocupar u todos, de tal forma que, con· 
forme ussinulu o jornalista Joi\o Alberto, "a campanha contra o es
tudo do Aeroporto dos Guurnrupes eu perspectiva do Recife perder 
seus vóos internacionais, cst!t ganhundo corpo cm todos os sctorcs 
no nosso Estudo" (D.P. 21·9· 77). 
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Ainda há pouco recebia correspondência de um conterrâneo, Jo· 
el de Castro, declarando-se "absolutamente certo, Dr. Marcos Frei· 
re, q~e nesse importantfssimo problema do Aeroporto dos Guara· 
rapes que há dois anos espera a execução do plano do lnfrnero, já 
aprovado e com verba liberada, nilo faltará sua decisiva açilo, vi· 
sando a defesa dos Jeghimos interesses do nosso Estado". 

Como se vê, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a própria comu· 
nidade que se levanta para defender algo que diz intimamente res· 
peito A nossa luta contra o atraso, sem podermos admitir que venha 
o Nordeste a sofrer um retrocesso que seria, sem dúvida alguma, a 
suspensão das escalas, no Recife, de vôos internacionais. Os da mi· 
nha região, através da voz do Senador de Pernambuco, apelam, por· 
tanto, para as autoridades federais no sentido de adotnrem, com to· 
da a urgência, as providências necessárias para que tal nilo venha a 
ocorrer. 

Por outro Indo, de bradar aos céus já é a situação em que se 
encontram as penetrações rodoviárias do Recife. 

No mês passado, o jornalista Marco Aurélio de Alcântara adver· 
tia que 

"~ uma vergonha o acesso rodoviário à cidade do Reei· 
fc. Vergonha reconhecida c registrada por todo mundo: do 
visitante ao motorista de caminhão, do operârio no empre· 
sário que trabalha nas fábricas da BR· 101 Sul. E por que is· 
to? Não se justincn que se arraste por meses e até anos a fio 
uma soluçilo no problema do acesso rodoviârio pelo sul do 
Recife, quando outros Estados- inclusive mais pobres do 
que Pernambuco -já cuidaram a exemplo da Parafba (belo 
exemplo do vizinho, quando se entra em Joilo Pessoa), do 
Rio Grande do Norte (o acesso à Natal tem até jardim) e 
Bahia (Salvador está procurando melhorar a sua imagem). 

. Os industriais do sul do Recife, entre outras reivin· 
dicaçõcs - eles já dispõem de uma associação para defesa 
dos interesses das empresas a Assinprn- estilo pedindo uma 
providência urgente ao Governo para a construção do acesso 
rodoviário. (D.P. 13·8-77). 

Sobre essa mesma BR-101, o Diário de Pernambuco, em edi· 
to ria! de 12· 7· 77, mostrava que ela, no trecho que liga o Recife à di vi· 
sa com Alagoas, "nilo se dota do carinho com que silo cuidados 
outros trechos, noutras regiões, noutros Estados". 

E chama a atenção para aspecto que, podendo parecer secundá· 
rio, é da maior importância para a segurança das entidades, Trata-se 
dos acostamentos, aquela faixa que ladeia a faixa propriamente dos 
vcfculos - e cuja deficiência ou mesmo ausência em certos lugares 
tantas vftimas têm feito, sacrificando preciosas vidas humanas. A es· 
forçada classe dos motoristas - homens nilo raro estafados, so· 
brecnrregados de trabalho, com noites indormidas, refeições irregula· 
rcs, vida familiar sncrincadn- merece, quando nada pelo capital pa· 
pel que exerce na atividade produtiva do Brasil, uma especial nten· 
çilo do Poder Público. ~ do dever deste, pois, proporcionar condi· 
ções de melhor garantia para o tráfego das estradas. 

A respeito dos acontecimentos, diz, no mesmo artigo, aquele 
conceituado órgilo da imprensa: 

"Trata-se de uma espécie de banquetn - como a 
chamam os motoristas - cujo fim ê proteger os caminhões 
ou carros todas as vezes em que silo levados a parar em meio 
das viagem. Elas - as banquetns - silo de absoluta im· 
prescindibilidade em qualquer estrada do;mundo. Mas ncon· 
tece que nilo as cultivamos pelo muito que de segurança elas 
chegam a oferecer. 

Caso tfpico ê o BR-101, do Cabo aos limites com Ala· 
goas, que sempre foi, cm verdade, deficiente, desde a sua 
inauguração- o que a faz diferente cm multo do trecho da 
referida BR que serve ao Estado vizinho." 

Ainda relativamente às penetrações rodoviárias do Recife, tnm· 
bêm muito bem as descreveu, recentemente, o arqulteto Jorge Mar· 
tlns Filho, através de carta dirigida ao jornalista Alexandrino Rocha 

c publicada no Jornal do Commérclo do último dia !9 Eis alguns tre· 
chos transcritos da referida missiva: 

"A situação cm que se encontram essas penetrações é 
d' I vergonhosa, o abandono e o descaso chegam a nos agre 1r; c 

como se estivéssemos entrando pelo fundo do quintal de uma 
casa abandonada. No caso de penetração Sul a visilo é catas· 
trófico, no trecho Prazeres-Recife, a começar pelo estado de 
pavimentação de uma pobre faixa de 7 metros. 

A triste paisagem que se apresenta no viajante que por ar 
ingressa é melancólica e no mesmo tempo revoltante porque 
sabemos que é fruto do descaso. Nossos Estados vizinhos tilo 
pobres ou mais que nós, para nilo fazer comparações com 
cidades mais ricas, apresentam até "free-ways", como Natal 
c Maceió onde a paisagem, inclusive, é bem tratada, com 
arborização c canteiros, iluminação e segurança; do traçado 
das pistas às sinalizações c passagem de nfvel. 

A paralisação das obras de nosso anel de contorno (Pra· 
zeres-Parative) é a grande responsável pelo nosso caos viário. 
Os recursos federais foram cortados, a obra ficou em um está· 
gio que melhor nilo houvesse sido iniciada c nossos gerentes 
nada reclamam aos poderes maiores, embora em frente a es· 
sas obras paralisadas sejam realizadas as reuniões do Con· 
selho da SUDENE, com a presença de ministros, sempre 
ot\rnistas," 

Sim, Sr. Presidente, é nas cercanias da SUDENE c da Cidade 
Universitária que desemboca a rodovia que liga toda a nossa parte 
Oeste, exatamente a de maior penetração interior cm face da 
configuração longitudinal do meu Estado, à nossa Capital. Pois bem, 
o acesso final ao Recife, por essa via, é, atualmente, um verdadeiro 
pandemônio, criando dificuldades, atrasos, desvios e erros, por vezes 
inevitáveis, aos que ali trafegam. 

Como Senador de Pernambuco peço aos Senhores Ministros -
àqueles, sobretudo, que, freqUentemente, se dignam em oferecer suas 
augustas presenças às reuniões do Conselho Deliberativo da 
SUDENE- que ondejem em torno do local e tentem entrar c sair da 
SR-232, para ver que não exageramos. Por sinal, acredito que o Sr. 
Ministro do Plancjamento, que tanto tem prestigiado o excepciOnal 
espctáculo da Semana Santa, cm Fazenda Nova, poderá, de logo, 
dar o seu testemunho. Que eles, cntilo, façam ver que é um absurdo a 
virtual paralisação das obras do anel rodoviário que circunda o Re· 
cifc, de responsabilidade do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem a cuja frente, em Pernambuco, encontra-se o competente 
técnico Engo Mnrcnio Porto. 

Com efeito, conforme já tem sido anunciado, as verbas a elas 
destinadas têm entrado em regime de compressão de despesa, estnn· 
do praticamente parados os seus serviços. Lá estilo esqueletos de 
madeiramos levantados, apodrecendo às chuvas c ressecando ao sol, 
despencando as tábuas nos açoites da ventania, quais fantasmas 
abandonados à sua orópria sorte, 

Este ê, pois, um outro assunto, igualmente prioritário para cuja 
urgência de solução chamo a atenção do Executivo Federal, e, 
especificamente, do Sr. Ministro dos Transportes. 

Silo problemas objctivos, cujas análises não podem ser considc· 
radas fruto de pnixilo partidária, mas vividos c sofridos, hoje, por 
Pernambuco inteiro, a que tenho a honra de representar nesta Casa. 
Em seu nome, é que falo. E nessa qualidade aguardarei, com a mes· 
ma angústia do meu povo, a açilo do Governo para sanar tais situa· 
çiles, (Muito bem)) 

O SR, PRESIDENTE (Henrique de Ln Rocquc) - Nilo há 
mais oradores Inscritos. 
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Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão 
designando para n sessão ordinãrin do próximo dia 26 de setembro ~ 
seguinte ' 

ORDEM DO DIA 
-l-

Discussão, cm turno único, da Redução Final (oferecida pela 
Comissão de Rcdação cm seu Parecer n• 660, de !977), do Projeto 
de Lei da Câmara n• 33, de 1976 (n• 268 - C/75, na Casa de Ori
gem), que altera a redução do Artigo lO da Lei n• 5.682, de 20 dcju. 
lho de 1971 -Lei Orgânica dos Partidos Polfticos, 

-l-

Discussão, cm turno único, da Redução Final (oferecida pela 
Comissão de Redução em seu Parecer n• 661, de 1977), do Projeto 
de Lei do Senado n• 26, de 1968 (n• 1.867 - B/68, na Câmara dos 
Deputados), que dã nova rcdação ao§ I• do art. 449 da Consolida· 
ção das Leis do Trabalho (CL T). 

-l-

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 307, de 1976, do Sr. Senador Saldanha Dcrzi, que acrescenta pará
grafo ao art. 175 da Lei n• 4.737, de IS de julho de 1965 (Código Elci· 
torai), alterada pela Lei n• 4.961, de 4 de maio de 1966. tendo 

·PARECER. sob n• 659, de 1977, da Comissão: 
de Redaçio, oferecendo a redação do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Está cnccr: 
rada a sessão. 

(Levanta-se a Sessão às 18 horas e 35 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BENJA· 
MIM FARAH NA SESSÃO DE 19·09-77 E QUE, ENTRE· 
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o scguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: · 

Devia de hâ muito esta homenagem. Entretanto, não é sem tem· 
po, pois D. Geraldo Ávila fora sagrado Bispo ainda neste mês, nos 
seus primeiros dias, por D. José Newton, Arcebispo de BrasUia, tcn· 
do como consagrantes o Arcebispo de Manaus c Diamantina, respec
tivamente, D. João de Souza Lima c D. Geraldo Proença Sigaud. A 
solenidade litúrgica contou com a presença de 20 Bispos c I 50 padres 
de diferentes Dioceses. Trata-se do primeiro ato de sagração de um 
Bispo, nesta cidade de Brasilia, a Capital da esperança. 

Da alegria, do entusiasmo, do sentimento de gratidão de nosso 
povo já falou efusivamente a imprensa daqui c de outras cidades, 

O estimado c eficiente D. A vila nasceu cm Datas, Minas Gc· 
rais. Por isso me reporto a Dom Aquino Corrêa, poeta sacro c notá· 
vel orador, que referindo·sc aos mineiros na famosa oração -Velha 
Bandeira, do 17• Batalhão dos Voluntários de Minas- assim se ex· 
pressnva: "Feliz o nobre povo que tí:m na elevação de suas monta· 
nhas o .fac-slmlie de sua consciência católica, c na estrutura opulenta 
do seu subsolo, a imagem do seu caràter, tilo bem definido pelo 
s6bio: 11Coraçilo de ouro cm tórax de ferro.'' 

Sr. Presidente, dessas paragens, onde primeiro se ouviu o grito 
de liberdade cm nossa Pátria, marcada com o sangue de Tiradentes, 
de ld vem mais um Bispo, para servir 11 causa de Deus, num mundo 
cm convulsão, aflito, onde o paganismo, o ódio, a descrença, o cgols· 
mo, a miséria, a fome, u violência c o terror desafiam, a cada momen· 
to e em todas as latitudes, u inteligência, a coragem, a tenacidade, o 
desprendimento, u dccisilo dos homens que lideram as mais variadas 
coletividudes. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Permite V, Ex• um 
upnrte? 

O SR, BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Com multo pra· 
zer. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Benja
mim Farah, no momento cm que V. Ex• se reporta 11 sagração cpisco· 
pai de Dom Ávila, desejo me associar a esta homenagem que é presta· 
da ao novo principc da Igreja, que• aqui haverá de exercer o seu m6· 
nus episcopal junto a Dom José Newton, Arceb,ispo Metropolitano 
de Brasflia. Conheço de perto o Monsenhor Ávila, hoje, Dom Ávila, 
c tenho certeza de que V. Ex• Rcverendissima haverá de realizar um 
apostolado dos mais fecundos c benfazejos, assistindo à comunidade 
brasiliense, no campo espiritual. 

O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Permite V. E~• um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Com muita hon· 
ra. 

O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- A Maioria ouve o dis· 
curso de V. Ex• de congratulações pela eleição de Dom Geraldo Ávi
la, como Bispo Auxiliar de Brasflia. A Capital da Rep6blica, contan· 
do hoje com cerca de I milhão de habitantes, reclamava, na multi· 
plicação dos esforços da Igreja Católica, um Bispo Auxiliar, que foi 
dado a D. José Newton. Os nossos parabéns silo tão significativos 
porque, como integrantes do povo de Deus, pensando, como V. Ex• 
na missão alta do sacerdócio, na sua responsabilidade singular para 
a orientação do povo, vemos na figura de Dom Geraldo, um homem 
não só de fé, mas um agente da paz social, da tranqUilidade, c uma 
perspectiva ecuménica que marca o Cristianismo depois do Vaticano 
11. Nós fazemos votos que o novo Bispo realize o seu trabalho dentro 
das perspectivas cristãs, iluminado pela letra do' Evangelho, subli· 
mando a sua ação no espirita do Evangelho, que é o espirita do amor 
a serviço do povo. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado 
nobre Senador José Lindoso. ' 

Sr, Presidente, tive a honra de receber apoio do nobre Senador 
Mauro Bencvides, c creio que nesta altura falo também pela Bancada 
da ~posição. Com o aparte do eminente Senador José Lindoso, sem 
d6vtda, tenho aqui também a solidariedade da nobre Aliança 
Renovadora Nacional. Isto quer dizer que o próprio Senado partici· 
pa desta homenagem. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Permite V. 
Ex• um aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Com muito pra· 
zcr, 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Dom Geral· 
do Ávila, de Monsenhor atingiu as honrarias do Bispado de BrasOia, 
para continuar servindo a Deus c ao seu rebanho. Desde o inicio da 
Capital que somos seus admiradores, justamente pelo monte de virtu· 
dl\5 que exibe a sua coletividade. E quando maiores são as rcspon
sabtiiOadcs que lhe passam a pesar, pelo acerto e descortino, louvo 
a decisão do Sumo Pontífice de fazer com que ele, totalmente dedica
do aos problemas cclcsióstícos da Capital da República, tivesse a sua 
merecida ascensão. V. Ex• repito, há de permitir que o seu colega do 
Estado do Maranhilo se congratule, pedindo vénia para participar 
do seu discurso nesta hora, rogando a Deus inspirações maiores para 
que o novo Bispo de Brasflia, possa continuar servindo, como o tem 
[cito, ao povo da Capital da República, c orando por ele, para que 
nunca nos falte a proteção do Altissimo. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado 
nobre Senador Henrique de La Rocque, 

O Sr. Itamar Franeo (MDB - MG) - Permite V, E~• um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Com muito pra· 
zcr. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- B uma pequena lntcrven· 
ção no seu discurso pura juntar também a minhu voz nessa saudaçilo 
u Dom Geraldo Ávila. Numa feliz decisão do Sumo Pontflice, Brasl· 
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lia ganha seu Bispo Auxiliar nu pessoa desse grande pastor de almas, 
que é: Dom Geruldo Avilu. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado 
u V. Ex• 

Mas a lgrcju Católica tem um compromisso com a humanidade. 
Vem das madrugadas dos tempos, retemperada pelo sangue do Filho 
de Deus, consolidada pelos seus mártires. Hoje, mais do que nunca, é: 
evidente sua dura c amarga missiio, sobremodo quando se golpeia 
com us mais sérias lideranças, a muis ultu, n mais sublime, n mais útil 
das instituições, que é: a famfliu. 

No entanto, disse Alves Mendes: "Vós nüo dais um só passo nus 
nmplus gnlerias da história sem encontrar um sulco, sem apontar um 
traço, nem denotar um vestígio, sem depurnr numa obra que não seja 
uma projeçào indelével da hierarquia católica, du mão robusta c ati· 
vu do sacerdócio." 

Com esse homem boníssimo, inteligente, dedicado à causa de 
Cristo, a Igreja ganha mais um bispo, que fez vibrar a população da 
sua terra natal, e a de Brasllia, que acorreu pressurosa c maciça para 
agradecer n Deus pelo seu querido prelado. Lembrei hlt pouco o no
tável orador sacro de Portugal, porque n presença do padre não se 
faz por acuso, sem duros sacrifícios de renúncia c sofrimentos sem 
conta. E o lar, e os seus queridos pais, o Sr. Vicente de Paula Ávila c 
Maria Vicentina Gomes Ribeiro Ávila? E os entes queridos todos? E 
os bens materiais? Mas já disse Matheus no Evangelho de Cristo: "se 
alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, c tome a cruz". E cm 
outra altura, rutincando essa renúncia nos informa o mesmo 
evangelista: .. se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dâ aos po .. 
bres: terás um tesouro no céu; depois vc~, e scgue .. me". E nessa 
caminhada quantas surpresas, quantas amarguras! ~ o frio da 
descrença; e os pobres, os desiludidos, os dcsespcrançados, sem 
rumo, sem horizonte, cansados de chorar. Bcm-aventurados os que 
choram, porque serão consolados. E quem vai consollt·los? Certa· 
mente o padre, que será obrigado a transformar cada criatura, fazcn· 
do-a estabelecer uma relação pessoal c eterna com Jesus. "Já não vos 
chamo meus servos, porém meus amigos" (Jo 15.15). 

A h! Sr. Presidente, quem nilo quer ser amigo de uma nutorida· 
de aqui na terra, um superior, um homem importante? Mas aqui tu· 
do P'JSSa. Tudo falece. Tudo se esboroa. Tudo se acaba. E como é 
bom ter um amigo forte, senhor da terra c dos céus, agora e por toda 
a eternidade! 

Durn missão é essa de D. Ãvila, que nos enche de esperança, 
porque está ele sempre solícito, animado, numa exuberante explosão 
de vida e mocidade, embora é certo, morta para os valores do mundo· 
material, paru viver cm Cristo, com Cristo c para Cristo. 

Por isso, ninguém pode negar que nestes tempos dillccis, cada 
discípulo de Jesus seja a encarnação dos apóstolos dos primeiros tem· 
pos, quando evidenciaram a sua presença com o sangue c a vida. E 
tnntos, no cxercfcio de sua missão, foram eliminados, até mesmo no 
Brasil, como D. Sardinha, devorado pelos Cactés nos baixos das 
Alagoas. O sacerdote está em uma batalha continua. Dai os cuida· 
dos, os esforços, us renúncias, n temperança, as virtudes, as saudades 
dos entes queridos. Dai a prudência diante das ciladas, dos riscos, 
dos perigos. Uma longa e amarga peregrinação. 

Sr. Presidente: antes o Padre- agora o Bispo. Ele terlt que car· 
regnr ns dores suus c us de seus irmãos, num mundo frio, agressivo, 
terrível. E na suu modéstia, a benevolência, a coragem, a tenacidade, 
u esperança, Chega nos corações deserdados. indo ao rico, ao pobre, 
ao forte, ao rruco, levando a chama que nilo destrói, mas aquece, 
qlw não mutu, mas vivifica: Jesus, 

Ncssu cuminhudu incerta pouco importo: 

··o murtfrio, o deserto, o curdo, o espinho, 
A pcdru, a serpe do scrtüo muninho, 
A fome. o frio, a dor, 
Os insctns, os rios, ns lia nus, 
Chuvus, miusmus, sctus c suvunus, 
Horror c mnis horror .. ," 

• 

Por tudo isso, Sr. Presidente, saúdo aqui e agora o novo Bispo 
de Brasil ia, o novo Bispo do Brasil, D. Geraldo Ávila; ele o soldado 
do Cristianismo, membro dessa Igreja de que nos fala o protestante 
Macaulay: "Nilo existe, c nunca existiu obra tilo digna de atcnçilo c 
exame, como a Igreja Católica." 

O Brasil, Sr. Presidente, precisa dela: dela precisam igualmente 
os homens de todos os pulses, de todas as regiões, para que até aos 
seus corações chegue essa figura que é concórdia, paz, caridade c 
amor: Cristo. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. OTAIR 
BECKER NA SESSÃO DE 22-9-77 E QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Imprensa brasileira tem abordado com destaque aspectos 
diversos da polftica governamental que objctiva· tornar o Brasil auto
suficiente cm trigo. Apenas para exemplificar, mencionamos alguns 
artigos c noticidrios publicados de setembro para cd alguns de nossos 
órgilos de imprensa: 

I. "Trigo: difícil auto-suficiência", de Francisco de 
Oliveira, publicado no O Estado de S. Paulo, de 4 de 
setembro de 1977. 

2. no mesmo jornal, edição do dia 28 de abril foi 
publicado noticiário intitulado: "Importação de trigo custard 
325 milhões". 

3. O Jornal do Brasil, no dia 3 de setembro de 1977, 
publicou notfcia intitulada "Governo prevê produção de 3 
milhões 686 mil toneladas de trigo em 1977 /78". 

4. no dia 4 de julho deste ano a Folha de S. Paulo 
publicou noticia assinada por Elpidio Sena, sob o titulo: "No 
jogo das coincidências, a solução para o trigo". 

5. E, no dia 14 de agosto, o O Estado de S. Paulo publi· 
cou matéria intitulada: "Vale a pena ter trigo suficiente no 
custo atual?" 

Evidente a importância do assunto, que vem dando margem a 
muita controvérsia. Coincidentemente, o Correio Braz/1/ense do dia 
14 deste mês publicou extensa reportagem: "O trigo brota no cer
rado", sobre visita feita pelo Ministro Alysson Paulinclli à fazenda 
do Sr. Vicente Nogueira, para assistir à colheita de trigo a noventa c 
oito quilômctros desta capital. S. Ex• deu expansão à sua satisfação 
pelos resultados colhidos, fruto do esforço de experiências que hd 
muito vêm sendo feitas sobre o cerrado, ora a cargo da EMBRAPA. 

"0 Planalto Central é uma das alternativas de que o Brasil 
dispõe para a cxpnnsilo de sua lavoura de trigo" - afirmou o 
Ministro da Agricultura, acentuando os vârios aspectos favorâvcis 
do cerrado, inclusive o baixo custo da produçilo, alta produtividade 
c riscos mlnimos quanto a pragas. 

A visita à fazenda do Dr. Vicente Nogueira, Chefe de Gabinete 
do Ministro dos Transportes, General Dyrccu Nogueira, inspirou ao 
Correio Bra:/1/ense excelente editorial: "Trigo no Cerrado", que 
juntamos para que integre este nosso pronunciamento, face ao 
rctrospccto histórico nele existente do problema. 

Sr. Presidente, mas, no dia 15, a imprensa noticiava que o 
Presidente Ernesto Gciscl, acompanhado do Ministro Alysson 
Paulinclli, assistiria na última sexta-feira, dia 16, ao inicio da colheita 
dr. trigo na fazenda Unai-Brnsllia, de propriedude do Ministro Bilac 
Pinto, onde se faz rormidâvcl experiência do plantio de trigo, soja, 
milho c café cm pleno cerrado mineiro, a oitenta c seis quilômetros 
desta Capital. 

E o Brasil inteiro viu, através da imprensa e da televisilo, os 
mngnlncos resultados do empreendimento corujoso e pioneiro do 
Ministro Bilac Pinto, que entusiasmou o Chefe do Governo, bem 
como o Ministro Alysson Pnulinelli. 

Estas considerações nos vêm a propósito dus erguidas sobre a 
conveniência de continuarmos buscundo 11 auto-suficiência em tri· 
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g?, nos custos aluais, inquestionavelmente elevados, face nos preços 
VIgentes do cereal no merendo internacional. 

. Acr~dit.o que o esforço 6 válido. Mais que isso, indispensável, 
po1s o tngo 1m portado nos consome divisas a cada dia mais preciosas 
para o nosso desenvolvimento. 1:. inquestionável que o Brasil tem de 
en~ontrar sua auto-suficiência em trigo, alimento básico do povo, 
po1s não podemos ficar expostos a contingências do mercado 
internacional. 1:. de se lembrar que n importação do trigo onerou 
terrivelmente nossa pauta de importação, o que poderá vir a nos 
acontecer a qualquer 6pocn. Sob todos os pontos de vista temos que 
nos tornar auto-suficientes cm trigo, inclusive por imperiosas razões 
de independência c soberania. 

O Sr. ltalívlo Coelho (ARENA - MT) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC) - Com muito 
prazer, eminente Senador ltallvio Coelho, 

O Sr:ltallvlo Coelho (ARENA- MT)- O nosso País, nos últi
mos anos, estabeleceu dois programas de ocupação do vazio 
geográfico. Um, específico para a Amazônia coberta das conhecidas 
florestas; o outro, do vazio do Oeste brasileiro, do c~rrado. O 
primeiro, com incentivo fiscal; o segundo, com o financiamento a ju
ros chamados subsidiados. A Agricultura c a Pecuária, no que diz 
respeito no cerrado, silo a base de ocupação, enquanto que, na 
Amazônia, pelas suas naturais dificuldades baseadas na sua 
exploração com n Pecuária, a derrubada da selva, a queima, a 
fumaça, causam tanta preocupação aos sctorcs envolvidos com a 
preservação da natureza. No cerrado, a Agricultura c a Pecuária; 
mas nos últimos 4 anos, num esforço clogiávcl de contenção à 
inflação c dada a crise do petróleo, os países importadores de carne 
passaram a economizar divisas nesse sctor; c porque o Brasil tinha 
um pequeno excesso de carne exportável, talvez 10% da sua 
produção, ndotou-sc nos últimos 4 ou 5 anos, precisamente nos últi
mos anos da administração fazcndflria do ilustre Ministro Delfim 
Nctto, politica que foi prcvnlcntc na atual administração do 
Ministério da Fazenda, de baixos preços, de manter os preços dos 
produtos cárncos alheios à flutuação da moeda, à incidência 
inflacionária. Então, o esforço dos programas de ocupação do 
cerrado não puderam encontrar correspondência no aumento da 
produção da Pecuária, porquanto não havia condição de preços para 
os produtos, c os produtores correram para a Agricultura: o arroz, o 
milho c o trigo a que V. Ex• se refere. Nós, neste momento, podemos 
ver, com preocupação c pessimismo, a probabilidade de o Brasil vir a 
se tornar importador de carne nos próximos c imediatos anos; c 
podemos ver, com otimismo, a possibilidade de economia de divisas, 
tornando o Brasil auto-suficiente no trigo, E há quantos anos se fala 
cm se tornar o Brasil auto-suficiente no trigo? Primeiro, ele se tornou 
um grande produtor do chamado "trigo papel" nos idos anos, mas 
hoje, realmente, com a ocupação do cerrado do Oeste brasileiro, das 
campinas do Sul de Mato Grosso, das colinas ondulantes do Norte 
do Paraná, de Santa Catarina c do Rio Grande do Sul, o Brasil vai 
murchando seriamente para figurar como potência na produção do 
trigo. Ainda mais que devemos ter melhoria de preço do trigo no 
campo internacional, porquanto notícias constantes que estão vindo 
da Argentina mostram que as áreas onde se permite a exploração da 
soja naquele País estão sendo dedicadas à exploração dessa 
leguminosa, seguindo o exemplo do Brasil; c nós, então, vamos 
seguir o exemplo da Argentina, produzindo o trigo. V. Ex• profere 
um grande discurso. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• que veio enriquecer este meu pronunciamento, 
sobretudo com ilustrações muito importantes para que sejam nnnli· 
sodas pelas autoridades competentes. Sr. Presidente, continuamos 
sendo grande importador de trigo, pois adquirimos do Exterior mais 
de 50% do que consumimos. Está comprovado, de forma u mais 
nítida, que o povo brasileiro não uceitu substitutivo algum para o tri· 
go, o que nos faz o mui o r comprador do cereal na América Lu ti nu. 

Somos um País cuja população cresce cm lndicc elevado c, 
simultaneamente, o desenvolvimento vai elevando paulatinamente o 
padrão de vida do brasileiro, fatores que nos condenam n um con
sumo maior de trigo. 1:. de se notar, aqui, que o consumo brasileiro é 
muito baixo: cerca de 100 gramas por habitante-dia, o que implica 
uma demanda de S milhões de toneladas-ano. A FAO recomenda um 
consumo por pessoa de 240 gramas-dia, o que elevaria nossa deman
da a 12 milhões de toneladas-ano. E este ano a safra nacional e 
estimada cm 4 milhões de toneladas. 

1:. conhecida a comparação do trigo com o petróleo, cujos bai
xos preços desestimulam maiores esforços para a pesquisa interna do 
óleo. Como o petróleo, o trigo produzido atunlmcnte, muito cm 
breve, não será suficiente para as necessidades, sendo de observar 
que, cxccto Brasil c alguns países da África c da America do Sul, as 
terras próprias para o cultivo do cereal já estilo tomadas. As 
perspectivas são, portanto, de grande valorização de um alimento es
sencial ao mundo. Já nos tornamos o segundo exportador de alimen
to do mundo, c este ano os produtos agrícolas nos darão oito bilhões 
de dólares. 

Evidente se torna, assim, que constituiria erro dos mais graves 
abandonarmos a luta pela auto-suficiência. Inclusive porque, 
encontradas soluções técnicas para isso, poderíamos nos tornar, tam
bém, exportadores de trigo, de que o mundo carecerá em poucos 
anos, enquanto as necessidades internas aumentarão bastante. 

Muito jfl avançamos na questão c, a meu ver, esforços c recursos 
despendidos nessa árdua luta têm sido copiosamente compensados. 
Necessitamos é de intensificar mais ainda as pesquisas técnicas, para 
que tr.nhamos sementes adequadas às várias regiões do Pnfs, espe
cialmente, como ora se faz, ao cerrado, que ocupa tão grande exten
são de nosso território c cujo potencial cconômico é imenso. 

1:. imperativo que mantenhamos a luta pela auto-suficiõncia do 
trigo, aprimorando pesquisas técnicas de forma que se barateie a 
produção e aumente a produtividade. O cerrado oferece excelentes 
perspectivas para isso, pelo gasto menor de nutrientes qulmicos -
que importamos - e pelos· elevados fndiccs de produtividade já 
demonstrados, como nas colheitas feitas nas duns fazendas próximas 
a esta Capital, uma delas com a presença entusiasta do eminente 
Presidente Geisel. 

Bastaria a aquisição de uma técnica de que não dispúnhamos há 
poucos anos para que os esforços feitos fossem compensadores. Nilo 
podemos ficar expostos a variações do mercado internacional, quan
do já temos o terrível problema do clcvndfssimo custo do petróleo. 
Finalmente, temos condições não apenas de alcançar a auto-suficiên
cia cm trigo como nos tornarmos grande produtor do cerrado c, 
assim, concorrer um dia vantajosamente no mercado internacional, 
como conseguimos no tocante a outros produtos, bastando men
cionar a soja. 

Os recursos que despendemos nessa luta serão fartamente re
compensados muito cm breve, pois é incontestável o avanço brasilei
ro na triticultura. Os custos aluais silo altos, mas devido à conjuntu
ra do mercado internacional e do fato de ainda dependermos muito 
do exterior quanto a fertilizantes. Mas as perspectivas do Plano Na
cional de Fertilizantes são excelentes c breve teremos alterado 
substancialmente nossa situação cm sctor de tamanha importância. 
E finalmente, há resultado como os já alcançados no cerrado, onde n 
necessidade de nutrientes químicos é sensivelmente menor, 

O êxito das pesquisas técnicas e cientificas que vêm sendo feitas 
nas várias regiões do Pais, bastam para justificar o esforço que vimos 
empreendendo. Será através desses resultados que lograremos nos Ji. 
bertur de uma dependência extremamente perigosa, tanto sob o 
uspccto económico como social, face a importância do trigo na 
ulimentaçüo da população brasileira. 

Os resultados já colhidos compensam fartamente os recursos 
despendidos. E u luta deve ser mantida c até mesmo intensificada, 
com o desdobramento de pesquisas para as diversas regiões do País, 
como vem-se fazendo. 

De suma rclevünciu para a vitória final da batalha do trigo é 
uma politico de preços firme c adequada. Em 1967 c 1968 houve cst!· 

• 
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mulos nessa politica c a área cultivada c a produção aumentaram 
consideravelmente, indo de 50 a 100%, O recuo havido cm 1970 na 
politica de preços determinou a estabilização do plantio c da pro· 
dução, Em 1973, o preço do trigo foi aumentado apenas cm 12% c 
tivemos uma redução da área plantada de cerca de 32%. t; inqucs· 
tionávcl que a politica de preços é elemento decisivo para o alcance 
ou ni!o da auto-suficiência, H·avcndo cstfmulos, não hã que duvidar 
de que nos tornaremos rapidamente auto-suficientes cm trigo, inclu· 
sivc porque o sctor agrfcola sempre superou as expectativas, quando 
a ele assegurados fndiccs mfnimos de preços. Sem isso, não haverá co· 
mo alcançar a meta, pois se trata de uma cultura de alto risco c, sem 
as garantias de cstãvcl politica de preços, o retrocesso é fatal. 

t; de se notar, ainda, que no ponto cm que nos encontramos, tan· 
tos os êxitos alcançados, retroceder implicará na perda até mesmo de 
uma tecnologia que muito valiosa nos é, 

Sr. Presidente: 
Está, portanto, certo o Governo no manter a politica de auto· 

suficiência cm trigo. Nilo repetiremos o erro cometido com ,o pctró· 
lco, o que nos seria catastrófico. A auto-suficiência desse cereal é um 
imperativo cconômico, social e mesmo de soberania nacional que, 
sem dúvida, alcançaremos plenamente cm mais algum tempo, o Bra· 
si! se capacitando a tornar-se presença poderosa no merendo intcr· 
nacional! O preço que pagaremos para isso será sempre compcn· 
sadorl E teremos como satisfazer a crescente demanda interna, propi· 
ciando ao povo alimentação melhor c, certamente, dada a vastidão 
de nosso território poderemos exportar trigo para o mundo, que dele 
carecerá cm poucos anos. 

O Sr, Augusto Franco (ARENA - SE)- V. Ex• permite um 
aparte? 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC)- Com muito pra· 
zcr. 

O Sr, Augusto Franco (ARENA - SE)- V. Ex• faz um pro· 
nunciamcnto bastante vãlido c desejo parabenizá-lo por este 
trabalho cm que o ilustre Senador coloca a atenção do Governo so· 
brc um problema de suma importância, pelo aumento constante do 
consumo de trigo no Brasil. V. Ex• se coloca num posicionamento 
certo, pois o Brasil é um dos grandes produtores agrfcolas no mun· 
do, Parabenizo V. Ex• pelo importante pronunciamento. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC) - Eminente Se· 
nador Augusto Franco, ao agradecer o seu aparte, quero destacar 
que também a sua presença neste discurso, como representante do 
Nordeste, é muito significativa para mim c, certamente, enriquece es
te pronunciamento c o fortalece para que nós possamos, com a nossa 
palavra, manter acesa a chama de que devemos procurar, a todo prc· 
ço, a todo custo, por todas as formas, a auto-suficiência de trigo para 
o nosso Pais. 

Finalmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esclareço que ai· 
guns dos dados apresentados foram cxtrafdos de trabalho publicado 
na excelente revista Planejamcnto e Desenvohfmento. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. OTAIR 
BECKER EM SEU DISCURSO. 

"TRIGO NO CERRADO 
Erramos, por falta de inspiração, talvez, no titulo da magnrfica 

fotografia que ontem estampamos na nossa primeira página. Nela se• 
vê o Ministro da Agricultura, Alysson Paulinclli, pcrambulando cm 
meio a um trigal, colhendo com as próprias mãos os grilos dourados 
da primeira safra que brotou no cerrado brasiliense, O titulo deveria 
ser: E Pcro Vaz tinha razão, 

Foi nos idos de 1940, travou-se entre brasileiros uma polêmica 
acirrada, Um gaúcho de nobre cepa, Dálamo Lousada, defendia, na 
Câmara, a luta do triticultor da sua terra. Contra ele se levantaram 
ondas de suspeição. As bruxas de Macbcth se erguiam no meio do cn· 
mlnho para esconjurá-lo, O trigo jamais vingará abaixo da linha do 
Equador. Nem a uva. Nem n peru. Jnmais comeremos uma maçã do 
nosso próprio pomar. Paru nós bastava u macaxcira indlgcnn. O 

inhamc. Um milho que germinou neste hemisfério desde os primei· 
ros dias do homem. Era o que diziam os ncgntistas. 

A pertinácia, a obstinação do agricultor sulino, provou o contrA· 
rio, Temos o nosso pilo amassado com a farinha do nosso próprio trl· 
go, As bocas de finado calaram-se. Por vezes, há anos, quando as 
conjurações celestiais favorecem o amanho do campo, beiramos a au
to-suficiência cm matéria de trigo, Mas, na realidade, da mesma ma· 
ncira que o petróleo, temos uma dolorosa dependência nesse actor 
básico da nossa alimentação. . 

No Diálogo sobre as Grandezas do Brasil, refere-se Frei Vicente 
do Salvador nos trigais que floresciam no planalto paulista. Diziam 
do velho monge, que testemunhava sobre o nosso perlodo colonial, 
ser ele um visionário, 

Mas qual a Nação que viveu os seus visionários? At~ mesmo 
sem os seus loucos? No caso, porém, nilo é questão de loucura, po· 
rém de instinto. Questão até mesmo aventureira: pelo menos, diga· 
mos, experimental. O fundamental se oferecia à experiência, o cerra· 
do, Importante seria, contrariando o bom comportamento de alguns 
técnicos, lançar sobre ele a semente, 

A presença do Ministro Alysson Paulinclli no primeiro campo 
de trigo do cerrado, para testemunhar a colheita, cm terras de Viccn· 
te Nogueira, por sinal secretário particular do Ministro dos Trans· 
portes, deve constituir uma data de importância na crônica da nossa 
agricultura, 

O fato se torna histórico sobretudo por constituir uma realida· 
de, uma aspiração que até então apenas vagava no ar das boas intcn· 
ções. Sulcar o cerrado, semeá-lo, com a assistência de um experimen
tado técnico, foi apenas a iniciativa que tomou o Sr. Vicente Noguei· 
ra, sustentado pelo financiamento dado ao POLOCENTRO, pelo 
Banco do Brasil. Houve, então, uma conjunção ideal: um propósito 
obstinado com a concessão de meios financeiros para realizá-lo. 

Quando se imaginava que o Brasil chega a empenhar do seu so· 
frido orçamento cambial dois ou três bilhões de dólares para que nas 
padarias não falte farinha para o pilo nosso de cada dia, pode-se cn· 
tão, sem grande esforço avaliar a importância da experiência que vin· 
gou c se mostrou vitoriosa no cerrado do Municlpio de Formosa, nas 
proximidades de Brasflin. 

Pelos cálculos do técnico, como se pode ler na reportagem por 
nós publicada ontem, não se trata de uma cultura que dará apenas lu
cro, como outras que fazem retornar às mãos do agricultor o investi· 
menta c mais 30 por cento de lucro, Silo 400 por cento de rentabilida
de que o trigo plantado no cerrado premia o lavrador. A colheita de 
cinco toneladas por hectare garante aquela margem de renda lucrati· 
va, Sem se levar cm conta que depois que as colhcitadciras repassam 
os loiros trigais de Formosa, dá-se, logo cm seguida, para alcançar a 
estação chuvosa, a semeadura do milho, aliás duas semeaduras. 

Conta-se que quando Nikita Krutchcv visitava os Estados Uni· 
dos, viajando de trem pelo Oeste, a guia pediu-lhe para olhar pela ja
nela a base de lançamento de foguetes de Vandcnbcrgh, O velho c ir· 
reverente russo deu as costas à tecnologia espacial americana c disse: 
"Interessa-me saber é como os americanos cm um hectare produzem 
cinco vezes mais milho do que nós sovi~ticos". t; neste ponto cm que 
se encontra o destino do Homem, No que nos diz respeito, trigo no 
cerrado do Planalto tem tanta importância quanto o petróleo da nos· 
sa plataforma submarina, E o velho epistológrafo Pcro Vaz de Cami· 
nha tinha razão. Em se plantando, tudo dá ... " 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LÁZARO 
BARBOZA NA SESSÃO DE '22-9-77 E QUE, ENTREGUE 
ii REVISiTO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE· 
RIORMENTE: 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - 00, Pronuncia o se· 
guintc discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Dos mais graves, no mundo de hoje, sobretudo entre as nações 
do terceiro mundo, o problema do ajustamento do humanismo ao 
Direito: 

Nilo me retiro, evidentemente, ao humanismo de base puramcn· 
te racionalista ou idcali~ta; esvaziado da experiência humana; nem 
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ao humanismo cm que o homem, condenado a interrogar incessante· 
mente um mundo radicalmente absurdo, é apresentado apenas como 
uma "súplicà sem resposta": nem, também, no humanismo marxista 
do homem económico, do homem "ser puramente natural", Fala· 
mos do humanismo que vê: o homem "como ~nico ser que ni!o pode 
realizar-se scnilo ultrapassando-se", como afirma Lavcllc; o h uma· 
nismo que encara o homem com uma dignidade própria, que precisa 
ser respeitada; o humanismo que situa o homem num lugar procmi· 
ncntc entre a diversidade das coidas, criado à imagem c semelhança 
divinas. O humanismo que proclama a primazia da dignidade do ho· 
mcm sobre os quadros sociais c sobre o próprio Estado; o humanis· 
mo que considera que cada homem vale, por si mesmo, ainda que se· 
ja um vencido da vida, pobre c ignorante, f!sica ou socialmente dcca· 
dente. 

Esse humanismo proclama, com François Mauriac, que "impor· 
ta acima de tudo revalorizar o homem", respeitando-lhe os direitos 
dccorrcntcs,dc sua condição de pessoa humana c a sua liberdade. 

O conceito de humanismo, pois, cstâ intimamente ligado ao coo· 
ccito de Direito c de modo especial ao de Direitos Humanos .. 

(;: mesmo o Direito definindo a relação entre pessoas (Ju1 Est ad 
Alllos), 

O humanismo é uma noção filosófica, mostrou-a muito bem Jac.
ques Maritain, que só se torna política se vinculada ao propósito de 
exercê-lo através do Direito. 

Foi por essa razão, sem d~vida, que a Carta das Nações Unidas 
fala em Direitos Humanos, o mesmo acontecendo com o documento 
semelhante que deu origem à Organização dos Estados Americanos, 
com'o muito bem salientou o historiador José Honório Rodrigues, 

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

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Com muito 
prazer Excclê:ncia. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Devo dizer a V, Ex• 
que a compreensão doutrinâria de Direitos Humanos surgiu muito 
antes da Carta das Nações Unidas. Essa compreensão foi cristali· 
zada através da Escola Humanista de Direito Penal. O que a Organi· 
zação das Nações Unidas fez foi estabelecer a codificação desses 
principios ... 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Exatamcnte. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) -,, c o Direito Penal, 
através da Escola Humanista, teve a influência decisiva. Até aqui, 
V, Ex• receba minhas congratulações pelo brilhante discurso. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Agradeço a 
V, Ex•, eminente Senador, pela generosidade do seu aparte. 

Se mencionei, aqui, a Carta das Nações Unidas, como ponto de 
partida desta anlllisc, é porque, sem dúvida alguma, foi naquele 
documento, um dos mais belos que o homem civilizado jll escreveu, 
que os Direitos Humanos puderam ser, cfetivamcnte, codificados, 
como bem salientou o nobre Lidcr do Governo. 

Mas vou continuar, Sr. Presidente: 
Criaram-se, como se sabe, inclusive, cm ambas as organizações 

-das Nações Unidas c dos Estados Americanos- c ati: mesmo cm 
seus desmembramentos, como a UNESCO, comissões c subcomis· 
sões destinadas à defesa dos Direitos Humanos. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores: 
Essas considerações que venho de cxpcndcr, ~êm a propósito 

de haver sido 0 Brasil escolhido, como é do conhecimento de todos, 
para, cm 1978, tomar assento, com direito a voto, na ~omissão de 
Direitos Humanos da Organização das Nações Umdas, como 
representante da Aml:rica Latina, por indicação dos pulses intcgran· 
tes do Conselho Económico c Social das Nações Unidas. Isto 
representa, por certo uma grande honrn c uma nilo menor 
responsabilidade! 

Em brilhante artigo publicado no Jornal do Brull recentemente, 
o advogado Renato Corrêa Freire observa que o humanismo do tipo 

ncotomista, como propositura filosófica, nunca foi praticado no Bra· 
si!. Ocorreu entre nós, diz ele, um paternalismo capitalista, coo· 
testado imediatamente por um populismo pscudomarxista, mas com 
idéias fascistas, que redundou na ditadura cstadonovista. 

O breve hiato dcmocrlltico-liberal conseguiu unir as idéias do 
Humanismo ao Direito, apenas no papel. Padecendo da doença 
crónica do totalitarismo anterior, sucumbiu nas trevas de um misto 
de corrupção c falsas ideologias populares. 

Assevera ainda aquele articulista: "feliz, ou infelizmente, é difl· 
cil analisar agora, surgiu como um poder moderador: as Forças 
Armadas. Nem se diga poder rcvoluciondrio, pois revolução não 
houve, Os críticos maldosos falam em Golpe de Estado. Preferimos 
ficar com o conceito de que as Forças Armadas Brasileiras cxcr· 
ccram um poder moderador, humanístico, mas sem direito." 

"Desde 16, nota Renato Corrêa Freire, as coisas começaram a se 
complicar, Como dar legitimidade jurldica a uma atitude 
basicamente humana, no seu mais verdadeiro sentido? Daí cm 
diante, perdeu-se o poder humanisticamcntc exercido. A recorrer ao 
direito, recorreu-se à força c à repressão. Ao invês de legitimar o po· 
der, este reformou a lei pura impô-lo, daí por diante, sem qualquer 
humanidade, ao povo, O que era humano passou a ser desumano. O 
que poderia ser direito, passou a ser instrumento da desumanidade, 

. Daí o abismo cm que nos encontramos: têm razão as autori· 
dadcs brasileiras de não quererem discutir Direitos Humanos. O 
humanismo que aqui existia se dissipou c o direito não pode proteger 
o vdcuo. Este o grande dilema que a Nação Brasileira enfrenta, hoje: 
um pais onde existe a cordialidade, sem humanidade; uma enorme 
quantidade de leis, sem Direito. 

e preciso, realmente, ter pena, e até admirar o "tourdc force" 
que o nosso representante diplomdtico tcrd que fazer ao assumir 
assento na Comissão dos Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidas. 

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

O SR, LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Daqui a pouco 
ouvirei V, Ex•, com o maior prazer. Permita-me, entretanto, adiantar 
um pouco mais meu rac-.ocínio. 

E conclui aquele ilustre advogado: "enfim, é hora, é tempo, é o 
momento de mudar, c quem sabe, até 16, também, seja tempo de con· 
ciliar, não tanto a polftica partidâria, mas o humanismo ao Direito". 

Sim, Senhor Presidente c Senhores Senadores, urge que se leve a 
cabo a conciliação do Humanismo ao Direito. 

Nilo é comprccnslvcl que, cm nome da soberania nacional, rccu· 
se o Governo, sequer, a visita de um delegado do Governo Norte· 
Americano, como o Senhor Allard Lowcnstcin, não para impor ou 
fiscalizar entre nós o cumprimento dos direitos humanos, mas, apc· 
nas, para explicar às nossas autoridades a razão da insistência com 
que a nova polftica exterior americana se baseia, universalmente, no 
respeito a esses direitos fundamentais da pessoa humana, nos regi· 
mcs mais contraditórios, socialistas ou capitalistas, totalitdrios ou 
dcmocrâticos. 

Esse medo, observa Alceu Amoroso Lima, "é um sintoma alar· 
mantc de que cm casa de enforcado nilo se deve falar cm corda", 

Criado entre nós hã treze anos, existe um Conselho de Defesa 
dos Direitos Humanos que só se reuniu durante seis anos c sem cum· 
prir sua função. Houve quem o chamasse de conselho surdo c mudo, 
de órgilo esotérico, de portas fechadas. 

Em maio do corrente ano, o Governo, através de seu Sccrctdrio 
de Imprensa, matou cedo as esperanças de que uma comissão intcr· 
nacional de alto nível viesse ao nosso País, para fiscalizar o cumpri· 
mcnto dos principias relativos aos direitos humanos, 

Nilo podemos deixar de aplaudir esta altiva decisão prcsidcn· 
cial. Com efeito, nenhum governo, legal ou ilegalmente instituldo, 
aceitou até hoje a intervenção de comls<õcs internacionais nos seus 
assuntos internos, a menos que se trate da administração parcial de 
algum território dilacerado por conflitos tribais. 
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"Mas, como muito bem notou, cm editorial, "O Estado de S. 
Paulo, o Coronel Toledo Cnmargo se esqueceu de acrescentar uma 
coisa de muito peso. O caso~ que nilo se afigura correto que o Govcr· 
no Brasileiro considere de sua exclusiva competência zelar pela dcfc· 
su dos direitos humanos dentro do território nacional, Ainda que o 
Governo Gciscl possua t!tulos honrosos que lhe esmaltam a nção ncs· 
se dclicndfssimo âmbito, os direitos humanos não podem ficar na 
dependência da consciência moral dos governantes, HA que submc· 
ter todo o governo n certas formas de fiscalização endógena, mas que 
lhe seja exterior. Para o próprio bem desse governo, seja ele qual for, 

Ouço agora a intervenção do nobre L!dcr do Governo, pedindo 
n S, Ex• escusas pela demora em receber o seu aparte, mas~ que esta• 
vn, até h A bem pouco, fazendo apenas citações, 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Compreendo c agra
deço a V, Ex• V. Ex• citou, h4 pouco, a opinião de um ilustre advoga· 
do e fez uma nfirtnativn absolutamente exagerada c, com a qual, acre· 
dito, V, Ex• não concorda, Disse ele que no Brasil não hã o Direito. 
Quer me parecer que é uma opinião inteiramente divorciada da rcnli· 
dadc. O que ocorre cm nosso Pafs é um pcr!odo de transição. Esta
mos, graças ao compromisso c à tarefa do Presidente Ernesto Gciscl 
c com a colaboração de homens públicos eminentes, procurando 
completar essa transição, de um estado de excepcionalidade demo· 
cr4tica para o aperfeiçoamento de nosso estado de direito. Porque, se 
V, Ex• argumenta - permita alongar-me um pouco mais - se V. 
Ex• argumenta cm anormalidade, h4 de fazer um confronto com o 
que existe cm muitos pafscs onde a omissão dcmocrlttica é total, c 
com o nosso Pafs, que, talvez tenha realizado um fato inédito na H is· 
tórin dos movimentos rcvolucionârios: manteve o Congresso funcio
nando. Isto revelou, por si só, a intenção de estabelecer um percurso 
de transição para ô aperfeiçoamento do regime dcmocrlttico, Quanto 
no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana a que V. Ex•, 
ou o advogado, não sei mais, atribui carlttcr esotérico, é também 
uma conccituação que não resiste no menor exame desapaixonado. 
O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana existe, foi rc· 
formulado com a participação de figuras eminentes do Pafs, c não 
tem funcionado porque o Movimento Dcmocrlttico Brasileiro se nc· 
ga, terminantemente, a participar de seus trabalhos, O Governo dcsc· 
ja que esse Conselho funcione mas, deseja também a presença da 
Oposição, para que não se diga que as apreciações c os julgamentos 
naquele órgão sejam suspeitos pela só presença llt, cm termos pnrtidlt· 
rios, do representante da Aliança Renovadora Nacional. De modo 
que cu quero de certo modo discordar um pouco, não do discurso de 
V, Ex•, mas das citações, principalmente diante do exagero desse ad· 
vogado, Ou é um exagero decorrente do pnssionalismo ou é um cxn· 
gero decorrente da caduquice, de um processo de csclcrosn~to cc· 
rcbral, Dizer que no Brasil não há Direito, isso não tem sido dito 
nem pelo MDBI ' 

.;, 
O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB IS.. GO)- E cu não disse 

isso, embora discorde também dos exageros de V, Ex•: na defesa do 
Governo. · 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Sim, o advogado é 
que disse. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) Exalo. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- GO)- E V, Ex• transcreve a 
opinião do advogado. De modo que, ~ uma afirmativa leviano desse 
odvogado c que estA dcsscrvindo não só n verdade, como no próprio 
discurso de V, Ex• que agasalhou esta afirmativa, evidentemente 
mentirosa c injuriosa, 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MOB- GO)- Eminente lldcr, 
permita-me responder no seu aparte, começando praticamente pela 
parte final, 

V, Ex• nilo faz justiça à Oposição, no responsabilizar o MDB 
pelll nuo funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos H uma· 
no,, Conhece V, Ex• muito bem e ncho utó desneccssfirio repetir 
uqui as razões por que u Oposiçno dele se retirou. 

Nilo é do meu tempo nesta Casa, mas ai ao Indo de V, Ex• 
encontram-se o nobre Sr, Senador Franco Montoro, meu cmincnlc 
H der c o nobre Senador Dnnton Jobim, que aqui j4 estavam quando 
o Conselho de Defesa dos Direitos Humanos cerrou as suas portas, 
deixnndo assim de se reunir. 

O importante, eminente lldcr, não ê esta ou aquela palavra solta 
no contexto de uma afirmação que aquele advogado fez, Não costu· 
mo pinçnr palavras que, às vezes, dentro de um contexto, têm um 
significado mas, pinçndns, adquirem uma tonalidade completamente 
diferente, O importante é salientar que a única entidade em condi· 
çõcs de exercer essa fiscalização do respeito nos direitos humanos é o 
Conselho de Defesa, E o Coronel Toledo de Cnmnrgo, ao fazer cxtcn· 
sa referência a convenções mais ou menos homónimas, que o Pafs 
subscreveu no campo internacional, omitiu justamente o Conselho 
de Defesa de Direitos Humanos, que aqui deveria estar cm fun
cionamento, 

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

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- E se ele estives
se na plenitude de seus trabalhos, obviamente quem ganharia com is· 
so seria o próprio Governo, porque no instante cm que llt fora se 
apregoasse que aqui no Brasil havia desrespeito aos direitos fun· 
damcntnis do homem, o Governo poderia invocar o testemunho 
imparcial do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V, Ex• com· 
plementar o aparte anterior? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Permita-me 
V, Ex• ouvir cm primeiro lugar o nobre Lfder Franco Montara que, 
anteriormente, com um gcsto,jlt me havia solicitado, 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - V, Ex• coloca muito 
bem a questão. O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Hu
mana foi criado pelo Congresso Nacional, iniciativa de um antigo 
parlamentar, presidente da Câmara dos Deputados, postcriortncnte 
Ministro do Supremo Tribunal Federal c seu Presidente, Bilac Pinto, 
Era um órgão que tinha a função de zelar pelos direitos da pessoa hu
mana, Esse Conselho funcionou com a representação das lideranças 
de ambos os Partidos c de outros organismos representativos da 
comunidade brasileira, tais como a Associação Brasileira de Impren
sa c o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, até que cm deter
minado momento, quando estava sendo incômodo a atuação desse 
órgão, por iniciativa de um Parlamentar da ARENA, resolveu-se 
ampliar a sua composição tirando-lhe aquela posição de cquilfbrio 
que llt existia c tornando também facultativa as reuniões, a critério 
do Ministro da Justiça. Só quando. o Ministro da Justiça julgar 
conveniente é que o Conselho se rcunirlt c ainda foi estabelecido que 
as sessões seriam secretas, o que contraria o principio da fiscalização . 
O MDB protestou, outros organismos, representativos da fnmOia 
jurfdica brasileira, protestaram, alguns se retiraram do Conselho, 
mas, juridicamente, o Conselho ainda existe c, se não me engano, hã 
dois anos ele não se reúne c os protestos estão ai, com frequência, da 
tribuna da Cdmarn dos Deputados c do Senado Federal c nas plt· 
ginns do jornais. Hã denúncias que devem ser apuradas, Não são 
contra o Governo, pelo contrltrio, silo denúncias para que sejam 
apuradas as irregularidades praticadas à revelia das intenções do Go
verno. Mais do que isso, apresentamos um projeto de lei 
restabelecendo aquele cquilfbrio entre os organismos que pertencem 
ao Conselho, propondo a inclusão de um representante da Con· 
fcrência Nacional dos Bispos do Brasil, que tem efeito, como porta· 
voz dessa mensagem humanista a que V, Ex• se referiu, com aplauso 
da lideranças da Maioria, denúncias que precisam ser apuradas, Se 
hlt uma Instituição que merece participar desse Conselho é a CNBB, 
Esse projeto estabelecia também que o Conselho se reuniria nilo por 
uma deliberação arbitrAria do Ministro da Justiça, mas teria uma 
reunião obrigatória periodicamente, Estnbclccin tambêm que as ses· 
sõcs seriam públicas, Quando houvesse interesse maior de Segurança 
Nacional ou outra razão justificativa de uma reunião secreta, a reuni· 
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ão seria reservada. Fora da(, defesa de Direitos Humanos é assunto 
que deve ser tratado de portas abertas. A proposta foi feita, cstâ 
tramitando, mas não chega ao Plenário, porque, representantes de 
outro Partido estilo retendo esse projeto e negando o seu parecer, cm 
tempo oportuno. Já mais de uma vez requeremos a volta do assunto 
ao Plenârio. V. Ex• presta um serviço ao Brasil, à causa dos direitos 
humanos, que tem uma significação maior c universal c presta um 
serviço, também, ao Governo c, também, à Maioria, lembrando que 
este é um assunto grave demais para permanecer esquecido nas gavc· 
tas de alguma Comissão. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Muito obri· 
gado, eminente Líder. V. Ex• tem razão. I> um assunto grave demais 
c que, sobretudo, vai-se tornar incómodo, a partir do instante cm 
que o Delegado do Brasil tiver assento na Comissão dos Direitos 
Humanos, representando a América Latina, nas Nações Unidas. 

O Sr. Lélte Chaves (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Lázaro Barboza? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Pediria ao 
nobre Senador Leite Chaves que permitisse ouvir, primeiramente, o 
Lldcr do Governo, que já me tinha solicitado o aparte. 

O Sr, Leite Choves (MDB - PR) - Talvez, o Lldcr do Go· 
vcrno, respondendo posteriormente, nos desse esclarecimentos, inclu· 
sivc, ao ponto cm que meu aparte focalizarã. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) -Nesse caso, V. Ex• 
poderá conceder o aparte ao nobre ScQador Leite Chaves, 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO)- Então, concedo 
o aparte a V. Ex•, Senador Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella) - Quero avisar ao 
orador, tendo cm vista a fila dos apartes, que dispõe apenas de sete 
minutos para concluir o seu discurso. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Muito obriga· 
do, Sr. Presidente. Pedirei aos colegas que sejam breves e procurarei 
concluir o meu discurso dentro do prazo determinado por V, Ex• 

O Sr. Leite Cbaves (MDB- PR)- O Senador Eurico Rczcndc 
é um dos Senadores que se destacam, nesta Casa, pelo invulgar bri· 
lho, pela versatilidade c, ultimamente, pela ênfase que ele procura 
dar, na sua negativa, à existência de violcntação aos Direitos H uma· 
nos. Agora, S. Ex• faz uma afirmação cstrondante, apoteótica, de 
que há direitos absolutos no Brasil. Nilo há direitos; ninguém tem 
direito neste Pais, Quero dizer a V. Ex• que, de acordo com a Lei, 
não há direito que V, Ex•, ou qualquer cidadão, tenha, no Brasil, 
que não possa ser tirado pelo Presidente da Rep~blica, com base no 
Al-5, Qualquer que seja o direito, quer diga respeito à liberdade, à 
propriedade, à função p~blica ou privada, não hã direito que não 
possa ser alcançado, de forma irrecorrlvel, pelo Ato Institucional, 
pelas prerrogativas excepcionais de que o Presidente é detentor. 
Quanto ao mais, a exemplo da eloqUência de hoje, há pouco tempo 
S. Ex• alardeou, nesta Casa, c os jornais transcreveram, que não há 
tortura no Brasil. Que a Oposição denunciasse as torturas, que osjor· 
nais denunciassem as torturas. Entretanto, hã poucos dias, um jorna· 
lista, ou um estudante que cstâ há muito tempo preso, declarou que 
se retratou cm razão dos sofrimento na prisão. Inclusive deu - ele 
disse - o nome dos supostos torturadores; disse, até mesmo, os 
cognomcs. Saiu cm todos os jornais, c não vi, de parte do ilustre LI· 
der da Maioria, qualquer pronunciamento a respeito. De forma que 
para S. Ex• adquirir, realmente, a respeitabilidade que deve merecer, 
eis que acoima até de dclinqUcncial a Oposição, que S. Ex• se 
pronunciasse pelo menos a esse respeito. Houve um depoimento ela· 
ro; os jornais divulgaram e não houve, de parte de S. Ex• - que rc· 
ptou a imprensa, que reptou o Congresso, que reptou os estudantes a 
denunciarem as torturas - uma palavra, sobre aquele caso que foi 
chocante para a opinião p~blica narional. De maneira que estamos a 
aguardar, ainda, de S. Ex•. para continuarmos a tê-lo no alto nlvcl 
de credibilidade que nos merece, um pronunciamento a esse respeito. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO) - Muito obriga· 
do, Senador Leite Chaves, c vou pedir, agora, ao ilustre Lldcr do Go· 
vcrno que seja breve, porque o meu tempo está prestes a se esgotar, c 
devo emitir ainda alguns conceitos, sob pena de deixar o meu discur
so sacrificado. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Procurarei ser breve. 
Em primeiro lugar, devo dizer que, cm matéria de respeitabilidade, 
cu não tomo conhecimento do aparte do eminente Senador Leite 
Chaves. A Liderança do Governo não é uma corregedoria, que está 
disponlvcl a todos os tipos de lam~rias c reclamações, Se o Sr. Sena· 
dor Leite Chaves cuida, c acredito que o faça, da respeitabilidade do 
seu mandato, o que tem a fazer é usar dos meios legais para o procc· 
dimcnto penal contra aquelas autoridades que S. Ex• entende viola· 
doras dos Direitos Humanos. O Presidente Castcllo Branco remeteu 
para esta Casa projeto, que foi convertido cm Lei, dispondo a rcspci· 
to dos abusos de poder de autoridade, abusos de Poder. Então, se 
S. Ex• cstâ consciente de que houve violação de um Direito H uma· 
no, se a autoridade abusou, S. Ex• fica muito mal com a sua rcspci· 
tabilidadc Parlamentar de não agir. Porque hã uma Lei que permite 
a S. Ex• c a qualquer do povo denunciar. · 

Mas, o que estou verificando é que S. Ex• não deseja nenhuma 
apuração c nem punição; o que S. Ex• deseja é ter a oportunidade da 
constância dos comentários. De modo que, o aparte de S. Ex• nilo 
deve preocupar a ninguém, porque o que fez foi tomar o precioso 
tempo de V. Ex• c da Casa. E arremato dizendo; logo que chegou ao 
meu conhecimento uma dcn~ncia no sentido de que um preso estava 
sendo maltratado num estabelecimento penitenciário, cm Pcrnambu· 
co, exibi para, çsta Casa a opinião do Presidente da Ordem dos 
Advogados daquele Estado, informando que visitou o estabelecimen
to penal, ouviu o preso c nilo ouve violação alguma. Vale dizer, trou
xeram para esta Casa uma inverdade, que fez com que pcràêssemos 
tempo. Mas, provamos, com a palavra insuspeita da Ordem dos 
Advogados, - que é objcto c, aliás, cativante dos amores do MDB 
- que se tratava de uma mentira do causador c não de verdade de 
espécie alguma. Dai eu dizer que é saudilvel que os homens p~blicos 
denunciem violações dos Direitos Humanos, mas que tenham 
cuidado para fazê-lo evitando que se drenem para esta Casa casos 
que refletem pura leviandade. Agradeço ao aparte de V. Ex• e não 
teimarei mais o seu tempo 

O SR, LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Muito 
obrzgado. Nilo sei, nobre Lldcr, qual o acusador a que V. Ex• se 
referiu, mas de qualquer forma quero dizer que, no instante cm que 
V, Ex• prestou esclarecimentos ao Senado c à Naçilo, V. Ex• não 
apenas cumpriu com o seu mister, mas prestou um serviço ao Brasil. 
Oxalâ cm todas as ocaoiõcs V. Ex• possa fazê-lo da mesma forma 
como o fez naquele dia. 

O SR. PRESIIlENTE (Pctrônio Portclla) - O seu tempo cstâ 
findo, Sr. Senador. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO)- Sr. Presidente, 
solicito de V. Ex• mais 2 ou 3 minutos de tolerância, paia que, pelo 
menos, cu possa dar um fecho ao meu discurso, jâ que fui surpreendi· 
do pelos apartes com que os nobres colegas abrilhantaram minha 
oração c o tempo regulamentar de que dispunha se esvaiu. 

Senhor Presidente, Senhores Senadores: 
Sempre me causou estranheza que o Governo dO Presidente 

Gciscl, que não tem motivos para se considerar herdeiro do 
"buzaidismo", nilo tenha até agora promovido nenhuma reunião do 
Conselho. A Sua Excelência parece sorrir mais a imagem do Chefe 
de Estado, até mesmo paternalista, capaz de deter com um ato de 
império os excessos de qunlquc:r uscntc. da repressão, No cntunto, 
quando o Presidente Carter nos incluiu na lista dos Pulses onde os 
direitos humanos constituem uma incógnita, faltou a Brasllia o teste· 
munho do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, para 
abonar à face do mundo o comportamento da·atuai administração. 

De acordo, pois, com a posição cxtcrnada pelo porta-voz do 
Puldcio do Planalto. Mas o Presidente Ernesto Gel sei contrabalança. 
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ria, eficazmente, a critica adversa de seus inimigos internos c cxtcr· 
nos, cnso atribuísse vigi:ncia plena ao Conselho, hoje, pior que no 
regime Médici: uma entidade de existência fictfcia", 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, o SecretArio Adjunto para 
Assuntos lntcramcricnnos, Tércncc Todman, afirmou, hâ dias, cm 
Ln Paz, que "a defesa dos direitos humanos constitui ponto c~rdcal c 
fundamental da polftica norte americana". Esta polftica normativa 
deve presidir a polfticn de todas as nações civilizadas. Nilo ~possível, 
de fato, que os Direitos Humanos sejam apenas uma pedra-de-toque 
nos debates polfticos das nações, desgastando-se criminosamente 
como tantas outras grandes palavras, como democracia c liberdade. 

O que nos deve preocupar, acima de tudo, ~ a importância 
incomparâvcl do homem, sua dignidade c inviolabilidade, seus 
direitos inalicnãvcis, princípios que devem constituir a meta prin· 
cipal de qualquer processo polftico, 

Lord ChâlfÓnt diz a propósito: "quando o respeito pelo ser 
humano, individualmente considerado, se vê subordinado a outros 
requisitos, é que se manifesta um inevitável retorno às trevas c paira 
sobre os homens a sombra do potfbulo". 

E prossegue: "nilo serei provavelmente acusado de gipérbolc 
galopante se disser que a idéia de respeito pelo individuo vem sendo 
seriamente golpeada cm todo o mundo. Valendo-me de imagem 
cunhada por fonte de certa forma amblgua, diria que o homem está 
por toda parte acorrentado. Na América do Sul, na África, na Ásia c 
na Europa, homens c mulheres se vêem privados de sua liberdade, 
atormentados c humilhados pela simples raziio de que discordam 
abertamente das id~ias ou atos daqueles sob cujo poder se 
encontram. 

t; importante reconhecer que estas terríveis c freqUentemente 
violentas manifestações da tirania ni\o silo monopólio ou 
prerrogativa de uma só tendência polftica. O cigarro aceso na pele, o 
clcctrodo c os campos de prisioneiros são recursos empregados tanto 
por fascistas quanto por comunistas. 

Acredito ser de extrema importância estarmos preparados para 
condenar c combater este tipo de opressão, qualquer que seja sua 
coloração polftica c por mais superficialmente convincentes que 
sejam suas justificações. O cquillbrio entre liberdade c ordem ~ 
bastante delicado, c para mantê-lo pode muitas vezes ser ncccsslirio 
usurpar a absoluta liberdade de açi\o do individuo - especialmente 
se ela ameaça restringir a liberdade de outros. 

Mas, ni\o há justificação alguma para a tortura, vilipcndiaçi\o 
ou dcgrcdaçi\o de um ser humano por outro; c muito menos pelo 
crime da disscnsi\o politica. E, no entanto, o espectro da amblvalên· 
cia ainda ronda o intrincado labirinto dos direitos humanos, cm 
todas as partes do mundo. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, se a expressão Direitos Huma· 
nos é de uso recente, antiga é n concepção que se tem de que todo 
homem, sem distinção de raça, sexo, lfngua, religião, ideologia poli· 
tica, é dotado de um mínimo de direitos c deveres, independentes das 
normas internas no Estado. 

Os direitos fundamentais do homem nilo silo uma dâvida do 
Estado, eles silo inerentes à natureza humana c constituem um 
imperativo da própria vida cm sociedade. Por isso, nos países 
democrliticos, à proporção que se aperfeiçoa a sua organização poli· 
tica c jurldica, proclama-se que os direitos humanos preexistem às 
normas internas e que o respeito c a protcçilo desses direitos silo uma 
obrigação do Estudo, 

Que a distinção que acaba de ser conferida ao Brasil de 
representar n América Latina, no próximo ano, no conselho das 
Nações Unidas leve nosso Governo a imbuir-se do verdadeiro 
alcance desta tão grande responsabilidade, cnvidando desde jâ, todos 
os esforços pura que cm nossa terra a prescrvnçi\o dos direitos 
humanos constitua a sua maior preocupação. 

Era, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o que tinha a dizer, nesta 
tnrdc. Muito obrigado. (Muito bem I Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS 
FREIRE NA SESSÃO DE 22-9-77 E QUE: ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POS· 
TERIORMENTE: 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Hâ poucos dias, o escritor Tristão de Athaydc mostrava que: 

"o cspctâculo que acabam de nos fornecer as comemora
ções do scsquiccntcnlirio dos cursos jurldicos reanima as nos· 
sas esperanças c constitui prova do valor moral cxtraordinli· 
rio dessa mocidade que tantos julgam desfibrada ou clnica", 

Acrescentava, ainda, o notável brasileiro: 

"Coincidiu, essa cxtraordinliria manifestação da cons· 
ciência juvenil, com o aumento da compressão policial, 
demonstrando irrctorquivclmcntc as qualidades de bravura 
dessa juventude, marginalizada pela violência repressiva de 
uma falsa legalidade." 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, regressando do meu Estado, fui 
testemunha, juntamente com os Senadores Paulo Brossard c Tcotó· 
nio Vilela, de que, realmente, a repressão policial, neste Pais, se 
espraia cada vez mais c que, atrav~s do obscurantismo que domina 
alguns sctores universitários, procura-se sufocar o natural desejo da 
mocidade de discutir, nos recintos escolares, os grandes problemas 
nacionais. 

Para tristeza de todos, cm especial os que pertencemos à tra• 
dicional Faculdade de Direito do Recife, aquela Casa vem revelando 
estreiteza de mentalidade c inadmlssivcl subordinação aos ditames 
da força que cerceia as liberdades públicas do Brasil. 

Todo o Senado Icmbrarli de que, por ocasião das comemorações 
do II de agosto último, tive a oportunidade de, -desta tribuna, mos
trar que enquanto a Faculdade de Direito do Largo de Silo Francisco 
comemorava, cngalanada, aquela grande data, a escola, que nasceu 
cm Olinda, fechava as suas portas, apagava as suas luzes c era cerca· 
da por forças militares. Tudo isto para impedir que, no seu recinto, a 
juventude comemorasse aquela grande cfcm~ridc que foi, há cento c 
cinqUenta anos, a fundação dos nossos cursosjurldicos. 

Aquele fato, deplorado por nós c por outros companheiros nos· 
sos, seria, também, objcto de verdadeira c contundente denúncia, fei
ta por alguém que, possivelmente, não pertence às fileiras do Partido 
da Oposição. Alguém que, estando nas v~spcras de integrar o corpo 
de professores da Casa de Tobias, preferiu da violência qua ali se pra· 
ticou, levantar a sua voz de protesto c corporificA-lo cm renúncia pcs• 
soai, através de documento que, sem dúvida alguma, honra a nossa 
cultura c as nossas tradições libcrtârias. 

O protesto foi do Professor Jos~ Rafael de Menezes, que dis
tribuiu nota à imprensa vasada nos seguintes termos: 

"A maneira mais coerente que descubro para comemo· 
rar o Scsquiccntcnârio dos Cursos Jurldicos, é através de 
uma Imolação didâtica. Presto minha drnmliticn homenagem 
à Faculdade de Direito do Recife, recusando-me a assumir o 
magistério jurídico para o qual de hll muito vinha me prcpa· 
rando c nos últimos meses fora oficializado, Em cor· 
rcspondência entre os Reitores da Universidade Federal de 
Pernambuco c da Para!ba, ficou decidida essa participação, 
com os diversos expedientes administrativos assinados. O 
Reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque, da UFPB, nco· 
lhcu com tal sensibilidade o pedido que me colocou à disposi· 
ção da UFPE, sem nenhum ónus para esta. A Para!ba tudo 
assumia nos direitos c vantagens do docente tido como cm 
condições de retribuir ao melo unlversitlulo pernambucano, 
um pouco das ofertas culturais que, por gerações, formaram 
as lideranças pnraibanas. Assim comissionado, como uma 
espécie de diplomata da gratidão paralbana, cls·mc defronta• 
do c hostlllzado, por todos os Interditos, por todas as contra· 
diçõcs do Onze de agosto. A Faculdade de Direito do Recife, 
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à cuja sede me dirigi na véspera para apresentar as ilustres 
credenciais, estava fechada, nos recantos da Praça histórica, c 
nas esquinas do Quarteirão glorioso, só encontrei sussurros 
de queixas c aconselhamentos de retirada, 

Para provocar os meus brios ou comprometer-me 
com esta decisão, durante um ano estive a realizar pesquisas 
na Biblioteca da FDR, por conta da Universidade da Parai· 
ba; mais do que escrever dois ensaios sobre os cento c 
cinqUenta anos, incorporei essa tradição. Tornei-me disc!pu· 
lo de Macicl Pinheiro c de Martins Júnior. Não posso transi· 
gir sem trai-los. Náo posso ocupar uma cátedra quando a eles 
silo negadas. Elas perderam o sentido, c com isto a Faculdade 
nilo só dcsatualiza, como se desautoriza. Respeito c estimo os 
ilustres mestres da Casa c procuro compreendê-los. Nilo os 
exorto a protestos nem a renúncias. Mas me julgo com o 
direito de merecer deles igual comprccnsilo: assim como 
foram tilo atenciosos cm me credenciarem para. assumir o 
magistério ao lado deles, sejam agora generosos para admiti· 
rem qué nilo posso aceitar." 

Não pretendo passar por herói, nem fazer cena cOJl! este 
gesto. Simplesmente estou situado num volume de fatos que 
me exortam a definições, Não discuto os meus prejuízos pro
fissionais, nem os incômodos que vier a produzir. Os fatos so
ciais cercam a personalidade humana, c dentro deles não se 
pode sobreviver sem honra. Há vinte c cinco anos sou profcs· 
sor universitário. Na fundação da Universidade de Pcrnam· 
buco era estudante, c fui orador pela Faculdade, no compro
misso assumido cm 1947 na Sacristia do Mosteiro de Olinda: 
professor fundador da Universidade Federal da Para!ba, sem· 
prc procurei ser fiel à mlstica de que em livro denomino o Hu· 
man!smo Reclfen~~e. Ao alcançar a dificuldade de ser fiel a cs· 
se passado, justamente quando me promoviam ao seu centro 
mais ilustre, desisto cm tempo de não deslustrar-me por misti· 
ficnção, c de não complicar aqueles que confiaram cm meu 
desempenho apaziguado, Sou um socrático, os amigos c os 
ex-alunos o sabem. Imolo-me para não "perturbar" a juven
tude acadêmica da Faculdade de Direito. lõ: a única lição que 
posso dar, sem maiores danos que os do meu curso profissio· 
nal universitário. A Paralba merecia isto quando credenciou
me para representar a tradição jurldica, onde um Epitácio 
Pessoa, um Adolpho Cirnc, um Odilon Nestor, um José Amé· 
rico de Almeida, ficaram incsqucclvcis. Mas o Recife que me 
formou, c recentemente me fez cidadão, também merecia um 
gesto, dentro da humilhação a que se reduziu o Scsquiccntc· 
nârio dos Cursos Jurldicos." 

Sim Sr. Presidente c Srs. Senadores, cm Pernambuco humi· 
lhou-sc ~ Scsquiccntcnário da Casa de Tobias quando, ao invés de se 
fazer como se fez cm outros cducandáriosjur!dicos do Pais, lá se ccr· 
raram as suas portas, lã se apagaram as suas luzes, lã ?ão se permitiu 
que os membros dos seus corpos docente c discente t1vcsscm acesso. 
E se permitiu que, graças à "colaboração" do Sr. Governador do 
Estado, se cercasse a Faculdade de forças embaladas. 

O gesto do Professor José Rafael de ~cncscs fica como um sim· 
bolo, registrando a revolta não s6 do para~bano que ele é, não só do 
pernambucano que sou, mas, sobretudo, dos democratas que se cspa· 
lham por todo este Brasil c que sentem, lamentavelmente, que o 
Direito entrou cm eclipse na tcrrn brasileira. 

O Sr. Murllo Pualso (ARENA - PE)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com toda satisfa. 
ção, Senador Murilo Paralso. 

O Sr. Murllo Paraíso (ARENA- PE)- Gostaria .de apartcar 
o discurso de V, Ex• pura dizer que não interpreto a pos1ção do Go· 
vcrnador do Estado como uma atitude ofensiva aos nobres Senado· 
rcs que estiveram no meu Estado, nu c~pi.tul pcrnambucu?a, par~ 
proferir uma palestra na Faculdade de D1rc1to. Interpreto, s1m a ati· 

tudc do Sr. Governador como cheia de uma preocupação ~nica, que 
foi a de manter a ordem na Capital, cumprindo uma determinação 
do Ministério da Justiça, proibindo a realização de passeata na ci· 
dadc, Não admito qualquer outra razão, muito menos de ordem 
pessoal, para a atuação do Sr. Governador naquele episódio, c 
acredito, mesmo, que V. Ex• também não tenha condições para 
queixar-se de S. Ex• a não ser pela proibição da passeata que, se diga 
de passagem, foi uma questão do cumprimcnto-'da determinação a 
que fiz alusão, 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Fica registrado o 
aparte do Senador Murilo Paraíso, que se reporta a um outro cpisó· 
di o, c não cxatamcntc a este que acabâvamos de nos referir, mas ao 
qual nós chegaremos, dentro da seqUência do nosso pr.onunciamc~· 
to. De logo, podemos dizer, no entanto, que essa Porta na do Sr. MI· 
nistro da Justiça é mais um ato de força contra os dispositivos cxis· 
tentes, inclusive ao daquele texto, dito Constitucio~al, que foi outor
gado pelos Ministros Militares cm 1969- a disposição que assegura 
a liberdade de reunião, reunião sem armas c sem interferência da au· 
toridadc pública. O diploma, citado pelo ilustre Senador por Pcrnam· 
buco, é, também, um triste sinal dos tempos, com efeito, uma simples 
Portaria- c esta a própria cognominação usada pelo apartcantc so· 
brcpõc-sc a um texto que eles dizem ser Constituição c, através desse 
ato de arbítrio do Executivo, procura-se sufocar liberdades primá· 
rias, reconhecidas cm todos os palscs livres. 

Pior, Sr. Presidente, é que aquele fato, que tanto chocou ao 
Professor José Rafael de Meneses, não ficou como um episódio 
isolado. Como que se vai firmando uma jurisprudência do 
obscurantismo que domina a minha Faculdade, a nossa Faculdade; 
aquela Faculdade que nasceu com a de São Paulo, há í50 anos. De 
fato aquele cspetâculo de escola fechada, de escola apagada, de 
escola ocupada por forças militares, repetiu-se mais recentemente 
quando, cm dias da semana passada, havíamos sido - o Senador 
Teotônio Vilela, da ARENA de Alagoas; o Senador Paulo Brossard, 
do MDB do Rio Grande do Sul c o Senador que aqui fala, como 
representante de Pernambuco - convidados para participar de um 
debate promovido pelo Dirctório Acadêmico Democrático de Souza 
Filho. 

O nome do patrono desse Dirctório - todos que acompanham 
o processo politico brasileiro sabem muito bem - foi o daquele 
estudante morto, por forças policiais também embaladas, quando, 
cm 1945, a exemplo de hoje, se sustentava igual luta pela 
redcmocratizaçilo do Brasil. Foi o estudante que, juntamente com 
um opcrãrio, foi imolado nas ruas do Recife, porque procurava, por 
igual, clamar por liberdade. 

Pois bem, os que fazem o Dirctório Acadêmico da Faculdade de 
Direito de Recife, honrando o nome do seu patrono, honrando as 
tradições daquela casa,, tentaram promover um debate sobre libcr· 
dadcs democráticas, sobre Assembléia Constituinte, sobre estado de 
direito. Nesse sentido solicitaram à Dircção da Escola a cessão do 
Salão Nobre daquela Faculdade. E, para tristeza de todos, a 
solicitação foi negada, c, entre outros argumentos, diz na conclusão 
o documento: 

" 
\\tendo cm vista, mnis uma vez, preservar esta scsquiccn

tcnária instituição de ensino jurldico, da contaminação pelas 
agitações politicas estéreis, que não se harmonizam com o 
ambiente do estudo universitário, não pode acolher o pedido 
que se contém no presente o !leio, 

Em conseqUência, indefiro o pedido, negando, como nc· 
go autorização paru os debates programados pelo Dirctório 
Acadêmico, ni\o apenas com respeito ao Salào Nobre, como 
a qualquer outra dependência do cdincio desta Faculdade." 

Este o despacho do Sr. Dirctor, Dr. Francisco de Assis Rosa c 
Silva Sobrinho, impedindo manu militar/, graças u cobertura do 
Governo do Estado, que se realizasse o encontro de estudantes com 
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Senadores da República, alegando - praza aos Céus! - que isso 
implicava -repita-se- cm "agitações polfticas estéreis que não se 
harmonizam com o ambiente de estudo univcrsitârio", 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, quando chegamos àquela 
escola, às 19 horas do dia prefixado, encontramos a multidilo às 
portas da Faculdade, sem poder ter acesso ao seu recinto, porque 
não só nilo se cedeu o seu Salilo Nobre como se impediu que o cn· 
contra se realizasse, ao menos, nas próprias instalações do Dirctório 
Acadêmico. 

O Sr. Glhan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Com prazer, 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Para que não pareça o 
depoimento de V. Ex• é eivado de passionalismo ou que este seja um 
caso isolado, desejo prestar um depoimento a V. Ex• Também cu fui 
vitima da insistência dessa surdez que se quer abater sobre o Pais, 
quando convidado para fazer uma palestra num Simpósio da Univcr· 
sidadc Federal do meu Estado. Na verdade, nilo tivemos a fcroci· 
dadc canina que houve cm Pernambuco mas, fui proibido, Professor 
que sou da Universidade, de falar no recinto do Salão Nobre, tendo 
que fazê-lo, aos meus alunos, no Dirctório Central de estudantes. 
Por isso mesmo, quero trazer este depoimento a V, Ex•, dizendo que 
não se trata de um fato local, mas de toda uma polftica com que se 
pretende calar, nilo ver e não ouvir a realidade brasileira, que cstã 
sendo conduzida com aquela clarividência que é comum à juventude. 
Quero me solidarizar com V. Ex• pelo agravo que sofreu, pelo agra· 
vo que o Senador Paulo Brossard também sofreu, mas, sobretudo, 
pelo agravo que sofreu o Senado da República. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE)- Agradeço a V. Ex• 
o aparte, mas diria que, se não é um problema apenas local, poderia· 
mos dizer que são episódios marcantcmcntc locais, porque se um ato 
dessa natureza ocorreu no Recife, se a interdição à fala de V. Ex•, 
Senador da República c Professor da Universidade de Sergipe, 
também se fez sentir cm vez pretérita, outros centros univcrsitllrios 
têm permitido que possamos usar da palavra, a convite dos 
estudantes. 

E jll que estou me referindo ao scsquiccntenãrio dos Cursos 
Jurídicos, não poderia deixar de traçar um parclclo com o compor· 
lamento da Faculdade do Largo de São Francisco, nascida no 
mesmo dia cm que nasceu a Escola de Olinda, hoje Faculdade de 
Direito do Recife. Lã, na Escola de São Paulo o Senador Paulo Bros· 
sard, o Senador Tcotõnio Vilela c o Senador Marcos Freire, jã tive
ram a oportunidade de comparecer, a convite do Centro Acadêmico 
li de Agosto, c lã discorrer sobre estes mesmos assuntos para os 
quais fomos convidados, agora, na capitlil pcrnambucana. 

Isto apenas mostra que o regime de arbltrio, existente neste Pais, 
permite que autoridades menores extrapolem de suas funções c quei
ram ser mais realistas do que o rei, queiram apresentar serviços dcn· 
tro de sua orientação de subserviência cada vez maior a outros 
centros de dccisilo. 

E como para comprovar a mesquinharia, a falta de visão, a 
mentalidade que cstã dominando a minha sempre tão rica mas, hoje, 
empobrecida Escola de Direito, os jornais noticiam mais. uma àtitudc 
lnmcntãvcl da dircçilo daquela escola. A OAB, essa instituição que 
vem sustentando tilo bravamente a luta pelo retorno no Estado de 
Direito do Brasil, resolveu promover uma reunião, cm Pernambuco, 
de todos os presidente das seccionais da Ordem dos Advogados do 
Brasil, cm comcmornçilo no Scsquiccntcnllrio da Fundnçilo dos 
Cursos Jurldicos. Nesse sentido, solicitou ao Dirctor da Faculdade 
de Direito de Recife a cessão do snlilo nobre da Faculdade, para rcali· 
zar rcuniilo do Conselho Federal da OAB, com a presença dos 
presidentes de todas as seccionais brasileiras, cm homenagem à 
Faculdade de Direito. Nessa scssilo falariam o Dr. Cid Vieira de 
Souza, Presidente da seccional de Silo Paulo c o Professor Raimundo 
Fnóro, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil. 

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Sr. Dirctor que, 
vcrbalmcntc,jll tinha dito ao Presidente da seccional de Pernambuco 
que não haveria problemas para a sessão do salão nobre, terminou, 
também, praticando ato de indeferimento, que simplesmente cnvcr· 
gonha a cultura pernambucana. E é o de que nos dilo noticia os 
jornais de hoje, a exemplo do que aqui temos, o Jornal do Brasil, de 
22 de setembro de 1977: 

"Recife- O dirctor da Faculdade de Direito, professor 
Francisco Rosa c Silva Sobrinho - que proibiu a realização 
de uma vigllia clvica na escola c, mais recentemente, um dcba· 
te sobre a Constituinte com a presença de três Senadores -
recusou-se, ontem, a ceder o Salão Nobre para que a Scccio· 
na I da OAB promovesse, ali, homenagem à Escola scsquiccn· 
tcnllria. 

Irritado, o presidente da OAB cm Pernambuco, Sr. Otll· 
vio Lobo, classificou a recusa de "lamcntãvcl, uma coisa tão 
absurda c ridlcula que não hã mesmo explicação"." 

E mais adiante: 

"Surpreso com o ocorrido, pois de manhã o dirctor con· 
firmara, verbalmente, que o auditório seria cedido, o Sr. 
Otávio Lobo desabafou: "Estou com vergonha dessa falta de 
sensibilidade. A reunião scrã feita cm qualquer lugar, c este
nem que seja simbolicamente- não rcprcscntarll a Faculda· 

de de Direito, já que ela é a nossa homenageada, tendo cm 
vista os seus I 50 anos," 

Contando, não se acredita, Sr. Presidente. e que aquela Escola, 
de tantas c tantas tradições, que sempre reagiu ao poder da força, ho· 
je teme até ser homenageada pela Ordem dos Advogados do Brasil, 
em face, por certo, da luta rcdcmocratizantc que é sustentada por 
aquela instituiçilo. 

Isto me lembra os idos de 45; quando, empastelado o Diário de 
Pernambuco, mortos o estudante Demócrito c o carvoeiro Manocl 
Elias, a reação da Congregação foi altiva c marcou um dos momentos 
maiores de sua história. O Dirctor de então, o professor Andrade 
Bezerra, demitiu-se do cargo, porque este era de nomeação do Govcr· 
no Federal c ele se contrapunha à arbitrariedades havidas. A congro· 
gação, reunida, emitiu nota, de viril protesto c solidariedade aos cstu· 
dantes mostrando que ali era um baluarte do Direito c da Justiça que 
não capitularia diante da força. 

Hoje, infelizmente, estamos vendo cspctãculo melancólico, cm 
que, na verdade, homens que aprenderam o Direito, que ensinam o 
Direito, que aplicam o Direito, não se sentem sequer cm condições 
de r:cebcr, 1!\, representantes do Direito que lutam pelo Direito. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou cm dúvida se deveria trazer 
a esta Casa, como pernambucano que sou, um dos argumentos que 
se apresentaram para negar o salilo nobre; mas, como foi publicado 
pela Imprensa, é como certas vergonhas que não podem ser escondi· 
das, leio mais um trecho da noticia anteriormente referida: 

"0 professor Francisco Rosa c Silva justificou a decisão 
aos jornalistas, dizendo que o Salilo Nobre, cm estilo barro· 
co, precisa de urgentes reparos no tcto, "prejudicado pela 
umidade do inverno.~ isso"- acrescentou- "é um serviço 
que exige muito cuidado". 

Esta parece ter sido a soluçilo encontrada, porque amanhã pos· 
sivclmcntc surgiria um novo pedido de outras instituições. Tcrd se 
resolvido, então consertar o tcto do salão nobre da Faculdade de 
Direito do Recife ... 

Poder-se-ia esclarecer à Casa que, dos 24 membros da Seccional 
de Pernambuco, entidade que solicitou o salão nobre daquela escola, 
IS silo Professores daquela Casa. Portanto, imagino a tristeza, o esta· 
do de espirita, a quase desesperança que aqueles nosso colegas esta· 
rão sentindo, hoje- eles que fazem a maioria da OAB c Integram o 
corpo docente daquela escola vendo a ncgaçilo de todas as nossas 
mais curas tradições. 
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Por isso mesmo, nota boje publicada na imprensa pernnmbucn· 
na considera que a decisão da diretoria consubstdncia grosseira re
cusa à uceitaçilo de uma homenagem que seria prestada à Faculdade 
de Direito. 1:, sem dúvida, um episódio inédito que figurará entre as 
páginas negras daquela tradicional Faculdade de Direito do Recife. 

Poderfamos agora, e levando cm consideraçilo a intervençilo do 
ilustre Senador Murilo Purafso, mostrar que, como já foi esclarecido 
a este Senado, os Senadores que lá estiveram no último dia 15 não fal
taram com a responsabilidade que as suas funções estavam a exigir. 

O registro dos fatos isentamente narrados pelo nobre Senador 
Teotónio Vilela demonstra que não faltamos à compostura, não fnl· 
turnos ao dever, inclusive procuramos, naquele episódio diflcil, apas· 
centar os ânimos. 

Chegamos ao focal na hora marcada e, como disse, encontra· 
mos a multidão esperando entrar para a escola para nos ouvir. Dian· 
te da demonstração de força, comunicamos que não irfamos usar da 
palavra nas escadarias da escola, acentuando, inclusive que o nosso 
silêncio representaria o protesto maior e evidenciaria, perante a Na
ção, a violência de que êramos vitimas. Por outro lado, a proibição 
de falarmos em praça pública, por mais absurda que a julgássemos, 
era uma proibição que vinha do poder dominante, c como tal, mem· 
bros do Poder Legislativo, não tínhamos outra alternativa senão 
acatarmos a proibição. Colocamo-nos à disposição, para, cm outro 
dia, atendermos igual convite, uvisando•os que tcrfamos que nos rcti· 
rar, dirigindo-nos a seguir, para apanharmos o transporte. 

Para surpresa nossa, quando nos encaminhavãmos pela Rua do 
Hospfcio, aqueles que estavam impedidos de entrar na escola, aquc· 
lcs que se frustraram de ouvir os que haviam convidado para falar, 
encaminharam-se ao nosso lado, à nossa retaguarda c nos levaram 
até a esquina com a Rua Conde da Boa Vista, onde apanhamos o 
transporte. 

Em nenhum momento cogitou-se de promover a passeata, ela 
não foi fruto de qualquer preparação prévia, mas, antes, fruto, 
daquela situação que se criou, do impedimento de acesso ao recinto 
interno da escola, da frustração de se ter impedido a palestra e do 
natural acompanhamento, até como despedida, daqueles que não 
puderam se manifestar. 

Ficou muito claro, desde o primeiro instante, que ninguém iria 
contrariar as ordens do Governo por mais absurdas e ilcgftimas que 
fossem, como o silo, mas que de qualquer forma não partiria de nós 
qualquer gesto que pudesse dar pretexto a novos a tos de força, recru· 
descendo o arbftrio existente neste Pais. 

O que quero, neste ensejo e como já fez nosso colega da repre
sentação alagoana, ê repelir as acusações grosseiras daquele que 
governa o Estado de Pernambuco, mas que governa porque não foi 
eleito pelo povo, porque foi uma escolha salda de um processo espú
rio que visou, exutumente, burlar a vontade popular; dcpulsa ao 
comportamento de um homem que não está a altura de exercer as 
funções que exerce c que faltou, quando nada, aos mais comezinhos 
principies de hospitalidade pernumbucana, jã nuo digo em relação a 
mim, adversário do dia a dia - mas em reluçuo ao Senador Paulo 
Brossard, digno representante do Rio Grande do Sul c cm especial 
ao seu próprio correligionário de Partido, o Senador Teotónio Vile
la, da ARENA. 

O Sr. Evandro Carreiro (MDB- AM}- Permite um aparte, 
nobre Senador Marcos Freire? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE} - Com toda a satis
fnçilo, nobre Senador Evundro Carreira. 

O Sr, Evandro Carreira (MDB- AM}- Senador Marcos Frei· 
re, o episódio policialcsco degradante que, lamentavelmente, o en
volveu, assim como os ilustres Senadores Paulo Brossard c Teotónio 
Vilcl11, é o atestado eloqUente, ilustre Senador, do dcscamlnho da 
Revoluçilo de 1964; é 11 prov11 inconteste de que cl11 está à dcriv11, ela 
cstit dcsurvorlldll, clll nilo tem roteiro, clu nuo sabe o que quer, nuo 
tem rumo. El11 se propôs 11 reorgunizur o Pais, a lutar contra a cor
rupçi\o, u c:stubelccer o critério do mérito, u corrigir inúmeros erros; 

nilo cumpriu esses objetivos e o povo começa u exigir a sua retirada 
do palco. E cal, como nilo tem outra saída para se manter, recorre à 
repressão, a atos policialcscos como esse que, infelizmente, envolveu 
V. Ex•. Seria scmples se eles tivessem assimilado, se tivessem 
deixado que V. Ex•, o Senador Paulo Brossurd c o Senador Tcotó· 
nio Vilela se pronunciassem no Salão Nobre. Esse pronunciamento 
teria sido assistido por algumas centenas de estudantes c teria pas· 
sado despercebido. Mas, o gesto de repressão é a prova de que se ba· 
tem na vidraça como besouro desesperado à procura de uma salda. 
A repressão policialcsca deu um sentido nacional ao comportamento 
de V. Ex•s e, a Nação inteira, hoje, sabe que V, Ex•s estiveram Já pa
ra fazer um pronunciamento cm favor da Constituinte, em favor do 
estado de direito. E nilo lhes deram guarida. Nobre Senador, cstâ 
provado que estamos no fim da festa, c a rcprcscntaçilo policialesca, 
a atitude pretoriana jamais frutificarã. O resultado será um fim que., 
talvez, não possamos sequer prognosticar. um fim muito triste, 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE}- Agradeço o aparte 
do ilustre Senador Evandro Carreira. 

Mas, mostrava Sr. Presidente, a atitude tranqUila, altiva, 
patriótica, dos Senadores que Já estiveram. Infelizmente, c como 
demonstrativo do primarismo daquele que é o delegado do Poder 
Central cm Pernambuco, ele assim não entendeu o comportamento 
dos, Senadores que lá foram. 

E diz, pela imprensa: 
"Que lamentou que três Senadores da República, leva· 

dos por motivos emocionais tenham procurado tumultuar a 
vida do Estado, transformando-se cm simples agitadores, c o 
que é pior, depois de promoverem a passeata fugiram num tá· 
xi, deixando os estudantes na rua para sozinhos assumirem a 
responsabilidade pelo tumulto provocado pelos parlamcnta· 
rcs. Moura Cavalcanti acrescentou que os Senadores não prc· 
cisavam ter tanto medo, pois a policia agiu com serenidade, 
sem espancar ninguêm e os estudantes detidos foram logo 
postos em liberdade," 

Isto é suficiente, Sr. Presidente, para mostrar o despreparo do 
homem que detêm as rêdcas do Governo do meu Estado, ou, talvez, 
a frustração de S. Ex• por nilo ter atingido os propósitos inconfessA· 
veis por ele desejados. Talvez quisesse que, indignados com aquelas 
demonstrações de força, os Senadores perdessem a cabeça c, subindo 
numa pilastra qualquer, incentivassem os estudantes, ou o povo ali 
presente, a reagirem à violência, a enfrentarem a policia, a desacata· 
rem os que se encontravam armados. Enganou-se. Nós temos a sere· 
nidade c a maturidade que lhe faltam e, por isso mesmo, a nossa rca
ção foi, ao contrário, a de dizer aos estudantes que nós, embora pro. 
testando, não tfnhamos senilo que acatar a proibição. Esclareceu-se, 
por igual, que irfamos nos retirar do local, c, como jâ esclareceu o Se· 
na dor Teotónio Vilela, sugeriu-se que a multidão, ali existente, se dis· 
persasse paciflc11mente. 

Quando nós nos retiramos, apanhando o transporte, nuo havia, 
ainda, propriamente, violências físicas, apenas a presença dos poli· 
ciuis. Foi cxatamente depois da nossa salda que chegaram os truns· 
portes bêlicos, soltando bombas de efeito moral, empurrando e prcn· 
portes com tropas de choque, com escudos e nilo sei mais qu11ntos 
aparatos bélicos soltando bombas de efeito moral, cmpurr11ndo e 
prendendo pessoas, muitas das quais passeavam no local. 

A violência llsica se consumou 11pós a nossa retirada porque, se 
nós estivéssemos presentes, evidentemente, que ou eles não pcrpctn· 
riam tais atos ou, se o fizessem, fariam também conosco, porque nós 
cstarfamos ao lado daqueles que estavum sendo vitimas d11 violência. 
Infelizmente, julgávamos que a presença de alguns policiais era upc· 
nus, vnmos dizer ussim, preventiva, Ni\o imuginávumos que estivesse 
preparado todo um esquema pura entrar cm 11çilo cm determinado 
momento que, coincidência ou nüo, se deu 11pós a noss11 suida do lo· 
cal. 

Assinale-se que os posslveis 300 metros, do trecho por nós per· 
corrido, correspondem por sinul, uo percurso que foi feito u pé, no 
perfmctro du praça Arnuud Azevedo pelo Presidente Geisel, cm cir· 
cunstitnciu nuo de todo diferentes. 
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fj o que se depreende do Jornal de Brasl7/a, de 18 de setembro, 
quando diz: 

"0 Presidente chegou à praça pública de Lorena, vindo 
de automóvel pela Via Outra, desde o aeroporto de São José 
dos Campos, Por isso, chegou atrasado cm vinte minutos c 
foi saudado nas runs. Ao chegar à praça, desembarcou pnrn 
receber ns honras do 6• Batalhão de Infantaria," 

Nós, também, chegamos a uma praça, a Adolfo Cirnc, mas nao 
chegamos atrasados, chegamos na hora. Nilo encontramos o 
6• Batalhão de Infantaria, mas encontramos a Polfcia Militar de 
Pernambuco, 

Prossegue a noticia: 

"Depois, percorreu cerca de 300 metros à pé, cm campa· 
nhiu dos Ministros Calmon de Sá, Arnaldo Pricto, Reis 
Vclloso, o Chefe da Casa Militar, General Hugo de Abreu, o 
Governador Paulo Egfdio c o Prefeito Arthur Bnllcrini, do 
MDB, que o saudou num breve discurso. Em seguida, o 
Presidente resolveu fazer um improviso." 

Pois bem, Sr. Presidente, depois da praça nós caminhamos tnm· 
bém cerca de trezentos metros, Acompanharam-nos, não essas 
autoridades tão elevadas da República, mas simplesmente os 
estudantes, acompanhou-nos o povo, Não sei se Sua Excelência se 
permitiria tal acompanhamento... Apenas, no contrário do 
Presidente que resolveu fazer um improviso, nós nem esse improviso 
fizemos. Será que n nossa badalada "passeata", considerando como 
tal o percurso que fizemos de trezentos metros, ê diferente desses 
trezentos metros que o Presidente fez? Ou será que a Portaria do 
Ministro da Justiça só se aplica aos governados c não aos governan
tes? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, seria engraçado, se não fosse 
trágico. Penso que um testemunho maior que poderia dar do cpisó· 
dio seria o de terminar a minha oração com n crõnicn publicada no 
Diário de Pernambuco do último dia dezoito, pelo grande jornalista 
Antônio Teixeira Júnior - o querido Teixeira do Senado Federal, 
cuja companhia todos nós já tivemos oportunidade de privar. fj ele 
quem diz: 

"0 INFERNO DE MOURA 

"0 inferno de Dante talvez não sirva como exemplo. Os 
fatos se desenrolam, ns pressões existem c as pessoas se 
situam diante da história como se fossem os próprios 
acontecimentos, O Governador Moura Cavnlcnnti foi claro c 
chamou de covardes três Senadores da República, um dos 
quais da ARENA, o Teotónio Vilela, das Alngoas. Os outros 
dois, Marcos Freire c Paulo Brossard, quem sabe, talvez 
sejam mesmo os mais covardes dos seres, porque quiseram 
apaziguar os jovens. 

Os cachorros c cavalos voltaram às ruas do Recife. 
Orgulho do Governador que, mais um vez, voltou a se orgu. 
lhnr de ter colocado contra o povo a força policial: a imagem 

c semelhança do inferno. Nas páginas dos jornais, clara· 
mente, se lia a preocupação dos Senadores, homens rcsponsá· 
veis, pela condução do problema, evitando traumas maiores, 

Na palavra de Teotónio Vilela, aos próprios estudantes c 
a seus colegas, percebia-se o sentimento de paz. Ele pedia 
calma, rcncxão para o momento que o Pais atravessa, nunca 
covardia, Aliás, a única pessoa que conseguiu captar cavar· 
dia no ato dos Senadores foi o Governador Moura 
Cavalcanti, trancado entre os pnrcdõcs do Palácio do Campo 
das Princesas. 

O Governador de Pernambuco, verdadeiramente, não é 
um polftico, c por não ser um técnico lica no ar sem saber 
onde se agasalhar, numa luta desigual pela sobrevivência a nl· 
vcl de seus colegas, Governadores de outros Estados. 

Com determinadas atitudes, assumindo a rcsponsabili· 
dadc c incentivando n colocar cachorros nas runs, o jovem 
José Cavalcanti está dando um péssimo exemplo. A morte de 
Demócrito de Sousa Filho, recentemente comemorada, 
relembrada c cantada cm versos, não representa nada para o 
atual ocupante do Palácio das Princesas. 

O estudante tombado no passado, para os que usam c 
abusam do papel da policia, não representa mais do que um 
incidente, como procura demonstrar cm seu triste livro de 
memórias o Delegado Etelvina Lins. O Governador Moura 
Cavalcanti pode ser o protagonista de mais uma tragédia, 
logicamente sem a estrutura de que dispunha o Estado Novo 
para este tipo de ação, 

Ele, sozinho, elogiando patas dos cavalos c os caninos 
dos pastores nlcmilcs, assume uma postura ideológica 
indiscutlvcl. Sua responsabilidade, como bem diz, é total. 
Parece nas suas palavras, sentir prazer, no incentivo à ntivi· 
dadc repressiva, quase doentia, uma satisfação, 

Ainda bem que aqui cm Pernambuco, para felicidade 
geral, se tem um reitor de prestigio, amigo do Ministro da 
Educação, que consegue com sua autoridade amenizar os 
arroubos de autoridade de sua Excelência. Moura é um 
mensageiro do caos, inimigo da distensão politica, do 
diâlogo, justamente porque estes são defendidos pelo Pre· 
sidcntc Ernesto Gciscl, n quem não deve nada, Muito menos 
o Governo de Pernambuco c, por isto mesmo, estamos 
vulncrãvcis a este tipo de ação, fora de prática cm todo o 
resto do Pais. 

Pernambuco não está próximo do Inferno de Dante, 
porque falta imaginação. Mas, no entanto, temos o inferno 
de Moura, ou algo parecido," 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, este artigo retrata tudo, O 
Delegado do Poder Central, cm Pernambuco, quer rndicnliznr, quer 
provocar incidentes para novos retrocessos institucionais. Mas nós, 
que defendemos a Democracia, vamos continuar n defendê-ln dentro 
dos estreitos limites que nos permite a estrutura ditatorial de poder 
que nf estã, nós vamos continuar clamando por liberdade c por jus ti· 
çn social. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas.) 
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S. Braga Junior 

3. Otoir Bockor 

MDB 
1. Agonor Maria 1. Evo/ósio Vieira 
2. Evandro Carreira 2. Gilvan Rocha 

Assistente• L6da Ferreiro do Rocha- Ramal312 
Reuniões1 Terças·feiros, às 10100 horas 
Loca h Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexa 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidonto1 Daniel Krieger 
1•·VIco·Prosldonto, Accloly Filho 
2•·Vico·Prosldonto, leito Chaves 

Titulares 

1. Accioly Filho 
2. Gustavo Capanoma 
3. Daniel Krlogor 
4. Eurico Rezonde 
S. Heitor Dias 
6. Holvldlo Nunes 
7, Wilson Gonçalves 
a. ltollvlo Coelho 
9. Otto lohmonn 

1 O. Osiros Tol•olro 

1. Dirceu Cardoso 
2. Lolto Chaves 
3. Nelson Cornolro 
4. Paulo Brossa rd 
5. Orestes Quórclo 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Maltas Lo6o 
2. Lonolr Vargas 
3. Arnon do Moilo 
4. Vasconcelos Torre& 
S. Milton Cabral 
6. Bonodito Ferreira 

1. Franco Montara 
2. Lázaro Barboza 
3. Cunha Limo 

Asslstont•• Maria Helena Buono Brand6o- Ramal 305 
RouniOoSI Quo.,as•folros, às 10,00 horas 
local, Saio "Clóvis Bovl\ácqua"- Ano•• 11- Ramol623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Prdsidento, Wilson Gonçalves 

Vice·Presldonto, Itamar Franco 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Murilo Paraiso 

3. Cattete Pinheiro 

4. Osiros Teixeira 

S. Saldanha Dorzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgllio Távora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lc:izaro Barboza 

3. Adalberto Sena 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Augusto Franco 

2. José Sornoy 

3. Braga Junior 

4. Altevir leal 

S. Luiz Cavalcante 

1. Evandro Carreira 

2, Nelson Carneiro 

Assistente, Ronaldo Pacheco do Oliveira - Ramal306 

Reuniões, Quintas·feiras, às 1 Q,QO horas 

Local; Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Marcos Freire 

Vico·Presidonto, Vasconcelos Torres 

Titulares 

1. Mil.on Cabral 

2. Arnon do Mollo 

3. José Guiomard 

4. Luiz Cavalcante 

5. Murilo Paraiso 

6. Vasconcelos Torres 

7. Oinarte Mariz 

8. Otoir Bocker 

1·. Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Soturnlno 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Cattote Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sarnoy 

4. Domlclo Gondlm 

S. Jarbas Passarinho 

1. Agenor Maria 

2, Orestes Qu,rcia 

Asslstentoo Daniel Rol• do Souza- Ramal 675 

Reuniões, Ouartas·feiras, às 1 Q,3Q horas 

.Local, Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9mombros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidonte1 Jo6o Calmon 

Vice•Prosidenteo Eveló•lo Vieira 

Titulares 

1. T ano Outra 

2, Gustavo Capanema 

3. João Calmon 

4. Oito lehmann 

S. Jarbas Passarinho 

6, Cattete Pinheiro 

1. Evelósia Vieira 

2. Paulo Brassard 

3. Adalberto Sena 

Suplentes 

ARENA 

1. Holvldio Nunes 

2. Ruy Santos 

3. Arnon•de Mollo 

4. Heitor Dias 

MDB 

1. Franco Montara 

2. Itamar Franco 

Assistenteo Cloido Maria 8. F. Cruz- Ramal 598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10,00 hqras 

Local! Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexa 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Paulo Brossard 

Vice·Presidente1 Oomfcio Gondim 

Titulares 

1. Teotónio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domlcio Gondim 

5, Helvidio Nunes 

6. Lenoir Vergas 

7, Mattos leão 

8. Ruy Santos 

9, Braga Junior 

10. Tarso Outro 

11. Virgilio Távora 

12. Magalhães Pinto 

1. Paulo Brouard 
2, Evelásio Vieira 

3. Gilvan Rocha 

4. Roberto Saturnino 

S. Cunha limo 

ARENA 

MDB 

Auistentoo Cândido Hipportt- Ramol676 
Reuniões, Quintas·folras1 às 9,QQ horas 

Suplentes 

1. Catteto Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourlval Baptista 

4. Daniel Kriogor 

S. José Gulomard 

6. José Sarney 

7. Saldanha Dorzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3, Evandro Carreira 

lacaio Sala "Clóvis Bovllócqua"- Anexo 11 - Ramal623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1. Jessé Freiro 
2. Ruy Santos 
3, Lenoir Vergas 

COMPOSIÇÀO 

Prosldentor Jossé Fralre 
Vico·Presldente, Ore'stes Quércla 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. VirgUlo Tóvora 
3. Osiros Tolxoira 

4. Jorbas Passarinho 
S. Lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

4. Domlcia Gandim 

MDB 
1. Franco Montara 1. Lázaro Barboza 
2. Orestes Quércia 2. Cunha Lima 
3. Nelson Carneiro 

Assistente, Daniel Reis de Souza- Ramai67S 
Reuniões, Quintas·feiras, às llrOO horas 
locoh Solo "Clóvis Bevilócqua" - Ar~exo U - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Tituloros 

1. Milton Cabral 
2. Oomlcio Gondim 
3. Arnan do Mollo 
4. Luiz Cavalcante 

COMPOSiÇÀO 

Presidenter Jarbas Passarinho 
Vico·Presidentor Lulz Cavalcante 

Suplontos 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Murilo Paraiso 
3. Virgilio Tóvora 

s. Jarbas Passarinho 
MDB 

1, Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. ltomar Frcmco 2. Franco Montara 

Assistente, Ronaldo Pacheco do Oliveira- Ramal306 

Reunlõesz Quartas·feiras, às 10z00 horas 

locais Sala "Rui Barboza"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(S membros) 

Titulares 

1. Holvldlo Nunes 
2, Otto Lohmann 
3. Saldanha Dorzl 

1, Danton Jablm 
2. Adalberto Sono 

COMPOSIÇÃO 

Prosldonto, Adalberto Sono 
Vlco·Prosldonto, Holvldla Nunes 

Suplontos 
ARENA 

1. Vlrgillo Tóvara 
2. Arnon do Mollo 
3. Jarbas Passarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Anlstonfct Maria Catmon Castro Souza- Ramal134 
RouniOos, Qulntas·lolras, às 12100 horas 
Local, Sala "Clóvis Bovllócqua"- Anexo 11 - Romal623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(1S membros) 

COMPOSIÇÀO 

Prosidont•• Magolhóos Pinto 

1•·Vico·Prosidonto, Saldanha Dorzi 

2•·Vico·Prosldonto, Nelson Carneira 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgllio Távora 

4. Jessé Freire 

S. Arnon do Mollo 

6. Saldanha Dorzi 

7. José Sarnoy 

8. João Colmc:an 

9, Augusto Franto 

10. Otto Lohmann 

1. Donton Jobim 

2. Gilvon Rocha 

3. !tomar Franco 

4. Leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente, Cóndido Hlpportt- Ramal676 

Reuniõesz Terças·feiros, às 10z30 horas 

Suplontos 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castolo·Bronco 

3. Holvldio Nunes 

4. Domlcio Gondlm 

S. Jarbas Passarinho 

6, luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnlno 

localz Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

Titulares 

1. AltovirLoal 

2. Ruy Santos 

3. Cattoto Pinheiro 

COMPOSIÇÀO 

Prosldonto, Ruy Santos 

Vico·Prosidonto, Altovir Leal 

Suplontos 
ARENA 

1. Saldanha Dorzi 

2. ltalivlo Caolha 

3. Oslros Teixeira 
4, Fausto Castelo·Branco 

S. Lourival Baptista 

MDB 

1. Adalberto Sono 1. Benjamim Farah 
2. Gllvan Rocha 2. Cunha Lima 

Asslstont•• L6da Ferreira da Rocha- Ramal312 
Rounião11 Qulntas•foiras,IJS 11,00 horas 

Local, Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 
Presidente, Milton Cabral 

Vlco·Presidonto1 Augusto Franco 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Vasconcelos Torres 

1. Alexandre Costa 
2, Braga Junlor 

3. Virgllio Tóvora 3. Dlnarto Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. Adalberto Sena 1. Agtnor Maria 
2. Benjamim Farah 2. Dirceu Cardoso 

Assistente, l6da Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões, Quartas-feiras, às 9,00 horas 
Loca h Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 o 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSICÃO 
Prosidente, Benjamim Farah 

Vice•Prosldontol lenoir Vergas 

Titulares Suplentos 
ARENA 

1. Lonoir Vergas 1. Alexandre Costa 
2. Accioly Filho 2. Gustavo Capanema 
3. Augusto Franco 3. Mattos lotlo 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Dorzi 

MDB 
1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

1. Danton Jobim 
2. lózaro Barboza 

Assistente, Sõnia Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniões, Quintas-feiras, às 9,00 horas 
Locah Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (Cn 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, lourlval Baptista 
Vlce·Prosldento, Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Casta 
2. lulz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. lourival Baptista 
5, Mattosleóo 

1. Evandro Carreira 
2. Evelósio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Oito lehmann 
2. Teotónio Vilela 
3. Wilson Gonçalvos 

1. Lázaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistent11 Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reuniõess Terças·feiras, às 10,00 horas 
Locah Sala '~Rui Barbosa"- Anexa 11- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comils6es Temporárias 

Chefe, Ruth de Souza Castro 
Loca h Anexo 11 - Térreo 
T elolon11 25·8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporárias para Proietos do Congresso Nacional 
2) Comissóos Temporárias para ApreclaçOo de Votos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) ComissOo Mista do Proioto dolo! Orçamontórla (ar!. 90 do Regir.·,ento. 

Comum). 

Assistentes de Comissões, Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674J 
Aliou do Oliveira- Ramal 674, Clolde Maria B. F. Cruz- Ramal 598, 
Mauro lopos de Só- Ramal31 O. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

HORAS ~ERÇA SAL AS ASSIS~EN~E HORAS QUI NU S A L AS ASSIS:ENtE -· 
c.t. RUY BARBOSA RONALDO 09100 C.F. CLOVIS BBVIL!C.uA CAIInDO 

Rallla1a - 621 a 716 Ramal - 62J 
10100 

C.A.R, CLOVIS BEVILACQUA 
!lalllol - 62J 

LllDA 09130 c.s.P.c. RUY BARBOSA SONIA 
Ramaie - 621 o 716 

C.A. CLOVIJ BBVILACQUA CLAUDIO c.z.c. CLOVIS BBVIL!CQUA C LEI DE 

10•JO 
Ralllol - 6 2l COS~A 

10:00 
Ramal .. 623 

C.R.E, RUY BARBOSA CAl! DI DO c.o.r. RUY BARBOSA RONALDO 
Ramaia - 621 a 716 ·Ran.a~a - 621 e 71 

HOP.AS -~AR~ A S A L A S ASSIS~EN~E O.L.S. CLOVIS BEVILICQUA DAIIIEL 
R-1- 623 

RUY BARBOSA 
ll100 

09:00 c.s.N. LllDA RUY BARBOSA 
Ramah - 621 a 716 c.s. 

Rama1B • 621 a 711 
LEDA 

c.c.J CLOVIS BBVILACQUA MARIA 12100 c.R. CLOVIS BBVIL!CQUA MARIA 

10100 Ramal - 62J HELENA Raoal - 62J CAIOO!M 

C.J4.B, IIUY 1!.\RBOSA RONALDO 
RaiDD.i.ll - 621 • 716 

10130 c.B. IWY 1!.\WlOSA DANIEL 
Rallla1a • 621 a 716 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXII- N9 112 TERÇA-FEIRA, 27 DE SETEMBRO DE 1977 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 73, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santos, Estado de Sio Paulo, a elevar em 
CrS 34.564.618,40 (trinta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, seisc:entcis e 
dezoito cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Santos, Estado de São Paulo, autorizada, nos termos do art. 29 da 
Resolução nY 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em CrS 34.564.618,40 (trinta e 
quatro milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, seiscentos c dezoito cruzeiros c quarenta centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo, junto ao Banco do Estado 
de São Paulo S. A., na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado 
ao financiamento de obras de infra-estrutura viâria, drenagem e pavimentação na Zona Noroeste daquela 
cidade. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26, de setembro de 1977.- Senador Petrõnio Portel/a, Presidente. 

Faço ·saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 74, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do Amazonas, a elevar em CrS 
14.480.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e oitenta mil cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Manaus, Estado do Amazonas, autorizada, nos termos do art. 29 
da Resolução nY 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em CrS 14.480.000,00 (quatorze 
milhões, quatrocentos e oitenta mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de contratar 
cmpr~stimo, junto à Caixa Econômica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FAS), destinado ao financiamento dos serviços de conclusão da instalação de uma usina de beneficiamento 
de lixo naquela Capital. 

Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 26 de setembro de 1977.- Senador Petrõnio Portel/a, Presidente. 



5008 ·Terça-feira 27 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secào II) Setembro de I 977 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 155• SESSÃO, EM 26 DE SETEMBRO DE 

1977 

I. l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Menuaem do Senhor Presidente da República 

Submetendo ao Senado a escolha de nome Indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

- N• 222/77 (n• 353/77, na origem), referente à escolha do 
Sr. Luiz Augusto Pereira Souto Maior, Chefe da Missão do 
Brasil junto às Comunidades Européias, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Rep~blica da 
Irlanda. 

1.2.1 - Comunicações da Presidência 

-Recebimento das Mensagens n•s 216 a 221/77, pelas 
quais o Senhor Presidente da Rep~blica, submete ao Senado Fc· 
dera! propostas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que 
as Prefeituras Municipais de Juiz de Fora (MO), Campo Grande 
(MT) c Manaus (AM), de acordo com o Programa Especial de 
Apoio à Capitalização de Empresas- Autarquia vinculada à Se
cretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, c os Governos 
dos Estados de Minas Gerais c do Parâ, sejam autorizados a rcali· 
zar operações de crédito, para os fins que especificam. 

- Recebimento do Aviso n • 157/77, do Presidente do Tri
bunal de Contas da União, encaminhando ao Senado cópias das 
Atas das sessões daquela Corte cm que foram tomadas decisões 
aplicando sanções aos responsáveis que discrimina. 

1.2.3 ....; Dlscuraoa do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Sucesso alcançado 
pelo VI Festival de Arte de São Cristóvão- SE. 

SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Resultados da balan· 
ça comercial brasileira, cm 1975. 

SENADOR DINARTE MARJZ- Apelo ao Governo Fe· 
dera!, referente a medidas de amparo à economia algodoeira do 
Nordeste. 

SENADOR JOSE LINDOSO- Prioridade para constru
ção imediata de hidrelétrica na cachoeira de Balbina, face o csgo· 
tamcnto da capacidade tcrmoclétrica da Companhia de Elctrici
dadc de Manaus- CEM. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

- Rcdaçào final do Projeto de Lei da Câmara n• 33, de 1976 
(n• 268-C/75, na Casa de origem), que altera a rcdação do artigo 
10 da Lei n• 5.682, de 20 de julho de 1971 -Lei Orgânica dos 
Partidos Politicas. Aprouda. A sanção. 

- Rcdação final do Projeto de Lei do Senado n• 26, de 1968 
(n• 1.867-B/68, na Climara dos Deputados), que dá nova rcdação 
ao§ I• do art. 449 da Consolidação das Leis do Trabalho. Apro
vada. À sanção. 

-Projeto de Lei do Senado n• 307 f76, do Sr. Senador.Sal· 
danha Derzi, que acrescenta parágrafo no art. 175 da Lei. n• 
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), alterada pela Lei 
n• 4.961, de 4 de maio de 1966. Aprovado, cm segundo turno. A 
Câmara dos Deputados. · 

1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVANDRO CARREIRA - Efeitos negativos 
advindes do uso indiscriminado dos defensivos agrlcolas. Artigo 
do jornal 5 de Março sobre o uso, no Estado de Goiás, do dcsfo· 
lhante qui mico denominado agente laranja. 

SENADOR LEITE CHAVES- Preconizando ação disci· 
plinadora do Governo Federal na comercialização do soja no 
Pais. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Difusão da tese da 
convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte. 

1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDI:NCIA 

Designação de Srs. Senadores para representar o Senado Fc· 
dera! na 207• Reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, 
a realizar-se no Municlpio de Morada Nova- CE. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO AN· 
TERIOR 

- Do Sr. Senador Leite Chaves, proferido na sessão de 
23-9-77. 

- Do Sr. Senador Itamar Franco, proferido na sessãó de 
23·9-77. 

3- ATO DO PRESIDENTE 
- N•20, de 1977. 

4- ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

- N• 8, de 1977. 

!1- ATO DO DIRETOR·GERAL 

- Ordem de Serviço n• 1, de 1977. 

6- ATAS DE COMISSOES 

7- MESA DIRETORA 

8- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 

ATA DA lSS• SESSÃO, EM 26 DE SETEMBRO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRONIO PORTEL LA, MAURO BENEVIDES 
E HENRIQUE DE LA ROCQUE 

i1S 14 1/0RIIS E JO MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS SI:.'Nti/JORES: 

A~ulbertu Sena - Altevir Leal - Evundro Carreira - José 
Lindusu - Renutu Frunco - Alexundre Costa - Henrique de Lu 
Rueque- Helvldiu Nunes- Petrônio Portdlu- Mauro Benevides 

-Wilson Gunçulves- Agenor Maria- Dinurte Muriz- Cunha 
Limu- Mureus Freire- Luiz Cuvulcuntc- Augusto Frnnco -
Luurivul lluptisltl - Ruy Suntos - Dirceu Cardoso - Eurico 
Rewule- ltunHir Fruneu- Orestes Quórcin - Otto Lehmunn -
Osiros Tei~eiru- Mendes Cunule- LeiteChuves- Muttos Leão
Evelitsiu Vieira....:. Lenuir Vurgus- Otair Beckcr- Paulo Brossurd. 
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O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 32 Srs. Senadores, Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. I•·Sccretário procederá~ leitura do Expediente, 

~lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Suhlllt'/t'llda ao Senado a escolha de nome Indicado para cargo 
t'l{jo prm•imt•llfo dt•pt•nde de :ma prévia aquiescência,· 

MENSAGEM N•lll, DE 1977 
(N• 3S3/77, na orlaem) 

Excelentrssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, 
tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a 
escolha, que desejo fazer, do Senhor Luiz Augusto Pereira Souto 
Maior, Chefe da Missão do Brasil junto às Comunidades Européias, 
para, ·cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República da Irlanda, nos termos do Decreto n• 56.908, de 29 
de setembro de 1965. 

Os méritos do Embaixador Luiz Augusto Pereira Souto Maior, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa' elevada 
função, constam da anexa informação do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Bras!lia, 23 de setembro de 19.77.- Ernesto Gelsel. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum-VItae: 
Embaixador Luiz Augusto 
Pereira Souto Maior. 

Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 5 de setembro de 
1927, Cursos de Aperfeiçoamento da "George Washington Univer
sity", 

Cônsul de Terceira Classe, pelo Curso de Preparação à Carreira 
de Diplomata, do Instituto Rio-Branco, 1950, 

V ice-Cônsul em São Francisco, 1952 a 1954. 
Tcrcciro-Sccretârio da Embaixada cm Damasco, 1954 a 1956, 
.Promovido a Segundo-Sccretârio, por antigUidade, 1956. 
Scgundo-Sccretllrio da Embaixada em Damasco, 1956 a 1958. 
Encarregado de Negócios cm Damasco, 1954, 1956, 1957 c 1958, 
Auxiliar do Chefe do Departamento Politico c Cultural, 1958, 
Membro da Delcgaçilo do Brasil à IV Reunião do Conselho 

lnteramcricano de Jurisconsultos, Santiugo, 1959. 
Membro da Delegação do Brasil ao III Perfodo de Sessões da 

Comissão Especial de Estudo da Formulação de Novas Medidas de 
Cooperação Económica (Comitê dos Vinte e Um), Bogotâ, 1960, 

Membro da Delegação do Brasil à Reunião Extraordinária do 
Conselho lntcramericano Econômico e Social (CIES), Montevidéu, 
1961. 

Segundo-SecretArio da Missão junto à Organização dos Estados 
Americanos (OEA), 1961. 

Promovido a Primeiro-Secret6rio, por merecimento, 1961. 
Primciro-Secrct6rio da Missão junto à OEA, 1961 a 1964. 
Membro da Delegação do Brasil 11 Conferência da Organização 

Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC), 1961. 
Conselheiro du Delegação do Brasil às Primeiras Reuniões 

Anuais do CIES, México, 1962. 
Delegado db Brasil 11 Conferência Regional sobre o Financia· 

menta Compensatório da OEA, Washington, 1963, 
Delegado-Suplente do Brasil à Reunião da Comissão Especial 

de Produtos de Base da OEA, 1963. 

Membro da Delegação do Brasil 11 III Reunião do Comitê 
Preparatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimentb, Nova Iorque, 1964. ' 

Reprcscntantc·Suplentc do Brasil na Reunião do Grupo de Tra
balho do Comitê de Propaganda do Café, Nova Iorque, 1964. 

Primciro-Secrctllrio da Delegação em Genebra, 1964 a 1966. 
Dclogado do Brasil 11 XXII Sessão Anual das Partes Contra-, 

tantcs do Acordo Geral das Tarifas Aduaneiras c Comércio' 
(GATT), Genebra, 1965. , 

Delegado do Brasil 11 Reunião do Comitê de Produtos de Base 
da Organização das Nações Unidas para Alimentação c Agricultura 
(FAO), Roma, 1965. 

Delegado do Brasil na fase preliminar de exame das cxceções 
lineares das negociações "Kennedy" do GATT, Genebra, 1965, 

Delegado do Brasil na Sessão do Comitê de Manufaturas da 
UNCTAD, Genebra, 1965. 

Delegado-Suplente do Brasil à 11 Sessão da Junta de Com~rcio c 
Desenvolvimento da UNCTAD, Genebra, 1965. 

Delegado do Brasil à XIII Conferência da FAO c às Reuniões 
dos seus Comitês Técnicos, Roma, 1965. 

Delegado do Brasil à XXXIX Sessão do Comitê de Produtos de 
Base da FAO, Roma,l965. 

Delegado do Brasil às 11, III, IV e VII Sessões da Junta de 
Comércio c Desenvolvimento da UNCTAD, Genebra, 1966, 1967 c 
1969. . 

Encarregado da Delegação cm Genebra, 1965. 
Delegado do Brasil à XXIII Sessão do GATT, Genebra 1966, 
Delegado do Brasil à Sessão do Comitê de lnvislveis c de Finan-

ciamento da UNCTAD, Gencbra,l966, 
Membro da Delegação do Brasil à III Sessão do Grupo de Tra

balho Preparatório do Comitê Consultivo sobre · Açúcar da 
UNCTAD, Genebra, 1966, 

Delegado do Brasil à XL Sessão do Comitê de Produtos de Base 
da FAO, Roma, 1966, 

Chefe da Delegação do Brasil à Reunião do Grupo de Preferên
cia da UNCTAD, Genebra, 1966, 

Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 
1966. 

Ministro-Conselheiro da Delegação cm Genebra, 1967, 
Chefe da Delegação do Brasil à Sessão do Comité! de lnvisfvcis c 

Financiamento, Genebra, 1967, 
Chefe da Divisão de Politica Comercial, 1967. 
Chefe da Delegação do Brasil ao XII Perfodo de Sessões da 

Comissão Económica para a América Latina, Caracas, 1967. 
Membro da Delegação do Brasil 11 IV Reunião da Comissão 

Especial de Coordenação Latino-Americana (CECLA), 1967. 
Delegado do Brasil à Reunião Ministerial dos "77", Argel, 1967, 
Chefe da Delegação do Brasil 1111 Sessão do Comitê de Manu

faturas da UNCT AD, Genebra, 1968. 
Chefc-Suplen'tc da Seçào Brasileira 'da Comissão Económica 

Luso-Brasileira, Lisboa, 1968. 
Membro' da Delegação do Brasil 11 Primeira Sessão do Comité! 

Especial de Preferência da UNCTAD, Genebra, 1968, 
Membro da Delegação do Brasil 1111 UNCTAD, Nova Dclhi, 

1968. 
Delegado do Brasil à IX Sessão da Junta de Comércio c Dcsen· 

volvimento da UNCTAD, Genebra, 1969. 
Membro da Scçào Brasileira na Reunião da Comissão Mista 

Brasil-lt~lia, Roma, 1969, 
Participante da Rcuniilo de Embaixadores Brasileiros nos Pafses 

Membros das Comunidades Européias (CE), Bruxelas, 1969. 
Delegado do Brasil 11 Sessão Especial do Comitê de Transportes 

Marltimos da UNCTAD, Genebra, 1969. 
Ministro-Conselheiro da Embaixada cm Londres, 1970 a 1973, 
Delegado do Brasil 11 Reunião Extraordindria do Conselho 

Internacional do Café, Londres, 1970. 
Chefe da Delegação do Brasil à Rcuniilo do Fundo de Divcrsln

cnção dn Organlzuçào Internacional do Caf~ (O I C), Londres, 1970, 
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Representante do Brasil na XXIV Sessão Ordinária da Orga· 
nizaçilo Consultiva lntcrgovcrnamcntal Marltima, Londres, 1970. 

Delegado do Brasil à Sessão do Comitê Especial de Preferências 
da UNCTAD, Genebra, 1970. 

Participante da Rcuniilo dos Pulses Produtores de Café, Rio de 
Janeiro, 1970. 

Delegado do Brasil à Sessão Extraordinária do Conselho da 
OIC, Londres, 1971. 

Encarregado de Negócios em Londres, 1971. 
Chefe da Dclegaçilo do Brasil no 6• e 7• Pcrlodos de Sessões do 

Comitê Executivo c do Conselho da Organização Internacional do 
Açúcar, Londres, 1971. 

Delegado do Brasil à XII Rcuniilo daCECLA, Lima, 1971. 
Delegado do Brasil à Reunião Ministerial do Grupo dos "77", 

Lima,l971. 
Delegado do Brasil à XX Sessão do Conselho da Organização 

Internacional do Café (OIC) e à Reunião Preparatória da Junta Exc· 
cutiva da Organização Internacional do Café, Londres, 1971. 

Delegado do Brasil ao 9• Pcrlodo de Reuniões do Conselho 
Internacional do Açúcar c suas Reuniões Preparatórias, Londres, 
1972. 

Delegado do Brasil à Sessão Extraordinária do Conselho da 
Organização Internacional do Café (OIC) c à Reunião Preparatória 
da Junta Executiva da mesma Organização, Londres, I 972. 

Delegado do Brasil ao Comitê Provisório do Conselho do 
Cacau c à Reunião Preliminar de Coordenação, Genebra, 1973. 

Delegado do·Brasil à XXII Sessão do Conselho da Organização 
Internacional do Café (OIC) c à Reunião Preparatória da Junta Exc· 
cutiva da OIC, Londres, 1973. 

Chefe da Delegação do Brasil à I Scsslo do Conselho lntcrnacio· 
nal do Cacau, Genebra, 1973. 

Delegado do Brasil na IIJ Sessão do Comitê Preparatório para 
as Negociações Comerciais Multilaterais no âmbito do GATT, 1973. 

Subchefe da Delegação do Brasil na Segunda Etapa da Confc· 
rência das Nações Unidas sobre Açúcar, Genebra, 1973. 

Chefe da Delegação do Brasil à XXIX Scssilo das Partes Contra· 
tantcs do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras c Comércio, Gene· 
bia, 1973. 

Chefe da Delegação do Brasil à .V Reunião de Peritos cm Trata· 
dos Fiscais, Genebra, 1973. 

Chefe do Gabinete do Ministro de Estado, 1974. 
Encarregado de Negócios junto à Delegação cm Genebra, 1974. 
Delegado do Brasil à XXIX Scssilo da Assembléia-Geral da 

ONU, Nova Iorque, 1974. 
Promovido a Ministro de Primeira Classe, por merecimento, 

1975. 
O Embaixador Luiz Augusto Pereira Souto Maior encontra-se 

nesta data no cxcrclcio de suas funções de Chefe da Missão do Brasil 
junto às Comunidades Européias. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 16 de setembro de 
1977.- Seralo de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À Comlssao de Relações Exteriores.) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - O Expediente lido 
vai à publicação. 

A Presidência recebeu as Mensagens n•s 216 a 221, de 1977, de 
23 do corrente, pelas quais o Senhor Presidente da República, nos 
termos do art. 42, item VI, da Constituição, submete ao Senado Fc· 
dera! propostas do Senhor Ministro de Estado da Fazenda para que 
as Prefeituras Municipais de Juiz de Fora (MO), Campo Grande 
(MT) c Manaus (AM), de acordo com o Programa Especial de 
Apoio à Capitalização de Empresas - Autarquia vinculada à 
Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, c os Governos 
dos Estados de Minas Gerais c do Pará, sejam autorizados a realizar 
operações de crédito, para os fins que especificam. 

As matérias scrilo despachadas às Comissões de Economia c de 
Constituição c Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Através do Aviso 
n• 157, de 1917, o Senhor Presidente do Tribunal de Contas da 
Uniilo encaminhou ao Senado cópias das Atas das sessões daquela 
Corte cm que foram tomadas decisões aplicando sanções aos 
responsáveis que discrimina. 

O expediente recebido foi encaminhado, com Oficio, à Comis· 
são de Finanças, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portclla)- Há oradores inseri· 
tos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No dia 5 do corrente, ocupei esta tribuna para anunciar a 
realização, entre os dias 23 a 25, do VI Festival de Arte de São Cristó· 
vão. E, como previa, foi um acontecimento do maior brilho, com a 
presença do Governador José Rollcmbcrg Leite, Vicc·Govcrnador 
António Ribeiro Soutello, Dom Luciano Cabral Duarte, Arcebispo 
de Aracaju, Desembargador Antônio Xavier de Assis Júnior, Prcsi· 
dente do Tribunal de Justiça, Desembargador Raymundo Rosa San· 
tos, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Deputado António 
Carlos Valadarcs, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, 
Deputados, Secrctârios de Estado, autoridades militares, univcrsitâ· 
rios, convidados e grande massa popular. 

Não só o Nordeste, mas, também, o Sul esteve presente ao gran· 
de festival. Mais de 55 mil visitantes encheram as ruas da histórica 
cidade scrgipana. Os hotéis eram poucos, os conventos se 
transrormnram em hospedarias e mesmo as famnias são-cristovcnses 
de tudo fizeram para que nada faltasse aos convidados. 

São Cristóvão estava como de hli muito não se via. Alegre, 
esfuziante, vibrante, com a oportunidade que dava ao Brasil c 
recebia dos brasileiros. Samba de roda, cm vários locais, danças 
populares cm outros, números de folclore encantando os olhos c os 
ouvidos dos visitantes, ballet, teatro, cinema c ginlistica r!tmica que 
despertaram a maior vibração da assistência. Nem mesmo a música 
erudita faltou, para atender ao gosto de parcela da comunidade si!o
cristovcnse c da gente de outros Estados. 

l'am compl•tur, houve uma reunião conjunta dos Conselhos 
Univcrsit:írios c do Ensino c da Pesquisa, para entrega de medalha 
de mi:ritu cducucional c do mêrito estudantil a professores c alunos 
que se distinguiram nas diversas atividadcs universitárias. 

O VI Festival teve um êxito que não era previsto, nem 111csmo, 
pelos scrgipanos otimistas. Na velha cidade de arquitctura cllissica, a 
mocidade local c de outros Estados dava vazilo ao seu entusiasmo. O 
som do violão ouvia-se cm todos os quarteirões, misturado à algazar· 
ra da juventude brasileira, que fez esquecer, no tempo, os 387 anos 
de São Cristóvão. E tudo contribuiu para que a festa não apresentas· 
se um senão no seu desenvolvimento. Inclusive, o trAnsito funcionou 
com perfeição, entrando c saindo mais de 9 mil vc!culos na melhor 
ordem. 

A antiga capital do Estado c quarta cidade mais velha do Brasil, 
durante estes 3 dias, foi um ponto de integração, pelo contato, pela 
amizade c pela necessidade natural do ser humano, de se expandir 
através da arte. E, por todas essas razões, valeu à pena participar de 
uma festa tilo acolhedora. 

Do Festival, participaram grupos da Bahi11, do Rio de Janeiro, 
do Espirita Santo, de São Paulo, de A lagoas, do Muranhilo, de Mato 
Grosso, de Pernambuco c de Sergipe. 

Silo Cristóvão c Sergipe estão de parabéns c a arte os tornou 
maiores. 

Sr, Presidente, como jâ sucedeu, não foi poss!vcl contar com a 
presença do eminente Ministro Ncy Braga, que se fez representar 
pelo ilustre Sccrctário·Gcral do Ministério, Dr. Euro Brandão, que 
pronunciou, na abertura oficial do Festival, um brilhante discurso. 

Nu oportunidade, também falou o Magnifico Reitor, Professor 
José Aloysio Campos, fazendo um histórico do papel da Univcrsida· 
de no Festival. Merece um destaque especial tudo o que foi realiza· 
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do, ressaltando o trabalho do Reitor c da Comissão Organizadora, 
que se esforçaram ao máximo para o maior brilho do Festival. 

São Cristóvão, repito, está de parabéns. r:: o mesmo São Cristó· 
vão do passado: entusiasta, culto c acolhedor. 

Ao deixar, nos Anais do Senado, estas notas sobre o VI Festival 
de Arte de São Cristóvão, requeiro a V, Ex• façam parte integrante 
deste meu pronunciamento os discursos proferidos pelo Dr. Euro 
Brandão, Sccrctário·Gcral do Ministério da Educação c Cultura, do 
Professor José Aloysio Campos, Magnifico Reitor da Universidade 
de Sergipe e o pronunciado, ontem, no encerramento, pelo 
Governador José Rollcmbcrg Leite, que deu todo o apoio à 
Universidade c que foi incxccdlvcl no trabalho, a fim de que nada 
faltasse para o brilho do VI Festival de Arte de São Cristóvão, a 
cidade do meu apreço c do meu carinho, (Muito bem I Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Discurso proferido pelo Dr. Euro Brandão, Secretário-Geral do 
Ministério da Educação e Cultura, representando o Ministro Ney 
Braga, na solenidade de abertura do VI Festival de Arte de. São Cris· 
tóvào, em 2J de setembro de 1977, 

Este VI Festival de Arte de São Cristóvão é mais um bom 
exemplo da riqueza cultural do Nordeste c da seriedade com que Ser· 
gipc se empenha cm preservá-la c divulgá-la. 

Basta passar a vista no programa de atas que terão lugar nestes 
três dias, para dar-se conta dos vários aspectos altamente positivos 
desta realização: manifestações anlstico-culturais cm suas mais varia· 
das modalidades: atuaçiio de outros Estados; participação dedicada 
de governantes estaduais c municipais c de suas equipes; apoio ex· 
prcssivo da Universidade Federal de Sergipe; interesse ativo da gente 
scrgipana de todas as classes, com evidente predominância dos selo· 
res populares, onde se encontram as raizes c as matrizes desta cultura 
nordestina, autenticamente brasileira, 

O patronato deste VI Festival dado a Sua Excelência o Senhor 
Ministro da Educação c Cultura, Senador Ncy Braga, c a aceitação 
que manifestou, sentindo a impossibilidade inarrcdávcl de estar prc· 
sente, 'é uma prova da repercussão deste certame de cultura brasileira 
c do apoio que tem do Governo Federal, 

São Cristóvão, com todas as suas inegáveis credenciais his· 
tóricns c culturais, é bem um cenário digno de tais manifestações. 

O arraial fundado por Cristóvão de Barros, próximo à barra do 
Poxim, naquele I• de Janeiro de I 590, depois de vividos 387 anos de 
sua história gloriosa, sendo inclusive capital deste pequenino-grande 
Estado brasileiro, pátria de tantas figuras ilustres, abriga-nos, hoje, 
cm suas casas c palácios, cm suas ruas c praças, para exaltarmos 
nossa cultura- maneira mais expressiva de manifestação patriótica, 

Em nome do Senhor Ministro da Educação c Cultura, a quem 
tenho a honra de representar neste ato, declaro inaugurado o VI Fcs· 
tival de Arte de Silo Cristóvão. 

Discurso proferido pelo Magnifico Reitor Professor José Aloys/o 
Campos, na abertura do VI Festival de Arte de São Cristóvão, em 2J de 
setembro de 1977, 

Minhas Senhoras, 
Meus Senhores, 

Ao iniciarmos as solenidades de abertura do VI Festival de Arte 
de Silo Cristóvilo - neste cenário de arquitctura colonial dos mais 
expressivos de nosso Pais - temos a grata satisfação de formular, 
cm nome da Universidade Federal de Sergipe, os votos de bons 
vindas a todos que estilo prestigiando com suas presenças estas ntivi· 
dndcs nrtlstico-culturnis, 

Nossas saudações às autoridades presentes c aqui representadas, 
aos artistas, intelectuais c estudiosos da cultura cm suas mtlltiplas 
manifestuçõcs, e, cm especial, as nossas boas vindas ao povo que 
durante estes três dias participará do Festival como parte indis· 
pcnsável c fonte primeira dus uuti!nticus munlfcstuções culturais, 

Este Festival de arte jâ representa um grundc empreendimento, 
não só cm seus aspectos estruturais c turlsticos, mas especialmente 
cm seu significado educativo, como oportunidade de aprimoramento 
de conhecimentos c sobretudo de enriquecimento do nosso acervo 
cultural. 

As apresentações de grupos artlsticos provenientes das mais dis· 
tantcs regiões do Pais: do Rio Grande do Norte, de Mato Grosso, de 
São Paulo, do Rio de Janeiro, do Esplrito Santo, da Bahia, de Ala· 
goas, de Pernambuco, do Maranhão c Minas Gerais, são uma com· 
provação de que este Festival já se constitui cm um excelente veiculo 
de integração da cultura nacional, 

Além deste valioso intercâmbio entre Entidades culturais de di· 
versos Estados da Federação, no sentido de que seja concretizada de 
maneira accsslvcl a idéia de conhecimento c divulgação dos valores 
da cultura como expressão viva de um povo, o Festival de Arte de 
São Cristóvão vem requerendo um trabalho conjugado entre Univcr· 
sidadc c GoYcrno, nas escalas Federal, Estadual c Municipal. Na 
verdade, não teria o Festival alcançado a dimcnsilo a que h'oje 
chegou, se a Universidade não contasse com o decisivo apoio do 
Ministério da Educação c Cultura, que através de seus órgãos: 
Fundação Nacional de Arte (FUNARTE), Departamento de 
Assuntos Culturais (DAC), Dcpanamcnto de Assistência ao 
Estudante (DAE), Serviço Nacional de Teatro, tem conosco co· 
operado de modo cfctivo por meio de verbas especiais, convenios c 
d,c bolsas de estudo voltadas para u arte. 

Nesta oportunidade, não podcrlnmos pois deixar de externa r cm 
nome da Universidade Federal de Sergipe, nossos mais sinceros agra· 
dccimcntos ao Excclcntlssimo Senhor Ministro da Educação c Cul· 
tura, Senador Ncy Braga, aqui representado pelo Doutor Euro 
Brandão, dignlssimo Secretário-Geral do Ministério da Educação, 
agradecimento não só pelo que o Senhor Ministro tem feito pela Uni· 
vcrsidadc Federal de Sergipe no tocante a estes sctorcs culturais c ar· 
tísticos, mas pelo que o Ministério da Educação c Cultura, através de 
seu Departamento de Assuntos Universitários, tem realizado junto à 
nossa Urüvcrsidadc pura o bom equacionamento de sua reforma 
administrativa c para a construção de seu Compus. 

Não podcr!amos também, deixar de expressar neste momento, 
nosso agradecimento à pessoa do Doutor Euro Brandão, que pela 
sua cultura humanlstica, pela sua compctencia c elevado csplrito pú· 
blico- nilo tem poupado esforços para apoiar nossa Universidade 
cm todos os seus aluais empreendimentos que tem exigido assistencia 
do MEC. 

A Universidade manifesta ainda seu reconhecimento c gratidão 
ao Governo do Estado na pessoa do ilustre Governador José Rollem· 
bcrg Leite pela colaboração que tem recebido através de suas Sccrc· 
tarias de Estado c Orgãos como a ENERGIPE, o DER, o DESO, a 
EMSETUR, SUDAP, a Secretaria da Educação c Cultura, a Sccrc· 
taria de Segurança Pública, o ·DETRAN, a Policia Militar, bem 
como o DNER, a Policia Rodoviária Federal, a SUNAB, o 28• Ba· 
talhão de Caçadores, a Policia Federal, a EMBRA TUR, o Corpo de 
Bombeiros, a TELERGIPE c demais Orgãos integrantes da 
Comissão de Apoio do VI FASC, que detalhadamente se desde· 
bram para o atendimento de toda infra-estrutura necessária à boa 
realização do Festival, 

Nesta integração de esforços, silo também de fundamental im· 
portãncin, o apoio das Prefeituras de Aracaju, deste munic!pio de 
São Cristóvão c da Arquidiocese de Aracaju, para a utilização desse 
património valioso representado pelas Igrejas c Conventos, sem os 
quais o Festival não poderia se realizar, 

A Universidade Federal de Sergipe agradece também àqueles 
que através dos meios de comunicação de massa tem dado uma co· 
bcrturu a este Festival no sentido de divulgar cm todos os mais lon· 
gfnquos recantos os valores que este acontecimento encerra, A 
Universidade é agradecida pelo valioso apoio que o eminente 
Senador Lourival Baptista tem dispensado a este Importante acontc· 
cimento cultural de nosso Estado, A Universidade 1: muito grata nos 
canais de televisão: TV Sergipe, Canal 4 c TV Atalaja, Canal 8, pela 
magnifica cobertura que estes velculos de comunicação têm dado. A 
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Univcrsidudc agradece ainda à Imprensa escrita: Gazeta de SerKipe, 
Dlirlo de Aracaju, Jornal da Cidade, Tribuna de Aracaju, Diário 
ODclal do Estado de Sergipe bem como à Agência Nacional, no 
Dlirlo de Sio Paulo, à Folha de S. Paulo, à Trlhuna da Bahla e ao 
Jornal de BrasOia; agradece à Imprensa falada de nosso Estado: 
Rádio Cultura, Rádio Liberdade, Rádio Difusora, Rádio Atalaia e 
Rádio Jornal. Estes valiosos meios de comunicação, levarão as mcn· 
sagcns do VI FASC através dos fatos, imagens c sons a todos os que 
nilo poderão vir até Silo Cristóvão durante estes dias. 

Às Entidades culturuis c educativas do Estado que colaboram 
com este Festival, o Conselho Estadual de Cultura, a Sociedade de 
Cultura Artisticn de Sergipe, a Faculdade Tirndcntes c Faculdade 
Pio X, o Colégio.Agricoln c a Escola Técnico Federal, bem como as 
Universidades de Alagoas, Maranhão, Bahia, Espirita Santo, Silo 
Paulo, Mato Grosso c Minas Gerais, que se fazem representar por 
grupos artisticos, a nossa Universidade registra neste momento os 
seus agradecimentos. 

A Universidade Federal de Sergipe, ao colocar-se como pólo ca
talizador de todos os esforços que visam o empreendimento deste 
Festival, tem consciência de que está concretizando em parte um de 
seus elevados objctivos, principalmente "o de promover a cultura cm 
todas as suas manifestações c níveis, particularmente a de fontes po
pulares autóctones", 

Nenhuma Universidade que pretenda se firmar como casa do 
saber c da cultura, pode se ausentar dos contatos dirctos com os ar· 
tistas populares, grupos folclóricos, artesãos c artistas plásticos, 
músicos, atorcs, como maneira de valorizar e salvaguardar a idcnti· 
dadc c originalidudc da cultura nacional. 

Um Festival de Arte não é apenas uma oportunidade para aju
dar a promoçãoc preservação de um patrimônio cultural e artístico, 
mas também um instrumento poderoso para humanização da socie· 
dade tccnificada, considerando que a arte é uma dimensão essencial 
da vida humana. A arte é sempre uma expressão do homem como ser 
social. As obras artístico-culturais atestam o sentido da prcsençu do 
homem no mundo, "a presença de um sujeito que pensa, com· 
prccndc, transforma c significa". 

O individuo regride a estados e comportamento que podem ser 
chamados de infra-humanos, quando permanece estranho às mani· 
fcstaçõcs do mundo cultural que o envolve, 

Reiterando nosso agradecimento às Entidades públicas c pri· 
vadas que colaboraram para a realização do .VI Festival de Arte de 
São Cristóvão, especialmente à equipe de professores e de servidores 
da Universidade que, com entusiasmo c sacrifício, se desdobrurum 
para sua organização, queremos extcrnar a todos, nossos votos de 
que os sucessos dos Festivais anteriores sejam neste repetidos c que 
todo este empreendimento venha contribuir paru o desenvolvimento 
de nossa Cultura, para engrandecimento do nosso Estado, 

Muito obrigado. 

Discurso pronunciado pelo Governador Josi Ro/lemherg Leite, no 
encerramento do V/ Festival de Arte de São Cristóvão, eni 25 de Setem
bro de 1977. 

SAUDAÇÃO ÀS AUTORIDADES 

Exmq Sr, Vice-(h.n·~·:r•ador. 

A Llnivcrsidnuc yuc Lido abrange c a todos é estendida, tem 
dcscmpcnhad·1. ao longo do tempo e da história, papel singular que, 
cm cssi:ncia. rcnetc a linsta do ser humano por desvendar os misté· 
rio1 da v1da, penetrando com o dom da intehgéncia os imensos cami· 
nhos do saber. No Egi; .• e n.t lndia, na mais remota antiguidade, 
prcparuvam·se os jov•ns par .• '' saccrdódo, a matemática. a astro· 
logia, .J medicina c ainda pura os misteres de escribas. Estudtosos de 
ambas "' margens do Mcditerrlineo hus:uvam aprender nJ Grcciu 
arte de guerra, fílosofi ... rctorica, cloqUênCIJ c politica. Ad,luno, em 
Roma, no uno cristão ;J, 135, lundou o Ateneu. centro de ulta cultu· 
ru, das letras, artes c pollt1c.t. Ctdades do mundo ficaram famosas 
como centros culturais: Paris, pelo ensino de tilosonu c tcologm· Bo· 
lonhJ. pelos conhecimentos ministrados de lcts e politica: Salerno, 

pelo ensino da urte de curur. E até os dias de hoje não houve quebra 
na linha do conhecimento, cada um buscando manifestar o seu cspl· 
rito pura o que for útil, como ensina Paulo aos Corlntios. · 

Antes de antagônicos, a natureza e o homem se completam. 
Nilo existe entre eles u dicotomia do bem e do mal, como através da 
cultura nilo sobra distinção entre o belo c o menos belo, uma vez que 
nada de feio ou despropositado foi criado pela mão forte do Deus 
que todos amamos. Se a arte pela ciência da estética recria com bclc· 
za a realidade, u cultura acoberta c explica a origem dos povos, 
rcsguurdando os seus costumes e tradições, seus hábitos c 
conheceres, numa fusilo admirável que concilia todu a atividadc 
criadora do homem da terra. Guardadas as distâncias que separam 
os povos nos seus estágios de cultura, tudo desemboca nuentcmcntc 
no processo civilizatório que dignifica o homem na hierarquia das 
criações divinas. 

A realidade cultural do mundo nos diz respeito, como antes dis· 
scra aos nossos antepassados. As leis, a fílosona, a medicina, a mate· 
mática, as artes e as letras, a astrologia c o sacerdócio continuam 
atraindo adeptos do conhecer para o exerclcio social. Novas ciências 
surgiram com a luz dos novos tempos, e os centros superiores de 
cultura oferecem amplas áreas para o estudo, nos vastos cantos do 
mundo. Da meditação filosófica dos gregos até a análise minuciosa 
das informações fornecidas pelos artefatos que vasculham com os 
seus instrumentos os céus desconhecidos, o progresso se faz num 
processar que repõe a cada segundo uma teoria, uma lei fisica, um 
teorema de matemática, um dado na informática. Da arte de curar 
até aos transplantes de órgãos vitais a mesma coisa acontece, Do dis· 
curso uo signo, a literatura revolucionou-se. E us conquistas sucede· 
ram-sc, umas às outras, abrindo a mente humuna dos seus parámo· 
tros anteriores para a visão do futuro, engendrado a cada dia novo. 

No que diz respeito à realidade cultural do mundo, como nos to· 
ca c até emociona saber do desenvolvimento social dos povos, os nos· 
sos iguais de origem, nossos irmãos de fi:, os nossos companheiros na 
caminhada de retorno ao seio de onde viemos um dia. Agrada-nos o 
campo fértil e dadivoso que sacia a fome, como a água que susta a 
sede. E que todos possam desfrutar dos frutos da terra para realizar a 
sua vida. J:-nos caro saber que as cidades abrigam os homens no, Ira· 
bulho e no repouso, c que eles estão ocupados na construção 
permanente do bcm-estar social. Emociona-nos que já não existam 
academias para a arte da guerra, mas a ciência e a tecnologia, fazcn· 
do frágeis as ideologias, empunhando o símbolo branco da paz, o 
bem maior depois da graça da vida. 

Eliminundo us fronteiras que separam pulses c povos, diz-nos 
igual respeito c impõe renexilo a realidade cultural brasileira. Pátria 
nova, mundo novo para um velho mundo contido na sua extensão, o 
Brasil nasceu como opção de riqueza, abastança, E aqui índios, bran· 
cos e negros mesclaram us suas cores, formando uma raça que tra· 
bulhu c cria, estuda e cxercittl o saber aprendido, vibra com a cultura 
que possui c com os progressos que faz, c que, como outras pátria, 
também sonhu com a paz: essa linguagem universal que persegui· 
mos. De terra imensa cheia de norestus e rios atravessamos os si:· 
cu los pluntando c colhendo, criando e repartindo, no mesmo tom da 
sinfonia que fuz o mundo evoluir. Escolas c homens numa convi· 
vência de dar c receber, transformarum com os campos as usinas e as 
fábricus, us idéias c a corugcm de expô·las, a Nação brasileiro Dela 
nos orgulhamos, principalmente pela certeza que possui mos daquilo 
que por ela h•vemos feito e haveremos de fazer nós c os que hilo de 

Renc·md.l nu 1•alidudc cultural do nosso povo. temos de <OnSI· 
dcrur que vivJs csr.ão as muis curas munifestuçõcs que, <llrJvés de 
m:•••s rituais, cer~m5nius m:10was de cura, modos de sustento c cspc· 
ciulmentc da inumidude com a nJturcza, é uma herunça lndia que cm 
muitus partes desta tcrru umcricanu sobrevive. Os lndios, m1lhões 
deles. perderam a tcrru, mas legaram u cultura. Nilo é doce lembrar, 
mesmo que sejam os versos gemais de Castro Alves, os nuvtos 
ncgre~ros: mas i: edincunte constatar que do nascente os homens de 
tez escura trouxeram ensinamentos que amdu hoje nos silo 
igualmente euros. A estes. aos que aqui cstavum ~ épocu do desce 
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brimcnto, c nos negros da África, muito devemos, c muito do que vc· 
mos c sentimos na cultura brasileira a eles pertencem. Acrescentados 
valores da cultura européia, sentada cm vinte séculos de civilização 
formou-se o cabedal que idcntiOcamos na Osionomia do povo brasi: 
lciro, como.a sua legitima cultura. 

. E·sc estilo vivas. tantas c tantas contribuições, sem sectarismos 
podemos conduzir a argamassa dos nossos próprios valores cultu· 
rais, rejeitando as mensagens de enxurradas, Qlcramcntc comerciais, 
de efeitos duvidosos.• intenções algumas vezes suspeitas,~ verdade 
que a arte, como .a cultura, 1: universal; mas é igualmente vcrdadi:iio 
que cada povo tem o sagrado direito de defender a sua própria 
individualidade nacional, espelhada ria cultura que scdimcntou na 
sua trajctórin· histórica. E do mesmo. modo. tem o Poder Público 
com~ é posslvcl o testemunho de muitos, sabido manter a ncccssâri~ 
distãnciq entre o cstrmulo c a ingcrencia, deixando que a criação cspi· 
ritual brote espontaneamente c siga o seu destino Ocl de mensageira 
de um mundo novo c de uma vida nova. 

Busca-se .. através· das providencias dos que governam . dcscn· 
volver .a.Naçilo, promovendo o homem que a forma, nn.liçi!o hu· 
manlstica c eterna da justiça. ·o aprirnoramcnto éutiural nilo poderia 
ser connitantc com essa tendência, sob pena dé presenciarmos a de· 
sarmonia entre o progresso c a cultura, entre a vida· material do 
~ornem c a sua _vida, espiritual. Nilo hã, é bom repetirmos, antagonis· 
mos entre a natureza c o homem. A falta de bens de produçilo arrasa 
um povo. A perda da memória cultural mata um povo, Assim tilo 
próximos c tilo intcrlaçados, o social c o cultural silo snabas da mcs· 
ma palavra, c cuja responsabilidade sobre um c sobre o outro a todos 
impõe, 

-Os avanços cicnt!ncos devem ser compreendidos como avanços 
dà própria civilizaçilo, porque a marcha histórica é a mcsrria: a cultu· 
ra avoluma o seu rcpcitório pelas verdades novas das ciências c estas 
se enriquecem c bebem no lastro cultural muitas premissas para o 
racioclnio rigoroso que o método exige. ·os acervos tomam corpo.c 
compõem a realidade, c esta é manancial permanente de artistas c 
letrados; homens simples ou eruditos, como os que aqui nesta velha c 
adormecida .Silo Cristóvilo se manifestam. Uns do Norte, alguns do 
Centro, outros do Sul, todos âvidos cm demonstrar a arte viva das 
suas regiões, neste cenário de conventos c ladeiras, sob um céu, que 
tantas vezes viu passar as pAginas da nossa História. 

Lembrando os-do Norte, vale citar um texto de Gilberto Frcyrc, 
o sociólogo c antropólogo que primeiro viu a riqueza da nordcs· 
tinidadc, no seu cinqUcntcnârio Manifesto Regionalista: 

~·De modo que, no N ordcstc, quem se aproxima do povo 
desce a ralies c a fontes de vida, cultura c de arte regionais. 
Quem se ·chega ao povo está entre mestres c se torna 
aprendiz,- por mais bacharel cm artes que seja ou por mais 

·doutor cm medicina. A força de Joaquim Nabuco, de snvio 
Romero, de Capistrano, de Augusto dos Anjos, de Rosalvo 
Ribeiro, de Augusto Severo, de Auta de Souza,· de outras 
grandes expressões nordestinas da cultura ou do espirita bra· 
silciro,' veio principalmente 'do contato que tivéram, quando 

··meninos de engenho ou de cidade, ou jd depois de homens 
feitos, com a gente do povo, com as tradições populares, com 
·a plebe regional c nilo com as dguas, as Arvores, os animais da 
região," 

Neste contexto que acabamos de lembrar, insere-se a novlssima 
Universidade Federal de Sergipe, lilha daqueles antigos centros 
superiores' de cultura, mestra de muitos conhecimentos de antes c do 
nosso tempo. plantada na terra nordestina, alimentada dos valores 
regionais c nacionais que silo univcrsuli:ados pela csséncta do conhe· 
ccr que aprodma homens c povlls. Sergipe muito espera da sua 
Universidade, mesmo sabendo que os primeiros passos são difrccis, 
como difrcll é a aprendizagem dos novos rcnli:ando u vida. Não que 
apenas a comunidade seja rcfrctida pela Universidade, mus esta se 
rcnltu naqucla,'ajudando•a nu formação das suas lideranças c no seu 
desenvolvimento global. 

Todos os scrgipanos que neste mo'mcnto·dc festa acorrem a Silo 
Cristóvão ou de longe ouvem o eco das alegrias das ruas plenas de 
arte c de cultura, acreditam c muito esperam da Universidade. O 
Governo do Estado que se soma nesta realização vitoriosa c pela 
sexta vez concretizada, também participa dos votos gerais de que a 
Universidade seja hoje c sempre um gerador de conhecimentos, um 
centro superior c aberto à pesquisa, ao estudo dos problémas ser· 
gipanos; ao ensino curricular que pronssionaliza c coloca na comu· 
nidadc os técnicos, os médicos, os advogados, os dentistas, os as· 
sistcntcs sociais, os qulmicos, os engenheiros, c os professores, estes 
liltimos que das' suas clltcdras muito poderão fazer para tornar mais 
útil c maior a missão de ensinar. 

Sergipe, às vésperas da industrialização dos seus minérios, tendo 
como tem uma tradição de grandes vultos nas letras nacionais, pos· 
suidor de grande reserva de cultura popular,.vcndo brotar muitos 
talentos entre os da nova gcraçilo, ciente do seu destino histórico, 
não se confina cm a pcgucnc: do seu território .c quer alçar junto 
com o Pais no esforço de torná-lo cada vez mais rico, mais próspero, 
desenvolvido cm todas as suas potencialidades, onde a distribuição 
da renda c a q'ualidadc da vida satisfaçam c respondam aos anseios 
nacionais. E a Universidade é uma peça de fundamental importAncia 
na s'oniaçilo das forças do Estado,. tanto ·pelo que é cm si, quanto 
pelo que podcrâ ser no cotidiano das suas atividadcs como· centro 

. cultural. . 
· ,o quadro brasileiro de muitas regiões c o de Sergipe cm especial 

foram vistos durante o VI Festival de Arte de São Cirstóvilo;porquc, 
sendo a arte a representação estética da realidade, a sua manifesta· 
ção terá de ser a própria manifestação do povo. Felizes os que têm 
arte c cultura para mostrar, estão sempre vivos, socialmente, vivO\ 
espiritualmente. · 

Felizes estamos nós scrgipanos pelo Festival de Arte de Sª.o 
Cristóvão, por ele representar a cultura brasileira de muitas regiões e 
por contar com o engajamento generoso dos órgilos federais, tornan· 

do posslvcl a sua realização sob a liderança da Universidade Federal 
de Sergipe c a rcsponsabilidadc.llicida 'do Magn!nco Reitor José 
Aloisio de Campos. 

Mui to c brigado. 

. O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

O Banco Central, cm seu Boletim de julho último, dâ·nos a 
conhecer o resultado da balança comercial brasileira com os palscs a 
quem vendemos c; ou compramos. Os números do Boletim abran· 
gcm, tilo·somcntc, o qUinqUénio ·1971·1975, c é exclusivamente cm 
relação a esse derradeiro ano que di:cm respeito as .considerações c 
confrontos que se <cgucm. · 

Em 1975, o déficit total da balança comercial ascendeu a 3 
bilhões c 499 milhões de dólares, resultante de nossas transaçõcs com 
71 pa!scs, representando todos os' continentes. A 47 deles, véndcmos 
mais do que compramos: nos 24 restantes,' deu-se o inverso. 

Os dez maiores saldos auferidos pelo Brasil, nas trocas de 
mercadorias, foram propiciados pelas seguintes nações: 

I) Rússia-375 milhões de dólares; 
2) Holanda- 366 milhões; 
1) r\rgéliu- 296 milhões; 
4) Espanha- 262 milhões; · 
5) Argentina -150 milhões; 
6) Botrvia- I 05 milhões; 
7) Paraguai- 90 milhões; 
8) Slria- 71 milhões: 
·9) Baamas- 73 milhões: c 
I O) China- 66 milhõe• de dólares, 
Inversamente, os dez maiores déOcits advieram du comercia· 

lizaçilocom: 
I) Estados Unidos- I bilhão c 756 milhões de dólares; 
2) Ardbin Saudita- 962 milhões; 
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3) Alemanha Ocidental- 644 milhões; 
4) Iraque- 596 milhões; 
5) Jnpao -437 milhões; 
6) Covcite- 303 milhões; 
7) Suécia- 238 milhões; 
8) ltâlin- 213 milhões; 
9) Sulçn- 194 milhões; c 
I 0) Ubia - 170 milhões de dólares. 
Nesses resultados negativos, a contribuição preponderante foi a 

do petróleo, cuja importação totalizou 3 bilhões c 73 milhões de 
dólares, e a do ferro c aço, com os quais despendemos, cm 1975, I 
bilhão c 263 milhões. 

Merece especial registro o fato de que nas Américas, além do 
que ocorreu cm relação aos Estados Unidos, nosso comércio exterior 
só foi deficitário . com o CanadA, cm 73 milhões de dólares, as 
Antilhas Holandesas, cm 17 milhões; o Panamá, cm 8 milhões, c o 
Chile, cm I ,4 milhões de dólares, 

JA cm 1976, como sabemos, o déficit na balança comercial se 
reduziu a 2 bilhões c 147 milhões. No corrente ano, tudo estA a 
indicar que, desde 1973, pela primeira vez, as vendas derrotarão as 
compras externas. 

Que assim seja, dizemos todos nós, da ARENA c do MDB. 
Era o que cu tinha que dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclln) -Concedo a palavra 
no nobre Senador Dinnrtc Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Volto, hoje, a esta tribuna, para falar sobre um assunto que tan· 
tas vezes tem sido objcto das minhas palavras nesta Casa: o algodão 
do Nordeste. 

Estou chegando do Rio Grande do Norte, onde verifiquei que 
necessitamos, urgentemente, de uma medida do Governo para evitar 
que se consuma o maior sacriflcio da classe produtora do algodão 
nordestino. 

Sem dt!vida alguma o Governo veio ao encontro do apelo que 
nós, do Nordeste, fizemos na defesa do algodão. Autorizou o Banco 
do Brasil a financiar 100% na base do preço mlnimo, transferiu o 
preço mlnimo da safra de 1976 para o limite da safra de 1977, 
representando um grande auxilio aos maquinistas, que estavam com 
seus estoques armazenados c sem preço para negociar no mercado 
nacional. 

Sr. Presidente, urge uma medida a meu ver, salutar para o 
produtor nordestino. A de que o Governo recomende no Banco do 
Brasil que só financie os maquinistas e compradores de algodão, se 
eles assegurarem o preço mlnimo ao produtor, evitando-se uma 
exploração, que pode c estA sendo feita realmente pelos compradores. 

Outra medida, também da maior importância não só para a 
cultura algodoeira do Nordeste c Centro-Sul, mas para a cultura 
algodoeira de todo o Pais, é dar, nesta altura, um subsidio ao 
exportador do algodão brasileiro. 

Sr. Presidente, estA se subsidiando a exportação de milho, de 
soja cjâ se pede- parece aparentemente absurda a idéia- masjA se 
pede, repito, subsidio para o exportador de café, mas não se fala no 
subsidio necessário para o escoamento do algodão brasileiro. 

O Sr. Wilson Gonçalves (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Com muito 
prazer. 

O Sr, Wilson Gonçalves (ARENA - CE) - Solidarizo-me com 
V. Ex• no apelo que estA fazendo com muita oportunidade c até me 
cria V. Ex• este feliz ensejo, porque desejava abordar mais 
minuciosamente este assunto neste plenário, exntamentc para mos· 
Irar- cu que vim agora do Nordeste, especialmente, do Ceará- a 

situação insustent!\vel dos produtores de algodão de todo o Nordes· 
te. V. Ex• tem ruzão quando alega que nem mesmo o preço mlnimo, 
que é quase a metade do preço comercial do ano passado, está sendo 
assegurado nos produtores de algodilo. Recebi, inclusive, carta de 
um produtor de algodão de Brejo Santo, no CearA, em que ele mos· 
tra que enquanto cresceram os preços dos instrumentos agrlcolas, a 
milo·de·obra dupl,cou de preço para a colheita do algodão, não se 
encontra sequer 50% do preço que o algodilo atingiu no .ano passado. 
A situação é realmente gravlssima para os produtores de nlgodilo, 
exatnmcntc neste mês de outubro, em que vence a maioria dos 
contratos de cntrcssafra, feitos com o Banco do Brasil, c os produto· 
rcs nilo têm sequer quem queira comprar o produto, a nilo ser a 
preço vil. V. Ex• presta, neste instante, um relevante serviço à nossa 
região, e praza aos Céus que as autoridades competentes ouçam o 
apelo de V. Ex• e o atendam, cm beneficio da economia nordestina. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Sou muito 
grato no aparte de V, Exo, e, mais ainda, poderia deixar aqui um 
apelo para que V, Ex• não sustasse o pronunciamento que deseja 
fazer da tribuna do Senado. Naturalmente, serão dados precisos, que 
irão complementar o rApido discurso que estou fazendo solire o as· 
sunto cm pauta. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Dinarte Mariz? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE) - Nobre Senador Di· 
nartc Mariz, também desejo solidarizar-me com V. Ex• nesta sua 
manifestação em defesa da cotonicultura nordestina. Posso informar 
a V. Ex• e à Casa que as entidades empresariais do CearA pretendem 
fazer entrega, aos Srs. Ministros da Agricultura e da Fazenda, na 
próxima quinta-feira, quando se realizarA a 207• Reunião da 
SUDENE, e aqueles Titulares de Pastas ministeriais IA estarão, de 
um memorial consubstanciando novas reivindicações dos produtores 
e dos maquinistas do Estado do CearA. Serll, realmente, um acon· 
tecimento de muita significação, porque os Governadores nordes· 
tinos participarão daquele encontro da SUDENE e certamente uti· 
lizarilo a oportunidade para apresentar, cm todas as suas impli· 
cações, esse problema que vem angustiando o Nordeste brasileiro. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN) - Muito 
obrigado pelo aparte. 

Sendo, como é, o maior produtor de algodão do Nordeste, natu· 
ralmente o CearA deve estar mais alcançado pela crise que estamos 
atravessando. O meu Estado, o Rio Grande do Norte, tem tamb~m a 
sua economia baseada na produção de algodi!o. Hã um fator que 
devemos levar à presença do Governo: estâ·se aproximando a ~peca 
de se cuidar dos roçados, da cultura do algodilo. O nosso algodilo ~ 
arbóreo, I> hora de tratar do algodilo para safras futuras. Se não 
houver a tomada de medida governamental teremos- estou certo
cm grande parte a produção algodoeira sacrificada, em virtude do 
abandono do trato da lavoura nesta altura do ano, 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA) - Permite V. Ex• um 
uparte?. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Ruy S1ntos (ARENA - BA) - Lamentavelmente, cmi· 
nente Senador e meu querido amigo, nilo sou muito simplltico à poli· 
tica de subsidias. Informo a V. Ex• que, na semana passada, esteve 
em meu gabinete uma comissão de exportadores de cacau, que velo a 
Brnslliu justamente para pleitear do Governo Federal medidas de am· 
puro ou que ele minimize as dificuldades em que os exportadores se 
encontram neste momento. 

O SR. DIN~RTE MARIZ (ARENA- RN) - Agradeço a 
V. Ex• o aparte, que tem importAncla para meu discurso. 
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Sabemos que, ncstu horu, o cacau está alcançando as cotações 
mais altas desses t!ltimos anos. Tamb~m o caf~ cstâ valorizadlssimo. 
Exatamcntc esses dois sctorcs tão valorizados da economia nacional, 
com referência ao sctor agr!cola, estão solicitando subsidias para a 
exportação de seus produtos, 

Sabemos que o milho, a soja c outros produtos agr!colas têm 
sido subsidiados, No entanto, Sr. Presidente c Srs, Senadores, 
~enhum sofre o sacriflcio por que cstâ passando o produtor de 
algodão nordestino. · 

O Sr. Heh!dlo Nuneo (ARENA - PI) - V, Ex• permite uma li· 
gcira intervenção? . 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Pois nilo. 

O Sr. HeiYidlo Nuneo (ARENA- PI)- A exemplo dos colegas 
que jd o fizeram, também desejo prestar, em nome do meu Estado, 
total solidariedade ao pleito que V. Ex• dirige, neste instante, às 
autoridades do Pais. Realmente o preço mlnimo deve proteger so· 
bretudo o produtor. Se ~ concedido apenas aos maquinistas, c estes 
compõe reduzidlssimo nt!mcro, esse preço mlnimo não tem sentido. 
Há de ser dado ao pequeno produtor, ao médio produtor, ao grande 
produtor. Essas três categorias de produtores representam milhares 
de nordestinos. De maneira que V, Ex• tem toda razão no pedido que 
formula, na reivindicação que endereça às autoridades federais. E 
falando cm nome do Rio Grande do Norte, por certo V, Ex• fala cm 
nome de todo o Nordeste, inclusive do Pia ui. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN) - Muito abri· 
gado a V. Ex• 

Efctivamcnte, se o Governo não tomar medida urgente, amanhã 
será tarde, porque a produção tem saldo da mão do produtor para a 
do maquinista, do comerciante. 

Nesta altura o Governo tomou medida sábia - o financia· 
menta de cem por cento da mercadoria cm mãos do maquinista. 
Significa que o Governo está comprando o algodão. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA) - Permite V, Ex• um pe· 
queno acréscimo? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Com prazer. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Por exemplo, o cacau, O 
cacau - c nilo me lembro, cu que morei na zona cacnucira, mesmo 
dando os descontos da inflação, nilo me lembro de ter alcançado 
preço tão alto- o cacau está com um preço elevado. Quanto ao pro· 
blcma do exportador, é que quem fechou - para usar a expressão 
normal - quem fechou o cacau a preço baixo com a elevação não 
entrega o produto todo - é uma defesa natural - c rct~m uma 
parte, para vender com preço melhor. Mas o exportador que fechou 
também para o exterior este cacau com base nos feches- como eles 
dizem,- locais fica em dificuldade para entrega. De maneira que o 
exportador estd atravessando esta dificuldade. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN) - Agradeço o 
aparte de V, Ex• Entretanto, noto que hã diferença entre o cacau e o 
algodão. O cacau estâ sendo vitima dos especuladores do comércio. 
Estes compraram, jogaram. Se o mercado tivesse baixado no cxtc· 
rior, naturalmente estariam ganhando dinheiro. Mas aconteceu o 
contrário. Eles venderam o cacau sem possuir a mercadoria. O 
comércio subiu. Eles agora estilo precisando do Governo para 
cobrir o prejulzo que, especulativamente, estão tendo. Com o 
algodão é diferente. Nilo existe mercado para comprar o algodão que 
se estâ produzindo, O preço internacional é baixo, c o nosso preço, 
apesar de baixo, ainda ~ mais elevado do que o internacionul. Então, 
precisamos de subsidio, para que a mercadoria possa ser exportada, 

Se estivesse presente um Senudor por Silo Puulo, certamente que 
S. Ex• me estaria apoiando, porque, quando pleiteio do Governo 
8Ubs!dio pura exportação, tenho certeza de que o primeiro u ser 
exportado scrâ o a!godi\o puullstu. 

Precisamos tirar do mercado o excedente que existe, para que o 
outro algodilo possa ser comerelnllzado, atendendo, realmente, às 

necessidades do Pais. Trata-se, por conseguinte, de problema um 
pouco diferente. 

O Sr. Lulz Canlcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA- RN)- Com prazer. 

O Sr. Lulz Ca•alcante (ARENA - AL) - Nobre Senador 
Dinarte Mariz, V. Ex•, que é homem do algodão, bem pode explicar 
as razões desse paradoxo que pretendo focalizar. e que antes de 
I 973, ou por outra, quando o preço do petróleo nilo ainda havia sido 
quadruplicado, o Brasil exportava centenas de milhões de dólares de 
algodão - em rama, linter, farelo c óleo - como aconteceu em 
r 972, ano em que chegamos a exportar cerca de 250 milhões. Jâ em 
I 975 exportamos apenas 90 milhões de dólares, pouco mais ou 
menos. E no ano passado - di-lo o relatório do Banco do BrasiL
exortamos uns escassos 7 milhões de dólares. Um decréscimo, 
portanto, acentuad!ssimo. As perspectivas para este ano ainda silo 
piores, porque o preço do algodão, agora no final de setembro, é 
apenas 60% do preço de março último. Nesse andar, nobre Senador, 
não há mesmo como fugir ao subsidio que V. Ex• advoga. Esta, a 
c~ntribuição ao seu pronunciamento. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Agradeço a 
V. Ex• por trazer dados tão preciosos ao meu discurso. 

Sr. Presidente, o Governo, a meu ver, tomou a medida exala -
pagar 100% do preço·mlnimo. 

No ano passado, tive oportunidade de reclamar o valor desse 
percentual, porque devia ser um pouco mais alto. Mesmo no limite 
em que o fixou, o Governo cumpriu o seu dever - o financiamento 
de 100%, 

Acabo de vir do Rio Grande do Norte. A mecânica adotada 
pelo Banco do Brasil é perfeita. O maquinista recebe o algodão e 
levanta imediatamente 100% do algodão que comprou ao produtor. 
No entanto, está havendo- segundo penso- uma inversão; eles cs· 
tão recebendo o algodão, financiando um pouco para preços futuros 
e levantando cm banco o preço do total do algodão. Pude verificar 
isso no Banco do Brasil. 

O meu receio é que, amanhil, quando se fizer preço - e o 
Senador Wilson Gonçalves, em aparte, muito bem frisou que a época 
de fazer preço é agora, cm outubro - nilo só o Banco do Brasil, 
como aqueles que adiantaram o dinheiro ao agricultor c receberam a 
mercadoria, embolsados que estilo do valor total do algodão recc· 
bido, façam para o produtor um preço bem inferior ao limite do pre· 
ço-m!nimo. Isso ainda tem a mais estimular o maquinista, porquanto 
nós sabemos que ele ainda estd prejudicado da safra passada, diante 
da especulação que acharam por bem fazer. O de que precisamos, 
realmente, é de uma conscientizaçilo do Governo sobre o problema. 
Estas duas medidas, tenho a impressão de que melhorariam, 
imediatamente, a situaçilo do produtor: assegurar o preço m!nimo, 
impondo aos maquinistas que estilo recebendo 100% do algodão 
depositado o preço m!nimo, porque eles estilo obrigudos a assim 
proceder e ao mesmo tempo permitir estudar um subsidio que deva 
dar na exportaçi\o do algodilo. Sem isso, a situaçilo do Nordeste ~ 
calamitosa. Tenho a certeza de que, grande parte dos produtores de 
algodilo, aqueles cujas terras poderilo ser utilizadas com outras cul· 
turus, abandonarão a cultura do algodão, embora ocorra no meu 
Estado, c, por sinal, na minha região, ·um lumcntável fenômeno: ~ 
que as nossas tcrrus, que silo fracas, os nossos tabuleiros do Scridó, 
só produzem mesmo algodão de fibra longa. Nilo hd outro succ• 
düneo que se possa utilizar na semeadura, nas nossas terras. E, 
conseqUentemente, somos o ponto mais visado, quando o algodão 
sofre essa crise. 

O nobre Senador por Alagoas, o meu eminente colega Lulz 
Cavulcantc, fez, realmente, uma observação, Ã sua observaçilo a res· 
postu é a seguinte: o algodão é uma mercadoria que tem o seu preço 
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oscilante, de acordo com o mercado internacional. Nós jã tivemos 
preços altos que correspondiam muito bem à lucratividade do pro· 
dutor brasileiro. Quaudo o merendo internacional estâ favorAvel, 
podemos exportar tudo que produzimos. Mas, agora, estamos atrn· 
vcssando uma fase inversa; o algodão, lã fora, estâ a preços baixos. A 
safra americana nilo é exngcradamcntc alta, é normal, c o preço está 
caindo. Portanto, não temos para quem apelar, a não ser subsidiar o 
algodão para que ele possa sair para o Exterior. 

Silo essas, Sr. Presidente, as palavras que, tenho a certeza, 
calarão no csplrito do rcsponsãvcl por esse sctor da agricultura 
brasileira. (Muito bem! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador José Lindoso. 

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - AM. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupo a tribuna do Senado para tratar de assunto de vital im· 
portância para o meu Estado c, cm especial, . para a cidade de 
Manaus. 

A Capital amazonense, como resultante dos dias promissores da 
economia da borracha, do fim do século passado para o principio 
deste, foi uma das primeiras cidades brasileiras a receber iluminação 
clétrica. O serviço era prestado por uma empresa inglesa. 

Com o decorrer do tempo, c diante da decadência da economia 
gumlfcra, os ingleses se desinteressaram pelos destinos daquela cm· 
presa que, jâ a altura da Segunda Guerra Mundial, não mais tinha 
condições de prestar serviços compatfvcis com as necessidades de 
uma cidade moderna. 

E, nessa época, por hiiciativa do então D~putado ~aul? Ncry, 
foi apresentado à Câmara dos Deputados. proJeto de lc1,. c~1a?do a 
Companhia de Elctricidadc de Manaus, hoJe uma das subs1d1Anas da 
ELETROBRÁS. 

Vivemos nós, no Amazonas, c, especialmente, cm Manaus, 
durante cerca de uma década, o problema da carênci~ de energia, 
não só para o desenvolvimento da ind~stria, mas para·o atendimento 
das necessidades domésticas. Os estudiosos não podiam, absolu· 
tamcnU:, freqUentar os livros, senão à luz do aladiin ou à luz do farol 
dos querosenes. Os estudantes sofriam igualmente, c nas residências 
havia sempre o grande desalento, o grande desassossego pela au· 
séncia dessa conquista da civilização. Somos marcados por esse 
fenômeno: a década da escuridão de Manaus, baila sempre nas lcm· 
branças tristes de minh~ alegre cidade. 

O Projeto Paulo Ncry, transformado cm lei, restabeleceu para 
nós, essa tranqUilidade c suscitou a retomada do crescimento da 
cidade, até a altura cm. que o . Presidente· Castcllo Branco, na 
chamada "Operação Amazônica", criando a Zona · Franca de 
Manaus, deu os instrumentais para o seu desenvolvimento, c, assim, 
foi a CEM ampliada para atender ao surto industrial que ali se esta· 
bclccia. 

Manaus consome, hoje, energia de uma tcrmclétrica, a CEM, c 
essa energia é cara. Esse assunto nos preocupa profundamente, 
porque estamos antevendo o esgotamento da capacidádc desse com· 
plexo termoclétrico, sem termos ainda um dado concreto, objctivo, 
relativamente a um. novo capitulo na história da energia da nossa 
cidade que seria a construção de uma hidrclétrica. 

1':: que a ELETRONORTE, uma das subsidiArias da 
ELETROBRÁS, identificou no rio Uatumã, à altura do sitio Bal· 
bina, uma cachoeira que pode fornecer cerca de 250 mil kw de cncr· 
gia para Manaus, garantindo, assim, a continuidade do desenvolvi· 
mcnto do parque industrial, dando-nos a segurança do fornecimento 
de energia. 

A ELETRONORTE jã realizou pesquisas, levantamentos dos 
lndices de capacidade da ·cachoeira de Balbina c jã definiu, enfim, a 
sua potencialidade. No entanto, a realização, desse Projeto, que 
passou a ser um projeto esperança para nós do Amazonas, não tem 
merecido . a ncccssârla urgência, face às medidas Governamentais 
adotadas no inicio do ano, medidas essas, visando sustar toda c 

qualquer nova iniciativa de obra do Governo, dentro de rlgida poli· 
tica de controle do processo económico brasileiro, sofrido pela in· 
nação. 

No entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a obra de Balblna 
não pode ser equacionada cm termos como o entendido cm certas 
ãrcas que a desejam rctardâ-la para evitar despesas p~blicas c assim 
cumprir-se os ditames da poHtica antiinfiacionAria. . . . . 

Acontece que a capacidade do complexo tcrmclétrico da CEM 
se csgotarã por volta de 1983, c se não tiver, à. essa ·altura, 
funcionando a Usina de Balbina, tcrã o Governo de comprar novas 
unidades tcrmclétricas para instalA-las cm Manaus,. ou então, as· 
sistirâ ao truncamento do processo de industrialização daquela .cida· 
de, objcto de uma politica dcscnvolvimcntista regional, com, resulta· 
dos extraordinariamente significativos, como é do conhecimento do 
Senado c da Nação. · 

. Todos que estamos empenhados no desenvolvimento do Esta· 
do, os pollticos, o Governo estadual, os emprc~~rios, temos 
procurado ressaltar perante o Governo a importância dessa obra. 

Recebo das entidades representativas do comércio c da ind~stria 
o texto de uma mensagem-apelo dirigida ao Senhor .Presidente da 
Rcp~blica; General Ernesto Gcisel. Pela significação dos seus ter· 
mos, passo a lê-lo:. 

"Classes empresariais amazonenses comparecem· presença 
Vossa Excelência sentido agradecer recente, ato liberatório 
recursos, pagamento serviços pesquisa et engenharia relativo 
usinas hidrelétrica~ Amazonas pt Considerando necessidade 
garantia existência energia elétrica atender acelerado 
desenvolvimento Manáus ct áreas circunvizinhas problema 
estâ reclamando providências urgentes' sua solução 
permitimo-nos encarecer· Vossa Excelência· seja autorizada 
construção Usina Hidrclétrica Cachoeira Balbina trecho Rio 
Uatumã, Estado Amazonas ct liberados recunos financeiros 
inclusive obras preliminares ct urgentes .construção estrada 
acesso vg pista pouso pequenos • aviõés ·et acampamento 

· pioneiro pt Atual capacidade instalada. usinas termelétricas 
Manaus corresponde duzentos et óito mil kilowatts aicndcrA 
demanda mercado que cresce ·razão .vinte por cento ••ano 
somente até 1980 pt Essas usinas termelétrícás Manaus 
consomem momento atual · 430. toneladas iliArias ·óleo 

· combustlvel et consumo· progressivo até··l980 .atingirá 700 
toneladas dia pt Julgamos oportuno iriforinar Vossa Excelên· 
cia que iniciadas este ano obras Hidroelétricas Càchoeirinha 
Balbina somente inicio 1983 poderão· funcionar primeira 

· mAquina razão por que qualquer· atraso · partida obras 
acarretarão maior consumo óleo combustfvel cni detrimento 
esforço Governo Federal,· visando equiUbrio · ·balanço 
pagamento pt Considerando finalmente todo interesse Govcr· 
no Vossa Excelência preservação et ampliação Programa 
Integração Amazônia vg renovamos apelo sentido imediato 
inicio construção hidrelétrica Cachoeira ·. Balliina que 
representarão, como jA demonstrado: segurança pleno 
abastecimento energia elétrica Manaus vg pólo maior desen· 
volvimcnto Amazônia ocidental vg indispcnsAvel progresso 
região pt Respeitosas saudações 

Associação Comercial do. Amazonas - Elias Jacob 
Bcnzecry, Presidente; Federação das lnd~strais do Estado do 
Amazonas - João de Mendonça Furtado, Presidente; 
Federação do Comércio do Estado do Amazonas - José 
Ribeiro de Soares, Presidente; Federação Agricultura do 
Amazonas- Eu ri pedes Ferreira Lins, Presidente; Clube dos 
Diretorcs Lojistas- José Lopes da Silva, Presidente." . · · 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• um 
aparte? · · 

O SR. JOS2 LI~IDOSO (ARENA - AM) - V, Ex• tem o 
aparte. 
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O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador, 
hipoteco incondicional solidariedade ao apelo que V, Ex• dirige às 
autoridades maiores c enfatizo no sentido de obediência de um 
oscilante, de acordo com o mercado internacional. Nós já tivemos 
preços altos que correspondiam muito bem à lucratividade do 
produtor brasileiro. Quando o merendo internacional está favorável, 
elenco de prioridades para a Amazônia. Aliás, esse atendimento já 
deveria ter sido feito desde longa data, O que a Amazônia precisa é 
de energia barata, Na Amazônia acontece uma inversão de valores 
dos processos cconômicos. Tem que se oferecer energia para haver 
demanda c não esperar que haja demanda de energia para poder 
instalar as usinas. Esta usina é prioritária, assim como a Cachoeira 
do Bcm-Querer, no Rio Branco, regularizando o Rio Branco. Essa 
hidrclétrica instalada no Bem-Querer poderia fornecer cerca de 100 
mil quilowatts de energia a Mannus. Portanto, estou com V, Ex• ncs· 
sn reivindicação. 

O SR. JOSE: LINOOSO (ARENA - AM) - Agradeço o 
aparte de V, Ex• e acrescento, no elenco das pequenas hidrelétricas 
que devem ser construfdas na Amazônia, além da do Bcm-Querer, a 
Usina de Samuel, para fornecer energia a Porto Velho, onde também 
hã um processo de desenvolvimento de extraordinária significação. 

Dou continuidade, Sr. Presidente, à exposição que vinha 
fazendo. Além da palavra dos empresários preocupados com o 
processo de desenvolvimento c a segurança de fornecimcQto de 
energia para Manaus, o Governador Henoch Reis vcni insistindo 
perante as autoridades da Rcpllblica para o atendimento desse 
pleito. No mês passado S. Ex• esteve com o Presidente da Repllblica 
e colocou cm mãos de S. Ex• o pedido no sentido de que fosse 
autorizada, de imediato, a construção da usina hidroelétrica de 
Balbina. Argumentava o Sr. Governador que, no Amazonas, em 
virtude dos regimes das chuvas, trabalhos dessa natureza são 
demorados porque o tempo de estio é de cerca de 6 meses; nos outros 
6 meses hd ocorrência constante de chuva, impossibilitando traba· 
lhos de campo. 

Citava S. Ex•, segundo relatou·mc, o fato de, ao visitar Santa 
Isabel de Cachoeira, no Rio Negro cm contacto com o Comandante 
do Batalhão, ali sediado, esse militar informava que, no ano 
passado, só pudera utilizar, dos 360 dias do ano, 100 dias, cm traba· 
lho de estradas. Os outros dias todos teriam sido castigados por 
freqUentes chuvas impeditivas das atividadcs de homens c máquinas. 

Agora, Sr. Presidente- e 1: este o aspecto particular que me traz 
à tribuna ·- o grupo franco-brasileiro, que está definindo os 
contratos entabulados na França, quando da viagem do Presidente 
da República, àquele pafs da Europa, recebeu recomendações de 
definir os referentes a Tucuruf. 

Sabemos nós que, nas linhas gerais das negociações na França, 
teriam sido previstos os materiais necessários também a Balbina e 
Usina de Samuel, Por que excluir, nesta altura, Balbina da contrata· 
ção com o grupo francês? Não se justifica, absolutamente, essa 
medida, tendo cm vista que o Governo desenvolve na Amazônia um 
programa de desenvolvimento, com a instalação da Zona Franca, 
apoiada por incentivos fiscais c o Governo não poderá, portanto, 
criar uma situação paradoxal, negando um instrumento de alta 
significação puru que o desenvolvimento ali implantado se consolide. 

Energia clétrica para Manaus é uma questão imperativa. e um 
problema de coerência da polftica de desenvolvimento que o Go· 
verno ali estabeleceu. Por isso cu aqui, desta tribuna do Senado, vc· 
nho fazer veemente apelo no sentido de que as autoridades da 
República, considerundo esses aspectos urgcntfssimos, dêem a priori· 
dadc abso,luta para o projeto de Balbina, c defiram assim, ao Grupo 
franco-brasileiro, que estuda, objetivamcnte, os contratos com a 
França, a faculdade de, tambl:m, estudar a aquisição do material 
destinado à Bnlbina. Só assim teremos, cfctivamcnte, garantido o 
desenvolvimento da Amazônia Ocidental, c a tranqUilidade do 

progresso de Manaas podendo o Governo, coerentemente, pras· 
seguir na sua obra em prol do crescimento desse pólo indu•trial. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs) - Está finda a Hora 
do Expediente. Passa-se~ 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, cm turno !\nico, da Rcdaçilo Final (oferecida 
pela Comissão de Rcdaçilo cm seu Parecer n• 660, de 1977), 
do Projeto de Lei da Câmara n• 33, de 1976 (n• 268·C/7S, na 
Casa de origem), que altera a rcdaçilo do artigo lO da Lei 
n• 5.682, de 20 de julho de 1971- Lei Orgânica dos Partidos 
PoUticos. 

Em discussão a rcdação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, é a rcdação final dada como aprovada, 

nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à sanção. 

e a seguinte a rcdaçilo final aprovada 

Redaçio final do Projeto de Lei da Clm1r1 n• 33, de 1!176 
(n• 2611-C/7S, na Cau de orlaem). 

Relator: Senador Danton Joblm 

A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Lei da Câ· 
mara n• 33, de 1976 (n• 268-C/75, na Casa de origem), que altera are· 
dação do art. lO da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971- Lei Orgâ· 
nica dos Partidos PoUticos -esclarecendo que acolheu a emenda de 
redução, sugerida pela Comissão de Constituição c Justiça. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente- Oanton Joblm, Relator- Otto Lebmaan. 

Altera 1 redaçio do art. 10 da Lei n• UBl, de 11 de Julho 
de 1971 (Lei Orginlca dos Partldoa Polltlcos). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. lO da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971- Lei 

Orgânica dos Partidos Polfticos- passa a vigorar com a seguinte re· 
dação: 

"Art. 10. Nas Capitais dos Estados deverão ser pela 
mesma forma designadas Comissões para as unidades 
administrativas ou Zonas Eleitorais existentes na respectiva 
área territorial." 

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicaçilo, rc· 
vogadas as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) -Item 1: 

Discussão, cm turno único, da Rcdaçilo Final (oferecida 
pela Comissão de Rcdação cm seu Parecer n• 661, de 1977), 
do Projeto de Lei do Senado n• 26, dcl968 (n• 1.867-B/68, na 
Câmara dos Deputados), que dá nova rcdação ao§ I• do art. 
449 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Em discussão a redução final. (Pausa,) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declaro· 

a encerrada. 
Encerrada a discussão, é a rednçilo final dada como aprovada; 

nos termos do art. 359 do Regimento Interno. · 
A matéria vai à sançilo. 

e a seguinte a rcdaçilo final aprovada 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n• 16, de 19611 
(n' 1.867-B/68, na Cimara doo Deputados). 

Relator: Senador O tio Lehmann 

A Comissão apresenta a rcdaçilo final do Projeto de Lei do Se
nado n• 26, de 1968 (n• 1.867-B/68, na Cdmara dos Deputados), que 
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dó nova rcdaçi!o oo § I' do art. 449 da Consolidação das Leis do Tra· 
bolho (CL T). 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1977.- Ad1lberto Sen1, 
Presidente- Otto Lehm1nn, Relator- D1nton Joblm, 

D' no•• red1çlo 10 § 1• do .rt. +19 d1 ConJOlld•çlo d•• 
Leis do Tr1b1lho ( CLT). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• O§ 1• ao art. 449 da Consolidaçilo das Leis do Traba· 
lho (CLT), aprovada pelo Dccrcto·lci n• 5.452, de 1• de maio de 
1943, passa a vigorar com a seguinte rcdação: 

••Art.449 ...•. , ..•• , , , .. , .... , •..........• , •..... 
§ t• Na falência, constituirão créditos privilegiados a 

totalidade dos salârios devidos ao empregado c a totalidade 
das indcnizações a que tiver direito." 

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, 
revogados o Dccrcto·lci n• 192, de 24 de fevereiro de 1967, c demais 
disposições cm contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs) -Item 3: 

Discussão, cm segundo turno do Projeto de Lei do Se· 
nado n• 307, de 1976, do Senhor Senador Saldanha Dcrzi, 
que acrescenta parâgrafo ao art. 175 da Lei n• 4.737, de 15 de 
julho de 1965 (Código Eleitoral), alterada pela Lei n• 4.961, 
de 4 de maio de 1966, tendo 

PARECER, sob n• 659, de 1977, da Comissão 
-de Redlçio, oferecendo a rcdaçilo do vencido. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, irei 

declarar encerrada a discussão. (Pausa.) Encerrada. 
Encerrada a discussão, é o projeto dado como aprovado, nos ter· 

mos do art. 315 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

e o seguinte o projeto aprovado 

Red1çlo do vencido, p1r1 o l• turno realment1l, do Proje
to de Lei do Sen1do n• 307, de 1976. 

Rel1tor: Sen1dor D1nton Joblm 

A Comissão apresenta a rcdaçilo do vencido, para o segundo 
turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 307, de 1976, que 
acrescenta parâgrafo ao art. 175 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 
1965 (Código Eleitoral), alterada pela Lei n• 4.961, de 4 de maio de 
1966. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1977.- Ad1lberto Sen1, 
Presidente- D1nton Joblm, Relator- Oito Lehm1nn. 

Acrescent1 plr,araro 10 1rt. 175 d1 Lei n• 4.737, de 15 
de julho de 1965 (Códlao Eleltor1l), lltend• pel1 Lei 
n• 4.961, de 4 de m1lo de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. t• O art. 175 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965-
Código Eleitoral- alterada pela Lei n• 4.961, de 4 de maio de 1966, 
passa a vigorar, acrescido do seguinte parágrafo: 

'*Art. 175 •••• , , , •• , •• , • , , ••••• , • , •••• , , •• , • , • , •• 
§ 4• O disposto no parágrafo anterior não se aplica 

quando, a dceisilo de inelegibilidade ou de cancelamento de 
registro, for proferida após a realização da eleição a que 
concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso cm que 
os votos serilo contados para o partido pelo qual tiver sido 
feito o seu registro". 

Art. 2• Esto Lei entra cm vigor na data de sua publlcaçilo. 
Art. 3• Rcvogam·sc as disposições cm contrário 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs) - Estâ esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Ainda hã oradores Inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM. Pronuncia o se· 
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ainda estamos vivendo sob a auréola do Dia ou da Semana da 
Árvore. Embora ele tenha ocorrido no dia 21 de setembro pró~imo 
passado, ainda estamos sob o influ~o daquele sim bolo que a Arvore 
rcprcscntà. Ao reverenciarmos esse dia, quando todos os ecologistas 
brasileiros se debruçam com ansiedade à procura de um caminho 
que viesse conscicntizar a Nação brasileira para a responsabilidade 
da preservação da floresta, e, por conseguinte, da Arvore, foi o Cor
relo Bra:lllenJe que, com multa propriedade, lembrou o Padre Anto· 
nio Vici~a c James Joyce, na oportunidade cm que se comemorava o 
Dia da Árvore. Merece referência a lembrança oportuna c sâbia do 
Correio Brazillense. Disse ele, no dia 21 de setembro: 

"Pela alvorada da Arvore. Nilo que o plantio cm massa 
venha a "sa)var" o mundo." 

Gostaria de fazer uma leve digressão cm torno desta assertiva: 
"Não que o plantio cm massa venha a salvar o mundo". 

Talvez. Talvez, se o homem se preocupasse cm plantar Arvores 
cm massa, se o homem se preocupasse cm recuperar todas aquelas 
áreas que foram desertificadas, talvez essa preocupação o libertasse 
dessa corrida desenfreada para um dtsldtratum que ele chama de 
progresso; um suposto progresso, porque, até hoje, ninguém pode 
afirmar, com segurança, que estamos caminhando, verdadeiramente, 
para um autêntico progresso. Talvez plantando Arvores, Arvores em 
profusão, o homem ca!ssc cm si e entrasse novamente cm sintonia 
com a força cósmica que construiu esse cosmos c esse planeta e lhe 
deu, como base de sustentaçilo, a lírvorc. 

Mas, prossegue o Correio Bra:lllense: 

"A conscicntizaçilo do "verde" deve vir acompanhada 
de medidas concretas na área pol!tico·económica visando o 
plancjamcnto industrial, 21 de setembro, simbólico dia da 
Arvore. A embriaguez do lucro imediatista embruteceu a 
sensibilidade para a. funçilo das florestas. Nilo é um apelo 
romântico. e questão de sobrevivência. Elas assimilam o dió· 
xido de carbono, favorecem as pesquisas farmacológicas, 
possibilitam chuvas, suavizam o impacto dos ventos, conser· 
vam os solos, alimentam os animais, limpa, regula c distribui 
a qualidade de nossa lígua potAvcl, No Brasil até 1955, 40% 
das florestas foram devastadas. Dois tratares ligados entre si 
por uma corrente de I 00 metros de c~tcnsilo devastam 
50.000 m' de mata cm 90 minutos." 

Agora, vem a citaçilo do Padre António Vieira c a de James 
Joyce. 

"Ccdc·mc como experimentado, que mais haveis de 
aprender nos bosques que nos livros", Pc. António Vieira." 

Esta c~prcssilo, do maior orador que a Llngua Portuguesa jA 
conheceu, o Padre António Vieira, cai como uma verdadeira profc· 
ela. Ao lê·la c ouvi-la, nós pressentimos o sentido profético da ~prcs· 
silo. Mestre António Vieira quer dizer que na norcsta h6 muito mais 
a aprender do que nos livros. 

Vejam, Srs. Senadores, palavras proferidas h6 mais de trezentos 
anos, cm 1600 c tal, c hoje vestem, com absoluta propriedade, o 
momento histórico cm que vivemos c os conhecimentos que a Ciên· 
cia acumulou c que a Tecnologia nos propicia·, 

"Hd mais o que aprender na floresta do que nos livros. 
Hd mais sabedoria numa Arvore do que num livro." 

Parece que o velho mestre, mercê daquela mcdiunidadc sutil, jd 
intcrprctnva o sentido que a árvore c a norcsta representariam para o 
homem, no contexto do século XX. 
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Segue-se a citação de James Joyce: 

"A guerra está nas florestas. A floresta é o mundo." 

Outra •~pressão sapicntfssima: 

"A guerra cstâ na floresta, a luta está na floresta." 

A preservação do homem ou o seu c~tcrmfnio cstâ na floresta, 
dependendo de preservá-la, c~tingui-la ou dcvastà-la. A luta c a 
guerra vila se circunscrever cxatamcntc em torno dessa grande 
decisão. 

Compreenderá o homem o significado da floresta? Entenderá o 
homem, nessa corrida desabalada c desenfreada para uma afirmação 
que nem ele sabe qual é, Qual scrâ a afirmação do homem nesse 
atropelar cm busca c no aperfeiçoamento de uma tecnologia que 
chegue à desintegração do átomo, que chegue à perturbação daquilo 
que a consciência cósmica arrumou e que só ela, como a sua sabedo· 
ria poderá manipular? Porque o homem, talvez desastrosamente, 
como uma criança com um brinquedo explosivo nas mãos detone o 
brinquedo que lhe causará o extermínio. 

James Joyce, ,um outro profeta, o decantado autor do Ulysscs, o 
artista, o literato, mais uma vez se confirma aquela afirmação de que 
o artista, lidando com os arquêtipos encontra verdades que só os 
séculos e milénios depois confirmam. 

James Joyce nos adverte para essa luta que hã de se travar 
dentro da floresta, no entendimento da floresta, na compreensão da 
floresta. Se o homem nilo souber entender essa mensagem, talvez 
esteja aí o fulcro, o nó górdio da nossa civilização. Talvez esteja no 
'entendimento dessa mensagem sutil, enviada pelo Padre Antonio 
Vieira, ha 300 anos, c por James Joyce há bem pouco tempo. 

O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita 
honra, nobre Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR) - O discurso de V, Ex• 
parece-me de toda oportunidade, Na semana passada, a reportagem 
relevante do Time, esse magazine americano, é sobre o crescimento 
dos desertos no mundo c, inclusive, traz um mapa das regiões do 
mundo onde o deserto está se alastrando. Através de uma 
reportagem feita por ecólogos da maior importância as advertências 
são feitas no mesmo diapasão com que V. Ex• está f112cndo esse 
discurso c inclusive, aqui no Nordeste do Brasil- não sei se no Rio 
Grande do Norte ou entre o Rio Grande do Norte c o Cearâ, mas 
nem uma daquelas regiões - é assinalada no mapa uma cunha 
através da qual o deserto está penetrando no Pais. Hoje, vejo no 
Jornal do Bnsll uma entrevista dada por um ecologista brasileiro, 
que volta de um simpósio internacional, onde ele chama a atenção 
do seu País e do seu Governo para a grande possibilidade de o Oeste 
mato-grossense- uma parte Oeste do Pais -ser possível de entrar 
nessa fase desértica irrcmissfvcl. Nessa reportagem do Time, cu bem 

\ 
me lembro, silo das regras de defesa, nilo só daqueles desertos que 
silo recuperáveis, como daquelas rcgiõc~ que se estilo tornando ir· 
remediavelmente desérticas. São tão importantes as regras a serem 
utilizadas nesse campo, que até mesmo tipo de criação animal deve, 
cm determinados lugares, ser evitada, dependendo do tipo do animal 
-o caprino, por exemplo- que é uma fonte de propiciar o deserto, 
c até mesmo medidas cautelares a evitá-lo. Veja V. Ex•, a 
Amazônia, como V. Ex• tem anunciado constantemente, está sendo 
usada contrariamente à sua vocaçilo, c mais do que isso: depredada. 
Incêndios enormes estilo ocorrendo. Lembro-me de que num dos 
primeiros discursos de V, Ex•, cu dava aparte denunciando aqui, 
pela primeira vez, aquele incêndio feito pela Volkswagcn. 

O SR, EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamcntc, 

O Sr, Leite Chnn (MDB - PR) - E a despeito dessas pro· 
mossas de determinados órgilos de remediar o mal, asseguro n 
V, Ex• que nada de racional estA sendo feito. Na verdade o homem 

estA violentando a Amazônia. ~ um crime o que se faz com o noss 
património, no que diz respeito nos grandes incêndiÓs cm que o 
maiores arsenais de madeira do mundo estilo sendo destruidos c dé 
pois, para colocar na terra desnuda, culturas que silo incompatfvci 
com a vocação ou com a rentabilidade. E assim se estilo abrind· 
clareiras para futuros desertos, quando podcrlamos racionalmcn" 
cvitâ-los c explorar aquela região de maneira mais conveniente com 
sua vocação, com sua determinação c com os interesses do Brasil 
Queria por ~ltimo ressaltar, Senador Evandro Carreira o scguint; 
Noto que os Anais do Senado registram fatos que, de geração Cii 
geração, ficam sendo objcto de consulta. Mesmo aqui, quando va 
mos fazer um discurso sobre uma matéria, a ele recorremos. E com. 
é ndmirAvcllcmbrnr ou constatar pronunciamentos feitos há mais d· 
cinqUenta anos atrás que tem toda atualidadc, ou outros, que valcii 
como advertência. V. Ex• é um homem confinado à sua luta c daqu 
a muitos anos, talvez, de todos esses pronunciamentos de valor fcitoc 
no Senado, permaneçam os de V. Ex• que está trabalhando dcntr< 
de uma tese cicntffica c social na defesa da Amazônia c quando nest•, 
instante cm que começamos a pcnctrâ-la c de forma desordenada 
V. Ex• estâ cumprindo honradamente seu mandato. E daqui a mui, 
tos anos - tenho certeza que dentre as páginas admirâvcis que saj, 
rem do Senado ou que ficarem presentes - estarão as que V. Ex• 
tem produzido. Agradecido pelo aparte c mais uma vez congratula· 

·çõcs pelo assunto que está cnfocando. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) -Nobre 
Senador Leite Chaves, V. Ex• com a contribuição que trouxe, 
haurida no Time, arrima o meu discurso c, ao mesmo tempo, me csti· 
mula, com a sua palavra inccntivadorn, a prosseguir nesta pesquisa c 
nesses estudos diuturno~. cm torno do recado de que fui incumbido 
de trazer para aqui pelo meu povo - o recado amazónico. Agrade· 
ço, penhorado, nobre Senador Leite Chaves, c asseguro a V. Ex• que 
a sua cultura polimórfica, a sua dedicação a uma leitura constante, o 
informa a ponto de me abastonar. Muito obrigado, nobre Senador 
Leite Chaves. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nobre Senador Leite Chaves fez 
uma afirmação que merece maior discussão, maior debate. Talvez cn· 
cerre a mensagem que nós pretendemos difundir nesta Casa, os 
contornos, a configuração daquele modelo tão procurado, tão desc· 
jado por todos nós, para pôr cm equação essas duas incógnitas tcrrf. 
veis, que nos desafiam c nos ameaçam devorar: "0 Individuo c o 
Estado". Talvez, na mensagem ecológica, no seu entendimento, na 
compreensão desse amor à natureza, no retorno ao campo, no des
congestionamento das grandes urbes, das mcgalópoles, encontremos 
aí um modelo para estabelecer a equação "O Individuo c o Estado". 

Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, prosseguimos lendo a 
contribuição do Correio Bra:l/iense ao "Dia da Árvore": 

"Enchentes c secas silo apenas duas respostas das mais 
drásticas que a natureza apresenta no dcsmatamcnto." 

E é uma verdade inconteste, Sr. Presidente c Srs. Senadores: as 
secas c as enchentes silo uma resposta que a natureza dâ à devastação 
das norcstas c ao assoreamento, it poluiçilo e it destruição dos rios. 
Nilo hA outra verdade. No Recife, no nosso belo Recife, por excm· 
pio, as suas inundações decorrem de qui:? Decorrem do fato de se ter 
instalado uma cidade no delta, na desembocadura, na foz de um rio, 
c se aterrarem os seus dcsngundouros, os mangues. O rio, comprimi· 
do, quando enche, sob o impacto de fortes chuvas, é detido, c trans
borda, inunda. A cidade foi construída ali, erroneamente, por uma 
questão de economia, nilo obedecendo aos ditames ecológicos. Nilo 
deveria ter sido levantada no delta do rio - foi, porque era mais fd· 
cil, mais barato, mas nilo era racional, tanto que, até hoje, sofre as 
conseqUências disso. 

A natureza foi arrumada por um cientista, cuja sabedoria nós 
ainda teremos que trabalhar muito para alcançá-ln. Essa sabedoria 
tem raizes naquela grande procura da primeira causa, c se nós, neste 
humilde c misércrrimo planeta, não tivermos entendimentos, com· 
prcensilo, para entender essa mensagem ecológica, nós nos nutodcs· 
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truircmos, c jamais alcançaremos esse encontro com o absoluto, com 
essa supcrsabcdoria, que arrumou a árvore, que organizou a fotossln
tcsc, que estabeleceu a fecundação das plantas atrav~s das flores, Silo 
segredos que escapam ao conhecimento do homem, que cm sua de
senfreada ambiçilo, pretende modificar aquilo que foi conseguido 
através de milhões c milhões de anos. 

Sr. Presidente, pretendo ler um trabalho, para que fique inserto 
nos Anais desta Casa, c que tem por objctivo conscicntizar todos nós 
c a Nação, sobre o perigo que nós bordejamos. Foi publicado no 
Jornal Cinco de Março, de Goiânia, no dia 29 de agosto de 1977. Diz: 

"VENENO DA GUERRA DO VIETNAM 
NAS PASTAGENS DE GOIÁS 

O mesmo . veneno usado pela aviação dos Estados 
Unidos durante a guerra do Victnam, para devastar as flores
tas c plantações daquele pais, está sendo empregado, hoje, de 
maneira semelhante, nas pastagens do Estado de Goiâs. Sob 
a forma de vários produtos diferentes, como Tordon, Tri· 
buton, Tormona, Planuton Ar:2 etc., todos contendo 
substâncias do grupo qulmico da dioxina, substância rcs· 
ponsávcl pelos efeitos terrificantes do conhecido "agente 
laranja", esse veneno~ espalhado pelas vegetações do Centro· 
Oeste, com a finalidade de abrir fazendas c limpar pastos," 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, avaliemos o perigo que isto rc· 
presenta para todos nós, cm termos de envenenamento por uma 
rcação dentro da cadeia alimentar, pois os animais se nutrem desse 
pasto, que foi protegido pelo defensivo, pelo herbicida, com base na 
dioxina, o mesmo veneno que destruiu Scveso; aquela cidade 
italiana, c que hoje apavora o mundo inteiro. O Japilo luta desespera· 
damcntc contra o tal progresso, o Japilo, naçilo que se. diz com alto 
índice de desenvolvimento. Pois, hoje, os seus maiores desejam rctor· 
nar ao século XVII, evitar a corrida desabalada que encetaram, a 
ponto de, atualmcntc, naquele pais, terem crescido os casos de lcucc· 
mia, do câncer de todas as formas, das intoxicações de todas as 
naturezas, c se observado, inclusive, nascimentos teratológicos, ver· 
dadciras abominações, crianças que nascem sem ouvidos, sem olhos, 
sem braços, tudo resultado dessa poluiçilo degradante, que nós 
aceitamos, porque achamos que é progresso, porque vai propiciar 
emprego. 

Aqui cm Goiás - é um jornal de Goiãnia que denuncia - os 
pastos estilo impregnados dessa substância deletéria, que, assimilada 
pelo animal, irá ao homem, provocando-lhe perturbações, que nem 
sempre ele sente na sua gcraçilo. Silo insultos que a substância vai 
provocar no gene, nos caracteres hereditários, c as aberrações sur· 
girilo, talvez, daqui a 100, 200,300 anos. 

Prossigo, Sr. Presidente: 

"Enquanto cm Goiâs, como de resto cm todo o pais, 
com cxccçilo do Estado de Silo Paulo, os herbicidas contendo 
dioxina silo empregados sem restrições, · inclusive com · 
propagandas na tclcvisilo, rádio c jornais, como acontece 
com o Tordon c o Trcflan, o navio fornalha "Vuicanus", de 
bandeira americana, acaba de incinerar, num ponto isolado 
do Oceano Pacifico, 3,2 milhões de litros do fulminante 
"agente laranja", que representavam uma parcela de 10,5 
milhões de litros sobrados da guerra do Victnam." 

Tendo sobrado, Srs. Senadores, lO milhões c meio de litros do 
agente laranja, com base na dioxina, dos quais foram incinerados 
apenas 3 milhões c 200 mil litros - o resto foi industrializado c vcn· 
dido para os palscs macaqueadores, para os palscs copistas, para os 
palscs que estilo neste ara de atingir o desenvolvimento dos super· 
desenvolvidos, pensando que os alcançam através de um processo 
que representa a sua autodestruição. 

Prossigo, lendo o jornal goiano: 

"VENENO DE GUERRA 
O "agente laranja" foi usado pelos americanos como 

dcsfolhantc, durante a guerra do Vlctnam, para destruir os 

esconderijos c minar a economia dos vietnamitas. O veneno é 
o resultado da mistura, cm partes iguais, dos ácidos 2,4-D c 
2,4,5-T, produzidos pelas empresas Dow Chcmical c Monsan· 
to que possuem filiais no Brasil, sendo denominado gcncrica· 
mente de dioxina, a cujo grupo de substâncias pertencem os 
dois ácidos. 

Essa substância, dioxina ou TCDD, que os fabricantes 
de herbicidas afirmam ser utilizada num teor de até O, I 
mgfkg (25 vezes menos que no "agente laranja"), mesmo cm 
doses diminutas, de algumas centenas de partes por bilhão, se 
revelou capaz de matar animais de laboratórios c deformar 
seus filhotes." 

Vejam bem, Srs. Senadores, o agente laranja reduzido a um 
quarto da sua eficácia ainda possui o poder de "matar animais de 
laboratórios c deformar os filhotes"; c é nesta proporção que eles silo 
usados na fabricação de todo aquele elenco de herbicidas que o 
jornal cita no seu cabeçalho. 

"O emprego do "agente laranja" pelas forças 
americanas no Victnam provocou um escândalo p6blico que 
começou a configurar-se cm meados de 1969, quando os jor· 
nais de Saigon denunciaram a ocorrência de uma epidemia de 
nascimentos de crianças mortas ou deformadas nas áreas cm 
que havia sido pulverizado o veneno. 

Argumentando que a dcn6ncia carecia de fundamento 
técnico-científico, o Pentágono contestou de inicio os efeitos 
do "agente laranja''. mas, no entanto, três meses depois um 
estudo secreto do governo americano mostrava que rcalmcn· 
te o agente possuía ação tcratogénica (que faz nascer mons· 
tros), além de provocar câncer no flgado c abortos constantes. 

Apesar de um relatório de técnicos da Academia de Ciên· 
cias dos Estados Unidos afirmar que o emprego do "agente 
laranja" no Vietnam não tenha provocado a destruição total 
das florestas vietnamitas, pesquisadores daquele pais 
calculam que somente no final do século XXI suas florestas 
tropicais se recuperarão plenamente." 

Portanto, daqui a mais de 100 anos, Sr. Presidente. 

"Depois de vãrios protestos c pressões, o governo 
americano excluiu o "agente laranja" de seu arsenal, mas, 
como já possula estocados milhares de tambores de aço de 
cor alaranjada (de onde surgiu o apelido de "agente laranja") 
contendo o veneno, ficou a Força Aérea com o problema do 
que fazer com os 10,5 milhões de litros que nilo pódc usar c 
que com o tempo estavam sujeitos à corrosilo c ao vazamcn· 
to. Como nenhum Estado americano permitiu que o veneno 
fosse depositado cm seu território, ele foi armazenado cm 
certa ilha americana no Pacifico c agora parte dele é incinera· 
do cm alto mar." 

Prestem atenção, Srs. Senadores: nenhum Estado dos Estados 
Unidos da América permitiu sequer nele se depositassem os tam· 
bares do agente laranja, Mas o Brasil c outros países, naquela cor· 
rida desenfreada para o desenvolvimento c para alcançarem as 
superpotências se sujeitam a borrifar, a aspergir as suas plantações, 
as suas pastagens, de herbicida com base na dioxina. 

"Sem emprego para o veneno ainda nilo utilizado na 
guerra, permaneceu o problema de aproveitar ou destruir (c 
de como fazê-lo) a substância altamente tóxica, formada pela 
combinação dos dcidos. Assim, cm certo momento uma 
empresa nilo revelada (prcsumlvclmcntc a própria Dow 
Chcmical) aventou a possibilidade de depurar a dioxina do 
"agente laranja" para vendê-la no comércio, com alguma 
aplicação; contudo as dificuldades técnico-cientificas c os 
altos riscos humanos inerentes à reindustrialização da 
substância venenosa desanimaram a empresa. 

Pela mesma ~poca, o Instituto de Pesquisas IRI, de 
Matilo, no Estado de Silo Paulo, que possui ligações com o 
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grupo Rockfeller, sugeriu que o Brasil e outros palses latino· 
americanos adquirissem o excedente de "agente laranja", 
para ser empregado no controle de ervas daninhas c arbustos 
nocivos às pastagens. Na mesma época, um grupo de traba· 
lh~ da Comissão Nacional de Normas e Padrões para 
Alimentos desaconselhou e desaprovou a iniciativa do lnsti· 
tuto. No entanto, supõe-se que de fato alguns milhares de 
litros excedentes do herbicida tenham sido vendidos a pafses 
da América Latina, uma vez que somente 3,2 milhões de li· 
tros, dos IO,S milhões, foram incinerados. 

Uma forte ironia é vista pelos defensores do meio 
ambiente ao observarem que, enquanto o governo dos 
Estados Unidos incinera 3,2 milhões de litros de veneno 
gran.des quantidade.s isoladas de veneno, grandes quantida: 
des tsolad~s dos ilctdos 2,4-D, e principalmente do 2,4,S·T, 
são pulvertzadas cm m ilhõcs de hectares de vegetações da 
América Latina, no combate a plantas indesejáveis, cm flores· 
tas c cm lavouras de alimentos vitais, como o arroz, milho, 
etc. . 

O fato mais agravante no uso desses herbicidas é que 
nilo possufmos nenhum laboratório ou órgi!o que faça uma 
fisca.lização ou análise dos efeitos do emprego da mistura. O 
médtco Waldemar Ferreira Almeida, Diretor da Divisão de 
Biologia Animal do Instituto Biológico de Silo Paulo afirma 
que "no Brasil não está sendo analisado nenhum dos pro
du!os que apresenta'!' reslduos de dioxina, porque os pes
qutsadorcs não constdcram nossos laboratórios suficiente· 
mente seguros para evitar o risco pessoal de contaminação". 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, os próprios pesquisadores, os 
analistas têm medo até de manipular, de analisar a substância tal o 
seu grau de toxidcz. ' 

"S6 noa Pa!Jes Subdesen•oiYidoa 

Apesar de vários cientistas reconhecerem que serão ne· 
cessArias repetidas análises c inúmeras observações para que 
se possa valiar os reais efeitos da dioxina sobre o organismo 
humano, os palses mais desenvolvidos ni!o permitem o uso 
ou possuem uma legisla~o rigorosa sobre a aplicação dos dcri· 
vados contendo dioxina. Assim, somente nos palscs subdesen· 
volvidos a utilização desses produtos é indiscriminada, para 
fins agrlcofas ou não, como acontece no Brasil, onde a todo 
momento se ouve c vê falar nas "virtudes" dos mata-matos. 
Dos mais utilizados na agricultura brasileira, destacam-se o 
Trenan, o Tordon 101 (que, registrado em 34 palses, somente 
seis ou sete silo considerados desenvolvidos, sendo que nos 
Estados Unidos seu uso só é permitido cm áreas nilo agrl· 
colas, cm desmatamento de vias férreas ou de estradas de ro· 
dagcm). 

Outro produto largamente utilizado na agricultura bra· 
silcira é o Trcflan, que possui propriedades semelhantes no 
outro tipo de Tordon (o ISS, destinado a matar qualquer 
vegetal de folhas largas). Da mesma maneira que o 101, o 
Tordon I SS cstil registrado cm vários palscs, mas somente os 
Estados Unidos c o Canadá restringem seu uso cm estradas, 
sendo os únicos a proibi-lo para qualquer fim agrlcola. En· 
quanto isto, no Brasil, o uso desses três produtos se estende 
cada vez mais, desde os Estados do Sul até lt floresta amazd· 
nica, sendo que cm Mato Grosso, Goiás c Pnrlt está-se cons· 
tituindo no mais forte elemento "abridor de fazendas". 

Os efeitos nocivos causados por referidos herbicidas no 
Estado de Silo Paulo levaram o Governador Paulo Egldlo 
Martins a assinar, no mês passado, decreto proibindo cm 
todo o Estado a utilização de oito defensivos agrlcolas lt base 
de substâncias do grupo qulmico da dioxina, sendo eles: 
Tordon ISS, Tributon 70%, Tributon 60%, Tributon 720 g/1, 
Trlbuton O, Banvcl 2,4,5· T, Tormona 100 c Plnnuton Ar·2, 
demonstrando assim que a utillzaçilo cm larga escala, como 

estava sendo feita cm Sao Paulo, provocava efeitos nocivos à 
colctividadc. 

Crescente uso em Gol6a 

Enquanto os palscs desenvolvidos prolbcm ou restringem 
o uso desses herbicidas de alta pericuiosidadelt vida humana, 
c até o Estado mais desenvolvido do Brasil se preocupa cm 
não permitir sua utilização, cm Goiás aumenta cada vez mais 
o emprego de tais produtos, que nos últimos nove anos 
cresceu cerca de IS vezes. O Tordon 101 c o Tordon ISS, dis· 
tribuldos no território goiano pela firma Agroquima, silo os 
mais conhecidos dos fazendeiros, que, sem qualquer conheci· 
menta do risco c da nocividade que eles representam, fazem 
dos mesmos uso indiscriminado cm todo o Estado. 

A situação crescente do comércio de herbicidas em 
Goiás, juntamente com o desconhecimento e a falta de prco· 
cupaçilo dos órgãos públicos pelo problema, faz surgir uma 
perspectiva desalentadora para os próximos anos, pois 
suspeita-se que a dioxina está lentamente contaminando a 
cadeia alimentar de todo o planeta. Cientistas da Univcrsi· 
dadc de Harvard encontraram traços desse veneno na carne 
bovina, de animais que pastaram cm campos contami~ados 
pela pulverização da substância, c também no leite das miles 
que vivem cm ilrcas onde costumeiramcntc o Acido 2,4,5· T é 
empregado. 

A falta de controle c de fiscalização do uso desses hcr· 
bicidas ficou patente, cm GoiAs, ao se constatar que cm nc· 
nhum dos órgãos supostamente encarregados de defender o 
meio ambiente nada se conhece sobre o assunto. Assim é que 
Lcolldio Caiado, Superintendente da Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente - SEMA, afirma que aquele órgão nilo 
prevê nenhuma proibição ou controle no uso de tais hcrbici· 
das no Estado, sendo que até o momento a SEMA não 
tomou conhecimento de nenhum risco provocado pelo uso 
dos mesmos. Argumenta, no entanto, que aquela repartição 
sempre se preocupa cm fazer campanhas de esclarecimento 
entre os fazendeiros, discutindo c explicando os efeitos dos 
defensivos agrlcolas por eles utilizados. 

Saulo Dourado, técnico da SEMA, por outro lado, 
afirma que, para se determinar cxatamcnte os efeitos da com· 
posição de um produto, é nccessArio fazer uma anAlise rigo· 
rosa. E até o momento o Estado de GoiAs nilo possui con· 
diçõcs para análises desse tipo, devido à inexistência de labo· 
ratórios preparados c ao alto preço da aparelhagem ade· 
quada. Entretanto, como a SEMA dispcndc quantias 
enormes com anAlises (recentemente pagou-se SO mil cru· 
zciros por nove análises), já foi feito o pedido para a aqui
sição. c instalação de aparelhagem que possibilite as pesquisas 
exigidas. 

Outro órgilo que deveria fiscalizar c preocupar-se com a 
utilização, cm larga escala, de substâncias consideradas 
tóxicas no meio ambiente, a Sodcrna (Sociedade de Defesa 
dos Recursos Naturais), da mesma maneira que a SEMA, 
nada conhece a respeito da utilização ou dos riscos daqueles 
herbicidas nas pastagens do Estado de GoiAs. Dessa maneira, 
fica o problema entregue à consciência dos comerciantes e 
vendedores, ou de uns poucos esclarecidos fazendeiros que 
nilo pensam exclusivamente nas facilidades oferecidas por 
produtos tão perigosos, pelo menos até que medidas govcr· 
na mentais regulamentem a utilização dos mesmos." 

Sr,' Presidente c Srs. Senadores, é Interessante a nossa cstulticc. 
Achamos que só é veneno, só 6 prejudicial aquilo que, Ingerido pelo 
animal ou pelo ser humano, o prostra, o mata de Imediato, de estalo. 
Ele nilo acredita, nilo admite que hA um metabolismo, que todo orga· 
nlsmo, todo animal tem uma fisiologia, tem um metabolismo. HA 
substâncias que, ao entrar no organismo do animal c do homem, vilo 
produzir efeitos dai a cinco, seis, dez anos c, às vezes, na outra 
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geração, na sua descendência. Isto que ~preciso entender. E partem 
para a solução imediatista. Qual a solução imediatista? ll aspergir o 
herbicida, para se proteger da praga c, com isso, ter pasto abun· 
dante, engordar o animal c fazer mais dinheiro para construir mais 
arranha·c~us, para cada vez mais se enlatar na mcgalópoles. 

Nilo entende o ser humano que temos defesas orgânicas c bio· 
lógicas que .importam pesquisa c estudo. Dir-sc·á, c como proteger 
as pastagens'? E como proteger a agricultura, sem o herbicida, sem o 
defensivo? Simplesmente descobrindo outros organismos que são an· 
trpodas daqueles que causam prcjufzo às pastagens c às culturas 
agrfcolas. Nada mais, J;: problema simples. O próprio agricultor, o 
próprio homem que ·amaina a terra conhece esses segredos. Ele sabe 
que o besouro y devora a lagarta x que corta a folha. Basta apenas o 
pscudotécnico, aquele que sai de diplomazinho na milo da Faculdade 
de Agronomia, das Faculdades técnicas c que se acha sumo pontfficc 
cm assuntos agrfcolas; bastava que ele aprendesse aquele empirismo 
do agricultor, c que, com a sua cultura de laboratório> com os rc· 
cursos da tecnologia, com o aparato do microscópio, das ampu· 
lhctas, das provetas, dos termómetros, buscasse uma soluçilo, mas 
dentro ~aquela que a natureza dita, que a natureza jâ arrumou, que a 
naturczajâ aclimatou, já prepar~u. 

O Sr. Leite ChaYeo (MDB- PR)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muito 
prazer, nobre Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chnes (MDB- PR)- O exemplo de V. Ex•, no 
que diz respeito ao controle de pragas por meios biológicos, é tilo 
palpável, que me faz lembrar de um fato ocorrido; ·há anos atrâs, no 
Nordeste. Houve uma época cm que os Estados Unidos resolveram 
comprar couro de um determinado tipo de batráquio, o sapo. Então, 
assistiu-se a uma caçada invulgar aos sapos, no Nordeste. Houve 
quase que dizimação, Pouco tempo depois, começaram a aparecer as 
maiores pragas de gafanhotos c de insctos. Constatou-se, ainda, que 
isso adveio desse cxtcrmfnio, quase que total, dos sapos. Muitos anos 
após rcstabclcceu·se o cquilfbrio, porque, tendo havido desinteresse 
pela compra de couros de sapos, eles nilo foram mais dizimados, a 
fauna se reconstituiu, não aparecendo mais aquelas ondas impres
siomintcs de gafanhotos, aquelas nuvens que ousavam ocorrer na 
época do dcccsso da fauna dos batráquios. V, Ex• cstâ falando cai· 
sas lógicas, nilo é verdade? Coisas extremamente lógicas,. de que o 
interesse humano deixou de se aperceber, porque é mais interessante 
hoje o inscticida c o adubo que proporcionam lucros cxtraor· 
dinários. A ponto de V. Ex• ter visto essas próprias multinacionais 
que vendem inscticidas inculcarem cm determinados sctores do 
Governo, que a grande fonte para o petróleo é o aguapé. Isso para 
que os nossos rios c represas fossem invadidos de aguapé, c, ctcr· 
namcntc, eles tivessem um manancial para a aplicaçi!o desses hcr· 
bicidas, sabido como aguapé nilo dâ petróleo algum c é um ver· 
dadeiro desastre para as águas frescas. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamcntc, 
Senador Leite Chaves. Agradeço o aparte de V, Ex•, colaborando 
com esse exemplo tilo claro, tilo comum. E isto nilo ~. nada mais 
nada menos, nobre Senador, do que uma representação cm mini· 
atura do que chamamos: a cadeia alimentar do planeta. Temos que 
compreender que este planeta cm que habitamos c que muita gente 
nilo sabe nem que o habita, -porque pensa que está sentado no uni· 
verso e nioo no plunetu Temo, que é umu misérrimu migulhu perdida 
no mucrocosmos - isso não ~. nada mais nada menos, do que uma 
nuve espuciul. O planeta Temo é umu nave espacial, onde, por um mi· 
logre, mercê dessa consciência cósmica que não encontramos ainda, 
nem desvendamos, a vida aconteceu, a vida se arrumou, a vida expio· 
diu. Este milagrel Mas este milagre acontece mercê de toda essa 
arrumação, de todo """ debrum, de todos esses refolhas que cons· 
tituem as florestas; os rios; os mares: as chuvas: tudo isto se integra 
numa unidade, que é o que nós chamamos o ecossistema planctârio. 
O rompimento de um elo desta cadeia pode provocar o rompimento 
dos outros elos. Enquanto o homem estiver rompendo elos lnsl· 

gnilicunlcs c que clt: possn corrigi-los, está tudo muito bem. Mas, no 
dia que o homem romper um elo espesso da verdadeira c grande 
cadeia de sustentação do vida do planeta Terra, nós seremos dizi· 
modos. E um dos grandes elos desta imenso corrente é a Amazônia. 
E é por isto que precisamos, desde jâ, tomar uma providência cn~r· 
gico, no sentido de preservar a Amazônia, de evitar o dcsmatamcnto 
da Amazônia. De imediato! 

Lembro-me, na oportunidade, que o Senador Adalberto Sena, 
este ilustre colega que pontifica no Senado, já cm 1972 alertava para 
os prujetos agropecuíorios que a SUDAM começava a debulhar, 
numa velocidade meteórica. E digo aos Senhores que só o BASA
Banco da Amazônia S/ A -já gastou este ano cerco de dczenove 
milhões de cruzeiros só com exposições agropecuãrias, exibindo 
zebus c vucus cm vitrinus de: luxo. 

O Sr. Mouro Bennldes (MDB- CE)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Ouço o Se· 
nadar Mauro Bencvidcs com muita honra. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Evan· 
dro Carreira, V, Ex• se reporto, agora, o pronunciamento anterior 
do eminente Senador Adalberto Sena, a respeito da devastação das 
florestas amazônicas. Permito-me lembrar a V. Ex•, neste instante, 
uma fase mais recuada de nossa história parlamentar, na qual se 
erguia uma outra voz, o de um ccarcnsc ilustre, também contra a 
devaswç1io de norcstas o que já ocorria no País, inclusive no Nor· 
deste brasileiro. Rcliro~mc ao Senador Thomas Pompeu de Souza 
Brasil, cujo centenário de' morte esta Casa comemorou, no Oltimo 
dia oito de setembro. Pois bem, no ano de 1865, com uma visiio c 
uma acuidade cxtraordinârias, o Padre Senador Thomas Pompeu de 
Sousa ocupava a tribuna do Senado e chamava a atenção dos seus pa· 
res para aquilo que considerava um erro palmar contra a ecologia do 
nosso P01ís. Relembro neste instante aquele acàntecimento inserto 
nos fastos de nossa história parlamentar, para que V. Ex• veja que 
nós, politicas, temos, realmente, sensibilidade, para mostrar aos 
governos os erros que estilo sendo perpetrados, Agora V. Ex• 
sequencia esses pronunciamentos com o brilho, a cultura c a segu
rança de argumentos verdadeiramente irrcspondfveis. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Se· 
nadar Mauro Bcncvidcs, V. Ex• pós o meu discurso numa moldura, 
ao trazer esta informoçilo de que, já nos idos de 1865, o ilustre Se· 
nadar Pompeu, pelo Ccarlí, vaticinava o fim desastroso da nossa 
ecologia com o devastação. 

Agradeço, mos faço questão de ler um trecho do jornal que 
inseriu o protesto do ilustre Senador Adalberto Seno. O jornal O 
Dhirio de S. Paulo, do dia li de outubro de 1972: 

"Em seu discurso, o Senador Adalberto Seno lembro 
que atualmcntc o Amazônia jâ registra casos concretos de 
devastação, com" llhu de Marajó tendo a metade de sua área 
ecológica destruido pelo fogo, enquanto que na zona de 
Bragança, ainda no Estado do Porâ, esses números silo mais 
alarmantes, com 70% da ârcu dcstrufda, cm 60 anos de devas· 
tnçilo.n 

Gostaria de, aqui, fuzer um adenda pura dizer que essa lírea 
braguntina foi devastada poro que nela se plantasse capim-boi, paro 
criar gado. 

Pois bem, no primeiro ano, foi tudo muito bom: no segundo, 
muito bem; no terceiro, também; no quarto, o impacto pluvio· 
métrico lavou, lixiviou o solo, levou aquela camada de nutrientes. E, 
hoje, u zona braguntina é deserto mesmo li: deserto! 

Prossigo lendo o /Jiárin tle S. l'tmln, com anrmaçüo do nosso 
ilustre Senador Adalberto Sena: 

"Um outro dado alarmante upontudo pelo rcpre1entun· 
te da oposição: até 1980, só os Projetas Agropccuârios jã 
uprovudos pclu SUDAM, num tatu! de 270, terüo destruido 
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30 milhões de equiturcs de florestas do sul do Pará c norte de 
Goiás, sem uvuliur-se o que vem ocorrendo na área ama~llni· 
ca de Mato Grosso, O orador acentuou que cerca de 100 mil 
pessoas vivem, hoje, exclusivamente da derrubada de flores· 
tas nessa região." 

Sr. Presidente, insiro, no meu discurso, essa contribuição do 
ilustre Senador Adalberto Sena, já àquela época, 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- A C)- Permite V. Ex• um apar· 
te? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita 
honra, nobre Senador. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC)- V •. Ex• hã de lembrar-se 
que, perante a nossa Comissão de Agricultura, o paisagista Burle 
Marx declarou que esse "agente laranja" tinha sido empregado pela 
Volkswagen, provocando destruição numa vasta ârea da Amuônia. 
Ouvi di~cr que a Volkswagen desmentiu esse fato, mas, pelos dados 
que me foram fornecidos sobre esse desmentido, veritiqúei que foi 
um desmentido fraco. E nilo sei até que ponto é ou nilo,vcrdadeira es· 
sa notfcia. Mas, achei verdadeira e vem mais uma vez confirmar o 
que V. Ex• estâ di~endo, do descaso das nossas autoridades para 
com a nossa defesa em relação a esses males destruidores. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Muito obri· 
gado, nobre Senador Adalberto Sena. 

Sr. Presidente, vou concluir o meu discurso, tentando, mais 
uma vez, despertar as autoridades de nossa Pátria para a obediência 
a um elenco de prioridade, dentro de um levantamento, de um cstu· 
do que se faça da nossa problcmâtica, tentando uma solução, um en· 
centro, para rcsolvê·la. 

O problema dos defensivos, dos herbicidas, deve ser conduzido 
para uma pesquisa que substitua esses defensivos qulmicos, sempre, 
constantemente sempre, perniciosos ao equilfbrio biológico, ora do 
solo, da terra onde eles caem, depois de lavados pelas chuvas, ou do 
desequilíbrio que provocam nos rios c nos lagos, quando levados pc· 
lu própria chuva para os talvc~ucs. 

Nada custaria ao nosso Governo orientar a pesquisa no sentido 
de descobrir defesas orgânicas, não químicas; outros seres, unicclula· 
rcs ou pluricelulares, proto~oârios ou mctazoários, mas todos eles 
que fossem antfpodas dos vírus, dos fungos, dos insctos, dos artrópo
des etc ... c todos aqueles que são perniciosos às culturas agrícolas, 

Importa esse estudo, de imediato, Sr. Presidente, ou nós iremos 
dentro de pouco tempo, todos envenenados, desfrutar do cclcbérri· 
mo progresso dos arranha-céus, dos mctrôs, da corrida fratricida, 
dessa uutofugia que empolga c engolfa o homem moderno. Muito 
obrigado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Leite Chaves. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE 
CHAVES QUE ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mauro Bencvides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em cumprimento às decisões emanadas de sua Convenção 
Nacional, realizada a 14 do corrente, a Comissão Executiva do Movi· 
menta Democrático Brasileiro, reunida na ~ltima quinta·fclra, 
deliberou iniciar a reali~açilo de atas p~blicos, cm recintos fechados, 
destinados a conscicnti~ar o povo brasileiro quanto à necessidade de 
ingressar o Pa(s na faixa da normalidade institucional. 

Tendo o Partido adotado a tese da convocação de uma Assem· 
bléia Constituinte, caberá aos seus dirigentes divulgá·la amplamente, 
a fim de que todos os segmentos da sociedade civil se integrem, de 

modo entusiástico, neste movimento de inspiração democrática que 
objetiva levar a Nação a situar-se no Estado de Direito, 

Antes mesmo da cfctuação do conclave oposicionista, já ponde· 
râvcis correntes da opinião p~blica brasileira haviam aderido cspon· 
tancamcntc àquela idéia, como foi o caso do Conselho da Ordem dos 
Advogados c de numerosas figuras do nosso meio universitário, dese
josos todos de que se encontre um rumo que, nos possa levar ao fim 
da excepcionalidade, que perdura há vários anos. 

A ânsia de estabilidade polftica, com a ccssàção de vigência do 
AI·S, embora assegurando-se ao Executivo os mecanismos indis· 
pensáveis à sua defesà, no resguardo da ordem c iranqUilidadc gerais 
- passou a rcpreséntar aspiração legitima, cuja concretização nilo 
deve sofrer mais quaisquer retardamentos; . 

O próprio situacionismo, após tão longo pcrlodo de anormalida
de jurldico-constitucional, viu-se impelido a iniciar gestões para a 
obtenção daquele des/demrum, confiando ao Senador Pctrõnio Por
tella o encaminhamento das medidas imprescindíveis para o encon
tro de uma solução que compatibilizasse os interesses do Governo 
com os dos que- como nós, oposicionistas - se vêm empenhando 
cm prol da institucionali~açi!o do Pais. 

Dentro da nova realidade idealizada para o Brasil, muitas têm si· 
do as fórmulas sugeridas, no curso dos debates travados nas tribunas 
do Congresso c nas colunas dos grandes órgilos de divulgação. 

Os Senadores do MDB, cônscios de suas responsabilidades ncs· 
ta arrancada normali~adora, reuniram-se, seguidamente, com mcm· 
bros da comunidade cicntffica de São Paulo, com a finalidade de fi. 
xar diretri~cs que se ajustem ao quadro brasileiro' c· constituam con· 
tributo positivo para a superação do impasse que, agora, tanto nos 
preocupa c anigc. · 

Imbuído dos mesmos sentimentos, o Senador Tcotônio Vilela, 
figura preeminente de nossa vida pública, se dispôs: com o concurso 
de abalizados colaboradores, a. elaborar um novo modelo polftico 
que denominou de "Projéto Brasil". 

Por sua vi:~. o veterano popugnad.or das teses iibcrais, Daniel 
Kricgcr, apontou, como o melhor caminho .a ser seguido pelas lide· 
ranças politicas c rcvolucionãrias, a restauração, pura c simples, da 
Carta Magna de 1967, escoimada da Emenda n• I, que foi outorga· 
da pela Junta Militarem 17 de outubro de 1969. · 

Em abono de seu ponto de vista, manilestou·sc o nosso colega 
Danton Jobim, cm discurso proferido na sess.ão de 22 do corrente, 
dentro do aprumo e segurança quc·caractcrizam os seus pronuncia· 
mcntos. 

Por outro lado, são conhecidas as inclinações de outros respeitá· 
veis vultos da nossa vida parlamentar c cultural, cm prol do restabclc· 
cimento; como ponto de partida para os entendimentos, das·normas 
contidas na Lei Maior de 1946, submetidas- como.scria óbvio
ao lineamento moderni~ador conseqUente das novas concepções prc· 
dominantes no campo do Direito Constitucional. 

Ainda agora, na comemoração do 31• aniversário de sua pro· 
mulgação solene, o Estatutó Básico de 46 foi saudado como Doeu. 
menta modelar, cujo aprimoramento, para enquadrar-se nos cl!no· 
ncs em que se cstcia o Estado Moderno, não seria tarefa dillcil para o 
atual Congresso. · · 

Ao proclamar-se, como fez o soberanamente, o MDB, por sua 
Convenção, cm favor da Assembléia Constituinte, apenas procurou 
sugerir uma solução alta é abrangente, da qual todos participassem, 
oferecendo a sua parcela de contribuição patriótica. 

E deixando claros os prop.ósitos que devem oricntâ·lo nu campa· 
nhu que presentemente empreende, o nosso partido acentuou na pro· 
clamação aprovada pelos convencionais: 

"O Movimento Democrático Brasileiro prega uma Cons· 
tituintc abrangente c não discriminatória. Não admitirá que 
se degrade em foco de subversão ou de intranqailldadc, que 
se negue degenerando-se cm mensageira do ódio ou csclcrosa· 
da no saudosismo." 
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Sob o comando lúcido de Ulisses Guimarães, a nossa agrcmia· 
ção hnvcrá de despender esforços para cumprir o roteiro de trabalho 
que tem por escopo a difusão da tese da Constituinte. 

Se esta vier a ser acolhida, recebendo- como já se constata- a 
chancela do apoio popular, rcpctir-sc·á a história pátria, a exemplo 
do que ocorreu cm outros memoráveis episódios, de extraordinária 
relevância para a nossa vida política. 

Em 1823, quando o Imperador, após o rasgo heróico da Iode· 
pendência, fazendo-se intérprete de nossas aspirações libertárias, 
quis ordenar juridicamente o Pais, foi na Assembléia Geral Cons· 
tituintc c Legislativa que ele buscou amparo, para alcançar tão nobre 
objctivo. 

Ao ser dissolvida -segundo atestam os pesquisadores da nossa 
História- os parlamentares da época haviam elaborado o projeto 
constitucional, çom os seus 250 artigos, incidindo a votação sobre o 
de n• 23. 

Para o Barão Homem de Melo, cm monografia editada no ano 
de 1863, vai ressaltado que: 

"pcrlodo nenhum da História do Brasil tem sido tão dcs· 
figurado, tão desapiedadamente caluniado, como o da Cons· 
tituintc." 

Com a Proclamação da República, a 15 de novembro de 1889, 
novamente a Constituinte é apontada como solução natural para fi. 
xação dos contornos legais da nova ordem implantada entre nós, ela· 
borando·sc outra Carta que vigorou, com algumas alterações, até 
1926. 

Em 1933, como conseqUência do surto rcvolucio~ário dccor· 
rente do "movimento tcncntista'', mais uma vez é a Constituinte 
indicada para, dentro do idcário renovador que então prevalecia, 
normalizar a vida constitucional da Nação, 

Depois da vitória aliada contra o nazifascismo, na qual se intc· 
grou o Brasil de forma decidida c entusiástica, o fim da ditadura ge· 
tuliana foi inexoravelmente selado, cristalizando-se, como anseio 
inadiável, os lmpctos incontroláveis da rcdcmocratização, 

Mais uma vez, a Assembléia Constituinte despontou como cami· 
nho natural, assim entendido pelo grande ccarcnsc, Ministro José 
Linharcs, então investido, com o afastamento de Vargas, na Prc· 
sidência da República. 

Todos estes precedentes, agora aligciradamcntc mencionados, 
seriam bastantes para justificar o posicionamento preferido pelo 
MDB, na presente conjuntura política. 

Com a intermitência apenas dos pcrlodos compreendidos entre 
os Atos Institucionais n•s I c 2 c o que se seguiu ao 15 de março de 
1967 (Carta de Castcllo Branco, votada pelo Congresso) até a edição 
do Al-5, cm dezembro de 1968, o Pais tem vivido, desde 64, sob as 
restrições impostas pela legislação excepcional, contra a qual se 
insurge a consciência jur!dica dos brasileiros. 

O próprio Governo, através de porta-vozes categorizados, jll 
anuncia a sua concordância com as tendências da normalização -
que se avolumam cm todos os recantos do nosso território - cm· 
bora nilo permita que isso ocorra antes do final de 1978. 

i> fora de dúvida, portanto, a existência de um consenSO institU• 
cionalizador, no qual vem de engajar-se o velho, mas sempre lúcido, 
Marechal Cordeiro de Farias, após comprometer-se ostensivamente 
com o Senador Pctrônio Portclla, a cuja habilidade c tiroclnio incon· 
testáveis foi confiado, pelo Presidente Ociscl, o encaminhamento dos 
entendimentos junto às lideranças pol!ticas c, como agora se divulga, 
a outros expressivos sctorcs do pensamento nacional. 

O MDB, ao preferir a Constituinte, como o fez a 14 de setembro 
último, quis oferecer participação ampla ao nosso povo, cm debate 
de real magnitude, Inspirando-se nos antecedentes históricos jll 
relembrados c cm significativas manifestações originadas de cxprcs· 
si vos circulas da nossa sociedade civil. 

E nilo se diga que a campanha, ora instaurada, podcrll vir a 
sofrer distorções que a descaracterizem de suas patrióticas c nobres 
finalidades. 

Com a sua alta responsabilidade de dirigente mllximo da 
agremiação oposicionista, o Deputado Ulysscs Guimurãcs jamais 
permitiria que se desvirtuassem objctivos tão elevados, como os que 
nos impulsionam hoje a pugnar pela reimplantação do Estado lc· 
galitário. 

Ao seu lado cstarll, indiscrcpantcmentc, todo o MDB, prcs· 
tigiando-lhe a açilo que vier a desenvolver cm prol da normalidade 
dcmocrlltica, sob a bandeira da Constituinte. 

Era o que tinha n dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO) - Declino da 
palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Eurico Rczcnde, (Puusa.) 

S. Ex• não cstll presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 
S. Ex• não estll presente. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Designo os 
Srs. Senadores Dinartc Mariz c Mauro Bcncvidcs para, cm 
comissão, representarem o Senado Federal na 207• Reunião do 
Conselho Deliberativo da SUDENE, a rcalizar·sc no municipio de 
Morada Nova, no Estado do Ccarll. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Não hã 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, 
designando para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 296, de 1977, dos 
Srs. Senadores Lourival Baptista c Ruy Santos, solicitando a transcri· 
ção, nos Anais do Senado Federal, dos discursos prorcridos pelos 
Ministros Ncy Braga c Quandt de Oliveira por ocasião de solenidade 
comemorativa da Semana da Pâtria. 

-2-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 297, de 1977, dos 
Srs. Senadores Lourival Baptista c Ruy Santos, solicitando a transcri· 
çilo, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Minis· 
tro Azcrcdo da Silveira, cm Belo Horizonte, no dia I• de setembro de 
1977. 

-3-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 4, 
de 1977 (n• 1.553-B/75, na Casa de origem), que dá nova rcdação ao 
capur do art. I• da Lei n• 6.i95, de 19 de dezembro de 1974, tendo 

PARECERES, sob n•s 391 c 392, de 1977, das Comissões: 
-de Leglslaçio Social, contrário; c 
-de Aarlcultura, favorllvel. 

-4-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 75, de 
1977 (aprcscntudo pela Combsilo de Economia como conclusilo de 
seu Parecer n• 676, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Barbosa Ferraz (PR) a elevar cm CrS 4.884.388,i0 (quatro milhões, 
oitocentos c oitenta c quatro mil, trezentos c oitenta c oito cruzeiros 
e dez centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 677, de 1977, da Comissão: 
- de Constltulçio e Juotlça, pela constitucionalidade c juridi· 

cidade. 
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-5-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 273, de 1975, do Sr. Senador Osircs Teixeira, que institui o dia Na
cional da Blblin c dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 53, 54,55 e555, de 1977, das Comissões: 
-de Constltulçilo e Justiça- I• pronunciamento: pela constitu· 

cionnlidndc c juridicidadc, com as emendas que apresenta de n•s I c 
2-CCJ c voto cm separado do Sr. Senador Hclvldio Nunes; 2• 
pronunciamento: contrário ao projeto, com voto vencido do Sr. 
Senador Gustavo Capancma, voto vencido, cm separado, do Sr. 
Senador Leite Chaves c voto cm separado do Sr. Senador José Lin· 
doso; J• pronunciamento: (rccxamc solicitado pela Presidência), pela 
constitucionalidade c juridicidadc do Substitutivo da Comissão de 
Educaçfio e Cultura, porém contrário quanto ao mérito; e 

- de Educaçilo e Cultura, favorável ao projeto, nos termos do 
Substitutivo que oferece. 

-6-
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 

n• 167, de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, quc,altcra o artigo 
540 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES. sob n•s473 c 474, de 1977, das Comissões: 
-de Constltulçio e Justiça, favorável; c 
-de Leglslaçio Social, contrário, 

-7-
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 

n• 168, de 1976, do Sr. Senador Orestes Qúcrcia, que dá nova 
rcdação às allncas "A" c "B" do artigo 7• da Lei n• 605, de 5 de 
janeiro de 1949, tendo 

PARECERES, sob n•s471, e 472, de 19-77, das Comissões: 
- de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade c juridi· 

cidade, c, no mérito, pela aprovação; c 
-de Leglslaçilo Social, favorável. 

-8-
Discussiio, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 

n• 156, de 1977, dos Srs. Senadores Nelson Carneiro c Accioly 
Filho, que regula os casos de dissolução da sociedade conjugal c do 
casamento, seus efeitos c respectivos processos, c dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n•671, de 1977, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, favorável, nos termos do Substituti· 

vo que apresenta, com voto vencido, cm separado, do Sr. Senador 
Benedito Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de Ln Rocquc) - Estâ 
encerrada n sessão. 

I Levanta-se a sessao às I 7 horas e 20mlnuros.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE 
CHAVES NA SESSÃO DE 23-9-77 E QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE· 
RIORMENTE: 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguinte 
discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Scnadórcs: 

Alguns jornais têm notificado, recentemente, que cerca de seis 
mil funcionários do Banco do Brasil e aproximadamente mil c 
quinhentos funcionários do Banco Central estão na iminência de 
pleitearem suas aposentadorias. 

A causa está na promulgação recente da Lei n• 6.435, de 16 dcju· 
lho de 1977, que instituiu, no Brasil, a Previdência Privada, a fechada 
c aberta, suplementárias da Previdência Social. 

Em seu art. 42, § 5•, dispõe a lei que: 

"Não será admitida a concessão de bcncncio sob a 
formn de rendn vitnllcia que, adicionadn à uposentudorin con• 
cedida peln previdência sociul, excedun média dus remunera· 

çõcs sobre as quais incidirem as contribuições nos 12 (doz: 
meses imediatamente anteriores à data da concessão, rcs 
salvadas as hipóteses dos§§ 6• c 7• scguí'ntcs." 

Sua Excelência o Senhor Presidente da República vetou o§ 6• 
A interpretação desse§ 5• está ensejando as mais diversas con 

clusõcs. No sistema atunl; as caixas de previdência das empresa 
privadas ou de sociedades de economia mista completam a aposenta 
doria do funcionário. Qualquer que seja a aposentadoria paga pcl• 
lNPS, essas entidades a complementam, de sorte que o valor d• 
aposentadoria ni!o seja inferior ao salário percebido, cm serviço 
pelo funcionário. Essas caixas,. de natureza privadas, são mantidas 
são custeadas pelos próprios funcionários, isto porque, havendo tet• 
para aposentadoria pelos institutos, seria insuportável ao que scrvh 
durante 30 anos vir a aposentar-se com valor correspondente a U•i 

terço do que ele estava percebendo na atividadc. Muitas dessas cai 
xas preexistem à Previdência; preexistem aos antigos Institutos d•. 
Aposentadoria c Pensões, c preexistem ao Instituto Nacional de Prc 
vidência Social. Uma delas, por exemplo, é a Caixa de Prcvidêncin 
do Banco do Brasil, que foi uma das pioneiras do Pais a introduzir c 
sistema da aposentadoria. Tanto é verdade que, quando surgiram nc 
Pais os primeiros institutos, inclusive o Instituto dos Bancários, a 
Caixa já estava por tal forma constitulda que aqueles funcionários já 
participantes da Caixa de Previdência; tiveram, por lei, a faculdade 
de optar pelo IAPB, da época, ou então pela Caixa de Previdência. E 
muitos deles, nu grande maioria, optou pela Caixa de Previdência, c 
com apoio nessa instituição foram aposentados. 

A partir de então, mesmo participando do IAPB c depois do 
INPS, muitas instituições mantiveram essas caixas, não para darem 
aposentadoria completa mas, pelo menos, para assegurarem aquela 
parcela complementar da aposentadoria. 

A Lei n• 6.435 foi sancionada cm IS de julho de 1977 c, no dia 20 
de julho, publicada no Dlirlo Oficial, com a transitória disposição 
de passar a vigcr 120 dias após a data de sua publicação, vale dizer, a 
partir do dia 20 de novembro do ano cm curso. 

Então, Sr. Presidente, estando n lei para entrar cm vigor c vendo 
muitos funcionários, na interpretação deste texto, que poderão vir a 
aposentar-se com rendimentos correspondentes às vezes à metade do 
que cfctivamcntc ganham, estão formalizando seus pedidos de 
aposentadoria a fim de que não sofram a injustiça da aplicação desse 
dispositivo legal. 

Mas, tomando conhecimento do problema através dos jornais, 
ou das denúncias dos funcionários, procurei rever, aqui no Senado, a 
maneira pela qual tramitou o projeto. Ele veio sob a forma de mcnsa· 
gcm, c o seu estudo fez-se através de Comissão Mista, composta de 
Senadores c Deputados. E essa rcdação do § S• foi, por sinal, aqui 
introduzida. O dispositivo não é do texto original. O mais surprccn· 
dente é que a emenda, apresentada c acolhida pelo Relator, foi 
cxatamcntc inclulda com n seguinte justificação: 

"A propo~içi!o evita que o bcncncio tenha decréscimo de 
rendimento por rebaixamento de proventos gerais no último 
ano de sua carreira." 

Veja, V, Ex•, a ironia. A intenção da emenda foi favorecer o 
beneficiário da pensão, Mas, dada a maneira como a emenda se 
colocou no texto da lei, a interpretação geral é a de que, ao invés de 
assegurar a mantença dos nlvcis salariais durante a aposentadoria, a 
lei viria reduzir à metade, c às vezes a um terço, esses vencimentos de 
aposentados. Dai a razão pela qual os funcionários que dispõem da 
prazo para a aposentadoria estarem, cstnbanadamcntc, cncaminhan·, 
do seus pedidos, contrariamente aos seus desejos, para não virem a 
sofrer as injustas sanções desse dispositivo. Ao mesmo tempo, os fun· 
cionários que estilo ainda por aposentar-se mantêm-se intranqUilos 
quanto à subsistência desse dispositivo, ruinoso também para seus in· 
tercsses. 

Ao que sei, alguns Ministérios estariam com as vistas despertas 
para o texto c até se propõem a encaminhar uma rcformulnçi!o, não 
upcnns do texto cm si, mas de toda a lei que, por lacunosa, omissa cm 
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s, estã a carecer de complementação, scnilo de uma 
bstituiçilo. Isto é explicável porque é uma lei que visa 
:m menos de 60 artigos, uma atividadc muito complexa 
Previdência, sobretudo agora quando se pretende abrir a 
à iniciativa privada. Porque, como disse, a lei reconhece 
·a privada fechada, que silo essas caixas para as quais 
apenas os runcionãrios de um determinado estabeleci
' admite que cmprcse.s seguradoras, que organismos 
passem a atuar na Previdência Social. 
ei, hoje, rapidamente, esta lei c convenci-me de que se 
á anseios de sua modificaçilo, esses anseios silo inteira· 
cá veis: aplicaçilo desta lei tal qual está, ainda que venha 
gulamcntada, trarâ no campo da Previdência, sobretudo 
eficiários, prcjuizos c malcflcios muito mais graves do 
flcios que, de um modo geral, ela possa pretender intro-
s. 
;idcntc, V, Ex• que é advogado, como muitos que são 
iCStc recinto, têm conhecimento de um fato clamoroso 
sctor do seguro, sobretudo no sctor do seguro obriga
lvada a existência de algumas firmas sérias, a maioria 
•m campo de integral, de inteira "picarctagcm". O termo 
sciro ou descabido mas nilo encontro, s~. Presidente, 
ssão para tipificar a atividadc dessas empresas. Veja 
é de hoje que se enfrenta a dificuldade no recebimento de 
de seguros de vida c, agora, essa dificuldade se gene· 
ponto que se tornou calamidade no que diz respeito ao 

jc seguros acidcntârios. 
"haja no Pais o seguro obrigatório que determina as cm
adoras paguem, independentemente da causa ou risco ou 
amais pagam, jamais o fazem, jamais atendem a suas 
As justificativas são as mais insanas chegando ao ponto, 
te, de, quando já não têm mais justificativas para se furta· 
amcnto do prêmio, invocarem a incompetência de foro 
da responsabilidade. · 
anã, mesmo, dezenas de casos conheço dirctamcntc c até 
firmas que além de não pagarem o acidente, de usarem 
rsasjustificativas, procuravam ainda fugir da rcsponsabi
ecuçào, alegando que o foro da responsabilidade não era 
ina ou de Curitiba e sim os de Manaus, Belém, Recife, 
u Rio. 

sidcntc, o que haverão de fazer firmas desta natureza, 
•te campo? Porque, Srs. Senadores, silo ex ata mente estas 
virilo, silo as firmas seguradores c consta da lei que virão 
-rcvidência privada. Veja V, Ex•. os próprios dispositivos 
,cem sanções silo verdadeiros prémios. Veja V, Ex• que, 
·a começar no Pais, segundo a lei, a explorar previdência 
1 estar qualificada, estará sujeita u detencào de um a dois 
·r pessoa natural e um a dois meses, de detenção, se for 
;tinando-sc a sançi!o aos seus dirctores um estimulo ao 

Jllres Teixeira (ARENA- GO)- V. Ex• me permite 
.,obre Senador? 

LEITE CHAVES (MDB- PR)- A lei estabelece fisca· 
s nilo diz quem exerce essa fiscalização. E, Sr. Presidente, 
1i as pessoas que viriam a ser prejudicadas pela organiza. 
• previdência como esta? A classe média, a classe média 
•ta, aquela mesma classe média que já foi csbulhada pela 
• atrás, quando a Bolsa explodiu c milhares de pequenas 
se transferiram, de rcpcndc, para os g'randcs magnatas 
iiais do que deste Pais, para firmas de fora. 

PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc, Fazendo soar a 
) - Tomo a liberdade de advertir ao nobre Senador que 
nutos para o término da presente scssilo. 

Oalres Teixeira (ARENA - GO) - Se me permite, cu 
as fazer um registro. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Então, Sr. Prcsldcn· 
te, silo essas pequenas economias da classe média, que não está am· 
parada pela Previdência Social c não tem sequer emprego, que se 
havcrâ de dirigir para essa espécie de Previdência. E, se nem sequer 
seguro de automóvel concreto, acobertado por ação executiva, pa· 
gam essas firmas, que segurança haveria para o pagamento de pcn· 
sõcs, constitu!das ao longo de prestações mensais? 

Sr. Presidente, estou fazendo um apelo ao Senhor Presidente ela 
Rcpdblica no sentido de que encaminhe, se realmente forem ver· 
dadciras as informações que recebi, a esta Casa um projeto que 
venha, ln lotum, substituir os dispositivos desta lei c, ao tempo, Sr. 
Presidente, cm que faço um apelo aos Senadores d~sta Casa, para 
que acolham, cm carátcr de urgência, um projeto que estou acaban· 
do de redigir c que encaminharei à Casa na segunda-feira aando uma 
rcdação clara ao § 59 do art, 42, dando, repito, ao dispositivo a real 
intenção do legislador que o emendou, nesta Casa, Isto é, de evitar 
que alguém na aposentadoria venha a receber salârio inferior ao que 
estava recebendo cm serviço. 

O nosso projeto, por conseguinte, tcrã a finalidade de permitir 
que a complementação da previdência privada, somada à parcela 
devida pelo INPS, não podcrâ ensejar aposentadoria superior ao 
sah\rio que o beneficiário vinha percebendo cm scNiço salvo se a 
ele for superior à média dos dltimos vinte c um meses. 

Ao mesmo tempo, o projeto prorrogará até 20 de maio de 1978 
a lei cm questão, porque somente até lã se terá condições de submetê· 
la a melhor exame ou mesmo a ensejar o Poder Executivo a rc· 
gulamcntâ·la de tal forma que males maiores nilo possam advir para 
a sociedade c para os trabalhadores, sobretudo aqueles que, ao longo 
da vida, contribuiram para essa espécie de previdência privada. 
Concedo o aparte ao nobre Senador Osircs Teixeira. 

O Sr. Oalrea Teixeira (ARENA - GO) - Serei rápido, nobre 
Senador. Nilo como lldcr, comungo plenamente com as preocupa· 
çõcs de V. Ex• cm relação a essa problcmâtica da previdência ·pri· 
vada. E no que diz respeito às companhias de seguro que operam 
neste Pais, nacionais ou não nacionais, faço questão de 'registrar no 
discurso de V. Ex• de que urge, urge, mesmo, uma legislação minu
ciosa sobre o problema dessas companhias de seguro, porque a cstru· 
tura é verdadeiramente calamitosa c, ainda, dando-se a elas, por cua 
lei, condições de operar no sistema prcvidcnciário, nós vamos 
multiplicar, geometricamente, essas dificuldades c teremos pro· 
blcmus seriíssimos, se providências urgentes não forem· tomadas. 
Muito obrigado. 

O SR, LEITE CHAVES (MDB - PR) - Conforta-me, Sena· 
dor Osircs Teixeira, o aparte de V. Ex•, sobretudo porque parte do 
Lldcr do Governo no cxcrcicio da função, neste entardecer, neste 
final de sessão. 

Na realidade, todos nesta Casa concordam cm. que há um vcrda· 
dciro drama no sctor das seguradoras. A mesma coisa está 
ocorrendo no que diz respeito às financeiras. Silo determinados se
tores que devem merecer urgente tratamento do Governo, isto é 
através de uma lei que discipline c moralize o mercado c nilo através 
de uma que, embora possa ser de boa intenção, viril apenas permitir 
que os limites da insuportável violcntaçilo a Interesses do povo 
venham ser alargados c alastccidos. 

O projeto, Sr. Presidente, scrA por mim encaminhado à Casa na 
próxima segunda-feira, só nilo o fazendo agora porque, tratando des
se assunto de maneira cmcrgcncial, nilo tive tempo sequer para 
ultimar sua rcdaçilo. Conclamo a Casa no sentido de permitir nessa 
lei as modificações que ela reclama c tenho certeza de que o Senado 
não faltará aos anseios da população brasileira, sobretudo da mala 
sofrida, que permanentemente tem seus olhos c esperanças voltados 
para esta Casa. 

Muito obrlga4o a V, Ex• (Muito bem I Palmas.) 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (~io II) Terça-feira 27 S027 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR 
FRANCO NA SESSÃO DE 2M·77 E QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO. Pronuncia o scguiri· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pedi hoje, Sr. Presidente, na reunião da Bancada do MDB do 
Senado, ao nobre L!dcr Franco Montara, a minha substituição na 
Comissão do Distrito Federal. 

Aqui chegamos, Sr. Presidente, cheios de fé c de esperança, 
Nilo perdi a fé, mas vejo cada vez mais o Legislativo se distanciar de 
suas obrigações, me encontro um pouco dcscspcrançado com a atua
ção do Legislativo, principalmente quanto à fiscalização dos atas do 
Executivo. 

Sr. Presidente, por falta de representação popular da Capital da 
Rcp6blica, cidade de mais de um milhão de habitantes, como é o Dis· 
trito Federal, lamentavelmente, sem representantes eleitos vem o Se
nado tentando substituir essa lacuna. O Senado Federal significa o 
povo cm sua rcgionalidadc. Tenho dito que o Senado Federal, dcn· 
tro da atual estrutura, nilo pode continuar a exercer, como pretende, 
uma fiscalização adequada ao Distrito Federal. A Comissão do Dis· 
trito Federal, no meu entendimento, nilo vem cumprindo a sua abri· 
gação, pois entendo que esta Comissão permanente deveria atuar 
mais diretamcntc ... 

O Sr. Leite Chms (MDB - PR) - V. Ex• me permite um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Pois nilo. 

O Sr. Leite Cham (MDB - PR)- Hã poucos dias, o Senador 
Paulo Brossard desligou-se da Comissão de Finanças; V. Ex• amca· 
çou, recentemente, desligar-se da Comissão do Distrito Federal, só 
não o fazendo hoje, formalmente, cm razão de um apelo que o Pani
do fez a V. Ex•, no sentido de que permanecesse, apelo que espera· 
mos seja atendido. Parece-me que outros parlamentares também es· 
tão chegando a essa conclusão de se desvincularem de determinadas 
Comissões. Inclusive o Senador Dirceu Cardoso, hoje, também admi· 
tiu a possibilidade de se retirar de uma das Comissões a que pcncncc, 
Estou notando que muitos dos nossos colegas estão também imbui· 
dos desse desejo, cm razão da inutilidade da sua luta. Estamos sendo 
freados cm dar a nossa colaboração.· Creio, mesmo, Senador, que a 
sensação de inutilidade cstâ sendo tamanha que todo o Panido, hoje, 
alimenta o mesmo desejo de se retirar das câmaras c plenários. E se
guramente isso ocorrerá, se pelo menos esse anseio de viabilização da 
Constituinte não for aceito. E creia V. Ex•, eleito como V. Ex• foi, 
como todos nós o fomos, na crista de ansiedades populares, que que
remos nos manter sintonizados com esses anseios, c, se realmente se 
tornar inoperante esse nosso esforço, o que fazemos aqui? Veja V. 
Ex•: aqui chegamos apresentamos diversos projetas, que são 
aprovados nas Comissões, às vezes aprovados cm Plenário, mas eles 
dificilmente· se transformam cm lei. A sensação é frustrante, porque 
nós viemos imbu!dos da capacidade de realizar alguma coisa, mas na 
medida cm que nos sintamos frustrados c incapazes de realizar aquc· 
Jcs anseios consubstanciados nos nossos mandatos, por que conti· 
nuar? Então, achamos que o apelo que o Partido lhe fez hoje pela ma
nhã deva ser atendido. V. Ex• não deve hoje ainda- a nosso ver
desvincular-se da Comissão. Não podemos ir nos destruindo isolada
mente, quer dizer, cada um na sua frustração pessoal c ir eliminando 
o nosso Partido. Poderemos até tomar uma posição conjunta, parti· 
dAria. E sc.chcgarmos à conclusão, a que não chegamos ainda, da 
inutilidade total da nossa missão, da Impossibilidade total de servir à 
PAtria, como nós desejamos, nos limites da campanha que dcnagra
mos cm I 974, cm razão da qual fomos eleitos; então, o abandono po· 
derA ser a 6nica atitude de consciência. Muito obrigado a V, Ex• 

O SR, ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Eu é que agrade· 
ço a V. Ex• Vou tentar, Senador Leite Chaves, fazer uma anAlise, se· 
torizando a nossa frustração cm relação à Comissão do Distrito Fc· 
dera I. 

O Sr. Murllo Paralso (ARENA- PE)- Permite V. Ex• um 
aparte? ' · 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Ouço V. Ex• 

O Sr. Murllo Paralso (ARENA - PE) - Eu, como integrante 
da Comissão do Distrito Federal, sinto-me no dever de dar uma satis
fação ao texto do discurso do Senador Itamar Frarico, quando S. Ex• 
diz que a Comissão nilo estâ acatando com a acvida seriedade suas 
proposições. Ontem, a Comissão contou com minha panicipação, e 
o Senador Itamar Franco teve uma proposição derrotada, inclusive 
com meu voto, que fiz questão de justificar. E aqui·cm Plenário, vou 
repetir meu ponto de vista: propunha o Senador Itamar Franco que 
uma Comissão de Senadores fizesse Investigações, visitando os hospi· 
tais do Distrito Federal, para configurar a boa ou mA qualidade dos 
serviços que vinha prestando à colctividade. Votei ~ontra, dando mi· 
nha opinião sobre o assunto: achava que não competiria aos Senado
res sair cm comissão para constatar a boa ou mA qualidade do servi· 
ço p6blico prestado nessa ou naquela Arca do Governo. Concordei 
plenamente com o substitutivo oferecido apresentado pelo Senador 
Osircs Teixeira, cm que S. Ex• propunha que, ao invés de ser organi
zada uma comissão de Senadores, fossem solicitados os esclarecimen
tos necessários c, na hipótese de os mesmos não permitirem a concJu. 
são dos trabalhos, chcgar!amos à última instincia de se. organizar a 
comissão. Fiz ver, inclusive, que achava um precedente perigoso, por
que o Brasil tem dimensão continental c se a cada vez que prctcndés
scmos fazer uma verificação tivéssemos de nos organizar cm comis· 
são para visitar munic!pios c Estados da Federação, passar!amos o 
resto do mandato a nos deslocarmos pelo Brasil afora, a fim de averi
guarmos a perfeição ou não da prestação dos serviços públicos. Dai 
meu voto, ontem, na Comissão do Distrito Federal, c, cm cm face da 
decisão do Plenário, o Senador Itamar Franco mostrou-se magoado 
c anunciou sua retirada da Comissão. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Registro com pra
zer o aparte de V. Ex• 

Recordo, Sr. Presidente, o que diz o art. 17, da Constituição 
Federal, no seu§ I•: 

"§ I• Cabcrâ ao Senado Federal discutir e votar projetas 
de lei sobre matéria tributária c orçamentária, serviços p6bli· 
cose pessoal da administração do Distrito Federal." 

Lembro, tamb~m. o que diz o art. 42 da Constituição, no seu 
item V: 

"Art. 42. Compete privativamente ao Senado Federal: 

V - legislar para o Distrito Federal, segundo o disposto 
no § I• do artigo 17, c nele exercer a fiscalização financeira e 

. orçamentAria, com o auxmo do respectivo Tribunal de Con· 
tas:" 

O poder de fiscalização é inerente ao Legislativo. 

O Sr. Wlloon GonçahH (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR, ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Art. 45 da Cons· 
tituiçio até agora nilo foi regulamentado. 

O Senador Mouro Bcnevldcs, vem lutando para regulamentA-lo, 
sem sucesso, Nós mesmos, então estamos deixando de cumprir as 
nossas obrigações quando, por exemplo, não regulamentamos este 
nrtigo - cujo texto nunca é demais lembrar à Casa - que diz o se· 
guintc: 

"Art. 45. A lei regularA o processo de fiscallzaçDo, pela 
Câmara dos Deputados c pelo Senado Federal, dos atas do 
Poder Executivo, Inclusive os da administração lndlrcta." 
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Antes de conceder o aparte no ilustre Presidente da Comissão 
do Distrito Federal, vou demonstrar, Sr. Presidente, Srs. ·Senadores, 
a importância dessa fiscalização, importdncia que o próprio Tribu· 
nal de Contas da União nos ensina, através da Lei n• 6.223, votada 
pelo Congresso Nacional. 

Ouço V. Ex• 

O Sr. WU10n GonçabH (ARENA - CE) - Segundo fui 
informado, ao chegar neste Plcnãrio, V. Ex• teria declarado que a 
Comissão do Distrito Federal não cstâ cumprindo sua missão. Além 
de grave, a afirmação de V. Ex• é injusta, porque a Comissão do 
Distrito Federal tem-se dcsincumbido de todas as tarefas que lhe silo 
levadas, dentro do Regimento. Parece-me que V. Ex• faz uma 
confusão- permita-me a expressão- entre a competência do Sena· 
do Federal c a du Comissão do Distrito Federal. Agora mesmo 
V. Ex• leu dois textos du Constituição, falando cm competência do 
Senado Federal. Tenho ouvido, de anos a esta parte, a afirmação de 
que u Comissão do Distrito Federal é uma espécie de Câmara Lcgis· 
lativa do Distrito Federal. Não há engano maior do que este. O ór· 
gão legislativo do Distrito Federal é o Senado Federal c a Comissão 
do Distrito Federal é uma Comissão igual às outras Comissões do Se· 
nado. Basta ler o Regimento Interno: é uma Comissão permanente 
como outra qualquer, competindo-lhe dar parecer c tomar aquelas 
medidas que competem às outras Comissões nas suas respectivas atri· 
buições. A Comissão do Distrito Federal não é absolutamente o ór· 
gão fiscalizador no sentido que V. Ex• quer empregar. Quem legisla 
para o Distrito Federal é o Senado da República, quem tem poderes 
para decidir realmente i: o Senado, À Comissão compete opinar, 
como a Comissiio de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças 
cus demais, apenas dando seu parecer sobre aquele assunto e nunca 
decidindo por si própria a questão referente ao Distrito Federal. 
Além do mais, a Comissão do Distrito Federal reuniu-se - soube 
que isso foi objcto de apreciação - na sala contigua ao Plenário. 
Mas, por quê? Porque, de manh.ã, na hora em que se deveria ter 
realizado a reuniiio, u sala destinada à Comissão do Distrito Federal 
foi cedida para outra realização, para outra atividadc, c nós nr.o 
poderíamos absolutamente perturbar aquela rcuniiio. Em conseqUên
cia, tive que designar reunião para a tarde, naquele local. Mas isto 
não í: novidadt:, porquu V. Ex.• mesmo, na minha ausência, convocou 
uma reunião pura tratar desse mesmo assunto nestes termos: "À 
quinta-feira, 15 do corrente, às 12 horas, atrâs do Plcnârio". De 
forma que as reuniões que acontecem atrâs do Plcnârio nilo têm o 
sentido de roduzir ou diminuir o prestigio ou a importância da 
Comissão. Agora, V. Ex• hú de sentir também que, como Presidente 
-o que tenho tratado- V. Ex• com toda a atenção c apreço que V. 
Ex• merece- tenho o direito que os outros membros da Comissão 
tom. De forma que cu niio posso dar ao voto de V. Ex• um valor 
quulilicativo, cm relação aos outros votos. Quando V, Ex• propôs a 
questão, cu a submeti u votos, sendo que 4 contra 2 votaram. Entilo, 
a mim competia duro resultado. De forma que V, Ex• pode ter meti· 
vo de exultação sobre u matória, mas nunca, assim, agredindo a 
Comissão do Distrito Federal, porque ela está cumprindo seu dever 
como os seus membros entendem. Queria também que V. Ex• 
compreendesse que essa fiscalização que V, Ex• leu c esse poder 
legislativo a que V, Ex• acabou de se referir competem ao Senado c 
niio ü Comissão do Distrito Federal. Esta distinção cu desejava fazer 
pura mostrar que nós somos uma Comissão permanente igual as 
outras Comissões, apenas com a atribuição especifica de dar parece· 
rcs sobre mutêrias referente ao Distrito Federal, naqueles casos onde 
o Senado tem compctóncia privativa para votar matéria do Distrito 
Federal. Porque, de acordo com a própria Constituição, 11 análise 
das matérias gcruis, u própria Câmara Federal tem competência para 
legislar sobre assuntos que se apliquem no Distrito Federal. Por 
exemplo: u orgunizuçilo da magistratura do Distrito Federal i: feita 
por lei federal, votndu pclu C1imuru e pelo Senado Federal. De manei· 
"'que nem nós temos competência privativa pura todas as matérias e 
nem u Comissão do Distrito Federal ê o órgão legislativo pura a 
Cupitul da República. Desculpe-me o alongado aparte, mas desejava 
esclarecer u V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado 
u V. Ex• 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - V, Ex• permite um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Ouço o nobre 
Líder. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• está prestando 
um grande serviço ao Senado c às ·comissões, abrindo um debate 
dcmocrlltico sobre a competóncia das comissões c sobre a forma 
pelas quais elas estilo exercendo suas atividadcs. As comissões silo 
organismos fundamentais a vida do Congresso. Em todos os 
parlamentos do mundo as atividudes de comissões tem uma rcpcrcus· 
·silo extraordinária. Mais do que qualquer outra repartição do Exc· 
cutivo, uma Comissão, se ela for cfctivamcntc prestigiada pelos seus 
membros, ela terá uma atuação extraordinária. Se olharmos as 
comissões do Parlamento Americano, Parlamento Alemão, Francês 
c Italiano, elas têm realmente, uma importância extraordinária. E 
inegavelmente, sem que com isso nós queiramos atirar culpa cm nin· 
guêm, hú uma tendência cm esvaziar as comissões. Chega a haver até 
um fato, há pouco relatado, da comissão não poder se reunir porque 
niio há sala. Num prédio construido fundamentalmente para as fun· 
çõcs do plenário e das comissões, não há salas para que us comissões 
se reúnam. Os dias c horas de reunião de comissões deviam ser 
fixados regularmente ... 

O Sr. Wilson Gonçalves (ARENA- CE}- Tem hora fixada, 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Não me refiro à 
Comissão do Distrito Federal, estou falando de uma forma geral, c 
nàll atribuo a culpa apenas a ARENA, nós também do MDB nos 
consideramos com parcela de responsabilidade c por isso estamos 
tra1cndo nossas dúvidas. A angústia do Senador Itamar Franco i: de 
um Parlamentar que quer cumprir os seus deveres, c está sentindo 
dificuldades. Um ponto que me parece fundamental, dos que foram 
aqui lixados, ê este. No caso da Comissão do Distrito Federal, cli1 
tem ou não tem competência pura fiscalizar os a tos do Poder Executi· 
vo'! A resposta dada, aqui no Plenário, parece que é não. Mas a 
resposta do Regimento Interno é sim, c expressa: "Art. 74. As 
Comissões Permanentes têm por linalidadc estudar os assuntos 
submetidos a seu exume, sobre eles manifestando-se na forma 
prevista neste Regimento, ... " É atividade normal dar pareceres. Mas 
ê apenas isso, o Regimento continua. E para esta segunda parte é que 
cu peço a atenção de todos, c acho. nesse sentido, magnifica 
oportunidade que V. Ex• trouxe ao Plenário. Continuo no 
Regimento, art. 74: " ... assim como exercer, no âmbito das 
respectivas compctóncias, a fisculizuçiio dos a tos do Poder Executivo 
e da udministraçiio descentralizada prevista no art, 45 da Constitui· 
ção." 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES} - Que niio foi 
regulamentada. 

O Sr. Franco Montoro (M DB- SP)- Temos a lei. Essa í: uma 
resolução que vale pura o Senado, e tem puru nós força de lei. A 
Rcsoluçiio, na hierarquia das normus, tem lugur igual a qualquer lei, 
ou a qualquer decreto-lei. Então nós temos, niio por opinião do LI· 
der da Maioria ou da Minoria, mas por umu deliberação do nome 
desta Casa, urt. 74: Cube às Comissões Permanentes ... - leio só a 
parte li til -"exercer a fiscalização dos a tos do Poder Executivo c da 
administraçiio descentralizada prevista no art. 45 da Constituição." 
De modo que esta competónciu nós temos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Exutumentc. 

O Sr. Fronco Montoro (MDB - SP) - E temos por letra 
expressa. Mesmo que não houvesse a letra, existe algo que í: mais 
importante do que um urtigo de lei. Todos nós sabemos que o direito 
legislado, us normas escritas, suo umu gota d'úgua no mundo jurldi· 
co. Muito mais importante que isso í: a própria nulurezu do Poder 
Legislativo que tem três .grundes funções: primeira, representar u 
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populnção, a função representntivn; segundo, legislar; terceira, flscali· 
zar os a tos do Poder Executivo, I! a grnnde função fiscalizndora que 
todas as assembléias têm, que é essencial à vida do Congresso, A 
histórin dos parlamentos foi precisnmente essn. Os primeiros par· 
lamentos tiveram por origem controlar e fiscnlizur, nn parte tributá· 
rio, os poderes do Executivo, De modo que u função fisculizadorn é 
inerente ao Congresso, porém, mais do que a tese gernl, temos no cn· 
so, o urtigo expresso, art. 74, Cabe às Comissões Permanentes exer· 
cer essa fiscalização. 

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

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com prazer. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Em primeiro lugar, 
nós e a Casa não admitimos que V. Ex• renuncie ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado 
n V. Ex•. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- I! V, Ex• um Senador 
assfduo, pontual, atento nos problemas da Casa e serin um desfalque 
profundamente lamentável. Acredito que, quando as águas emocio· 
nais de V, Ex• retornarem à normalidade do leito, nós o teremos de 
volta àquele órgão técnico da Casa, onde V. Ex• empresta o brilho e 
o vigor do seu espirita público. Mas o eminente Senador Franco 
Montoro ficou na metade do percurso do texto, S. Ex• citou um 
dispositivo do Regimento, invocando o art. 45 da Constituição, isto 
é, n fiscalização se fnrá tendo em vista o art. 45 da Constituição. 
S. Ex• não leu este urtigo, 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Nilo. Eu li o art. 74. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Não vnmos triangular 
aqui os o partes. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Li o artigo inteiro. 
V, Ex• é que estâfora dele. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• fez referi:ncin 
à remissão, 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP)- Li o art. 74 do nosso 
Regimento. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Acnbei de ler o 
art. 45, nobre Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Na Constituição há 
dois artigos sobre fiscnlização: o art. 70, que jã foi regulamentado 
em lei, sobre a fiscaliznção do Senado Federal c da Câmara dos 
Deputados com relação à União. Mas o art. 45 dispõe ln verb/s, se 
V. Ex• permitir: "A lei regulará o processo de flscnlização, pelo 
Ciimnra dos Deputados c pelo Senado Federal, dos atos do Poder 
Executivo, inclusive os da administração indircta". "A lei regula
rá" ... Estn lei ainda não surgiu, há projeto de lei em tramita
ção na Cosa. Por outro lado, V. Ex• há de me permitir um outro 
argumento: há necessidade de respeito às comissões, é óbvio, mas n 
construção desse respeito depende do respeito que se dê à opinião c 
cadn um dos seus membros. Fala-se muito que não há imunidades, 
que se desrespeita a inviolabilidade do Parlamentar mos, se V, Ex• 
fez uma proposta nn Comissão c a maiorin da Comissão achou 
desnecessário acolher a proposta de V. Ex•, o desrespeito ai, 
obviamente, não é o da maioria, não houve desrespeito du parte da 
Mnioria, o que está havendo é uma incompreensão. V, Ex• se sentiu 
sensibilizado, naturalmente entendeu no seu argumento, no seu 
racioclnio, que se devesse tomar aquela providência, que era 
necessária, mas n maioria da Comissão entendeu que não, Dai, 
porque, entendo não há razão a não ser nu conta-corrente do seu 
sentimentalismo aguçado c da suu sensibilidade que é legitima, mas, 
data venta, exagerado para abandonar o, convivia dnquelc órgfto 
técnico da Casa. Acredito que V, Ex• contlnuará sendo um dos bons 
elementos daquela Comissão, 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• 
novo apnrte, jll que regimentalmente não é permitido o con' 
aparte'! 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com prazer. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) -O nobre Senador E• 
co Rczcnde insiste em uma tese que cu acho que nós todos, AREi 
c MDB, nilo deverlamos defender. S. Ex• estâ querendo tirar 
Comissão uma competência que o Regimento, expressamente, a 
bui à Comissão, e que é da natureza, há ou não interesse público 
que essa fiscalização se exerça? Parece inegável! 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Mas, a maioria de_ 
diu que nilo houve necessidade dessa fiscalização. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - A discussão é m 
profunda, O que estâ em discussão, é se temos ou não competên 
para realizar essa fiscalização. 0 art, 74 a que ÍIZ referência e qu· 
na Integra, não diz: "virá a ter, condicionando ... " Não, é uma nor. 
imperativa, clara: "As Comissões Permanentes têm por finalidade: 
- estudar os assuntos submetidos a seu exame; 2• - exercer a I 
calização dos a tos do Poder Executivo", Que tem esta função é ine; 
ve!, Dir·se·â: O art. 45 vai depender de uma legislação. Se quiserm 
invocar este aspecto veremos' que a resolução é a norma que, no ca· 
está faltando para outro aspecto, Porque, não é uma lei que vai d 
ciplinar a atuação das Comissões, A norma legal para a atividade • 
Comissões é a resolução. 

De modo que não hã d6vida nenhuma, a nilo ser que se arg6' 
inconstitucionalidade do art, 74 do Regimento, E não creio qu: 
nobre Lider da Maioria vá fugir a esta conseqUência. Parece·• 
incontestável e também que esses é um dos grandes resultados, t' 
vez. dn intervenção de V. Ex•, é tornar patente perante o Plcnãrio · 
ta competência expressa do art, 74: "Cabe às Comissões Pcrman: 
tes exercer a fiscalização dos ntos do Poder Executivo". Quanto 
renúncia que V. Ex• pretende efetivar, da condição de membro 
Comissão do Distrito' Federal, eu reafirmo, no plcnãrio, o apelo q 
foi formulado a V. Ex• na reunião da Bancada, realizada no perlo· 
da manhã. e um apelo para, que V. Ex•, com esta combativida• 
esplrito pllblico"quc todos lhe reconhecem, continue a exercer es 
função, inclusive, esclarecendo, como estA fazendo, os posslv· 
equívocos e dúvidas que possam existir sobre esse assunto. e : 
debate desta natureza que nós podemos, realmente, remover • 
ficuldades c caminhnr para que a Comissão do Distrito Federal rc 
lize, na sua plenitude, a sua função legislativa ou opinativa, em mat 
ria de projetas de lei, c, fiscalizadora, que lhe é atribulda pelo R 
gimcnto, Cumprimento V, Ex• pelo feliz iniciativa de trazer um ' 
sunto desta importância ao debate do Plenârio do Senado. Mui 
obrigado. 

O Sr. Wilson Gonçalns (ARENA -CE)- V, Ex• me fará 
fineza de cÓnceder·mc um aparte? (Assentimento do orador.) Sin 
não ter deixado V, Ex• falar. Mas, estn preliminar com o nob 
Lldcr do MDB ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- I! preliminar, exatamc 
te, 

O Sr. Wilson Gonçalns (ARENA - CE) - ... Queria, apcn• 
ver se me tornava claro, quando falei sobre a competência das Comi 
sões Permanentes. Realmente, a Comissão do Distrito Federal 
não sei se V, Ex• concorda comigo- é uma Comissão Pcrmanent 
como as outros. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Exato. 

O Sr. Wilson Gonçal•es (ARENA- CE)- Então, normalme, 
te, as matérias que silo examinadas por ela, na forma do art. !OS, si! 
todos aquelas deferidas por distribuição da Mesa. Isso nilo lmpe• 
que a Comissão posso tomnr iniciativas para determinados estudos 
para outras providências, principalmente dentro de sua própria fu, 
cionalidadc. Mas, toda vez que ela - para usar um termo do nob. 
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Udcr da Maioria- extrapola o âmbito do poder- nilo é bem do 
Poder Legislativo- o âmbito do Senado, há matérias que dependem 
de deliberação do Senado. Por exemplo, no caso da convocaçilo de 
Ministros de Estado - V. Ex• me· desculpe cu estar derivando um 
poúco, ap~nas para ver se completo o meu entendimento com o 
nobre Senador Udcr do MDB- a convocação do Ministro de Esta· 
do pode ser sugerida, inclusive, por· uma Comissão Permanente. 
Mas, a deliberação é do plenário, porque, este é o órgilo deliberativo 
ou legislativo c o órgilo, afinal de contas; fiscalizador. As Comissões 
silo cooperadoras do Senado; no cumprimento de suas atribuições; 
Entilo, no caso do Distrito· Federal hã, realmente, uma omissão na 
própria Constituiçilo que nilo diz nem sequer que os Secretários de 
Estado possam ser convocados. Quer dizer, - não quero prolongar 
a matéria- há essas dúvidas- porque fala cm Ministro c não fala 
cm Secretário de Estado do. Governo do Distrito Federal quando, 
pela mesma razão, devia .haver uma disposição no mesmo sentido, a 
fim de prestar esclarecimento. Então, cu creio que. o nosso 
entendimento é, cxatamcntc, esse. Mas, se por exemplo, coubesse ou 
caiba, por interpretação analógica a convocação, nos termos cons
titucionais, de um Secretário de Estado do Distrito Federal, cssanilo 
poderia ser feita pela ·comissão. Esta, poderia propor a convocação, 
mas o Plenário do Senado, que é o órgão legislativo do Governo do 
Distrito Federal, é que teria competência para autorizar a convoca· 
ção. Eu até, para ajudar a proposta de V. Ex•, disse que invés de 
convocação, tomássemos como um convite, que é um termo mais 
brando c não tem o sentido da obrigatoriedade. Mas a Comissão, 
por sua maioria de 4 membros a 2, se não me falha a memória, prc· 
feriu adotar a solução proposta pelo Senador Osircs Teixeira, no 
sentido de que ao invés de convidar imediatamente para dar explica· 
çõcs, a Comissão solicitasse esclarecimentos sobre aqueles assuntos 
e, conforme o texto desses esclarecimentos, decidiria, então, se era 
conveniente ou não nomear uma subcomissão para examinar o 
assunto dirctamcnte. De forma que a Comissão, no meu modo de 
ver, teoricamente, não se negou a uma atitude fiscalizadora, ela apc· 
nas entendeu 'que, no. momento, antes de se .fazer ,a fiscalização, se 
pedisse os esclarecimentos. De modo que eu creio, dessa maneira, ela 
agiu dentro do texto constitucional c regimental, sem levar em consi· 
dcraçilo a dúvida constitucional, se podemos convocar ou não o 
Secretário de Estádo. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- A Constituição é 
omissa em relação à coiwocação do próprio Governador. Tanto 
assim que em 16 de outubro de 1975- notem a datá- apresentava 
eu a seguinicindicação e até hoje não sei o que resultou dela: 

"IND!CAÇÃO N•4, DE 1975 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 247 do Regimento Interno c, de acor· 

do com meu pronunciamento feito na sessão do dia 8 do cor· 
rente mês e; ainda, na conformidade de orientação da Presi· 
dência dada naquela oportunidade, sugiro à Comissão de 
Constituição e Justiça proceder estudos no sentido de escla· 
reccr se pode o Governador do Distrito Federal ser convoca· 
do para prestar esclarecimentos sobre sua administração ao 
Plenário do Senado Federal, ou, se for o caso, formular a cor· 
respondente proposição legislativa, tendo em vista o que 
dispõe o§ I • do art. 17 da Constituição Federal. 

Como justificação, junto, cm anexo, a questão de ordem 
levantada cm Plenário na sessão já citada c u resposta da 
Presidência ao resolvê-la. 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 1975, -Itamar Fran· 
co." 

Veja, Sr. Presidente, que a omissão é multo mais grave: nilo é só 
com referência ao Governador; é a um simples Secretário, Constitu· 
cionalmentc, não sabemos se podemos ou nilo convocar S. Ex• o Sr. 
Governador de Estado. 

Poderia parecer, à primeira vista, como assim entendeu o nobre 
Lldcr da Maioria, que o aspecto emocional tenha me levado a me 

desligar da Comissão do Distrito Federal. Sinceramente nilo é o 
caso, Busco, com a minha atitude definir, de uma vez por todas, a 
competência da nossa Comissão. Por exemplo: Tentamos, inúmeras 
vezes, aqui, a convocação do antigo Governador do Distrito Fc· 
dcral. S, Ex• chegou, inclusive num telegrama, a invocar a Declara· 
ção dos Direitos Humanos, para ser ouvido naquela Comissão, Tive 
a oportunidade de ler aquele telegrama aqui, quando S. Ex• o ex· 
Governador Hélio Pratos invocava os Direitos Humanos Fundamen· 
tais para ser ouvido que até então, c sistematicamente, lhe negava o 
comparecimento para prestar esclarecimentos sobre a sua admi· 
nistraçilo. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador Itamar Franco? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Com prazer, 
nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Senador Itamar 
Franco, os meus argumentos nem silo regimentais e, muito menos, 
constitucionais; silo - digamos - sentimentais. Uma das 
caractcr(sticas que mais aprecio cm V, Ex• é a combatividade ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Muito obrigado, 

Ex• 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL)- ... e, sinceramente, 
V. Ex• renunciar, por uma eventual derrota, ao seu posto na Comis· 
são do Distrito Federal, é negar essa combatividade, Inspiremo-nos, 
todos nós, naquela célebre frase de Cambronne: "A guarda morre, 
mas, não se rende", Assim, também nós, Senador, sejamos derrota· 
dos, mas não nos rendamos jamais. Nem fujamos. V, Ex• não pode 
fugir; V, Ex• é um bravo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Muito obrigado. 
V. Ex• é sempre muito cordial para com o seu colega. Mas, não se 
trata de fugir, Senador Luiz Cavalcante: hã como que uma certa 
frustraçilo. · 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex"' Vou 
dar um exemplo pessoal. Sou Senador há quase oito anos. Já apre· 
sentei, pelo menos, uma dúzia de projetas. Sou do Partido do Gover· 
no, sou da ARENA; mas nenhum deles passou das Comissões, e nem 
por isso desertei daquelas de que sou membro. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- A única coisa que 
lamento agora, é que V. Ex• não pertença ao meu Par.tido. 

Eu me referia ao caso do ex-Governador Hélio Pratos da 
Silveira. Tentei, mais tarde, - c coin que sacrillcio, Senador Luiz 
Cavalcante! - trazer à Comissão o Presidente dà Fundação Hos
pitalar. Depois de várias tentativas, conseguimos. 

Mais tarde, com a crise do leite, c com a presença dos Senadores 
Adalberto Sena c Lázaro Barboza, tentamos um entendimento dirc· 
to com S. Ex• o Sr, Governador do Distrito Federal, c insistimos, fa· 
cc a gravidade do problema, cm trazer o Dr. Altamirando Costa 
médico de alto conceito na Capital Federal, que, até há pouco tem.' 
po, servia com dedicação ao Distrito Federal, para prestar esclareci· 
mcntos. Foi impedida, pela maioria da Comissão, sua presença, na 
época tão necessária. 

· Eu tive a oportunidade de conversar com esse m~dico, o Dr. AI· 
tamirando Costa, e fiquei deveras impressionado com o que se passa· 
va no sctor de saúde p~blica da nossa Capital Federal. Por que não 
permitiram seu comparecimento? Que prcjufzo traria à Aliança Re· 
novadora Nacional? E à própria Comissüo? Vou mais além I Que prc· 
juizo traria ao Governo a presença daquele antigo e dedicado funclo· 
nário1 Nenhum. Continuemos: quando o Governador do Distrito 
Federal pediu, há poucos dias, um empréstimo para rcaliztir obras, 
na andlise do projeto de empréstimo, notamos algumas falhas. E o 
que fizemos, Ex•1 Tentamos impedir a aprovação daquele Projcto1 
Tentamos obstaculizar a açilo do Governo junto ao Distrito Fcdcral1 
Nilo. Pedimos apenas, Ex•, que o processo fosse baixado cm dillgên· 
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cia e retornasse uo Governo do Distrito Federal, para complementar 
aquelas informações que nós, pelo menos, achávamos deficientes. E 
que fez a Comissão, Senador Luiz Cavalcante? Permitiu isso? Tum· 
hém não. Negou, tumbém. 

E agora? O Chefe de Gabinete do Governador, o Sr. Jorge 
Motta, cidadão que conheço hâ muitos anos, dá uma entrevista à im· 
prensa, face ao problema da Fundação Hospitalar, cm termos tais 
que achei conveniente a sua convocação. Fui procurado por clcmcn· 
tos ligados ao Chefe de Gabinclc, que me diziam que S. S• viria aqui 
espontaneamente. Cumprimcnlci-os atb, dizendo que Jorge Motta, 
que conheci no passado, era naquele instante o mesmo homem com 
quem eu tive a oportunidade de lidar. 

Posteriormente, fui procurado pelo Sr. Jorge Motta, dizendo 
que gostaria de ser convocado para depor, E o que fiz cu, Senador 
Luiz Cavalcante? Quando, na sexta-feira, o problema Fundação H os· 
pitalar alcançava as manchetes dos jornais, cu, como Vice-Prcsidcntc 
da Comissão, convoquei-a. 

Mais tarde, procurado pelo Senador Saldanha Dcrzi, soube que 
o Presidente da Comissão chegaria na segunda-feira. Então, desfiz 
inw~ial:lmcntc a convocação numa atitude de respeito c de ética para 
com o aluai Presidente da Comissão do Distrito Federal. . 

O Sr. Wilson Gonçalves (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um 
aparte? (~sscntimento do orador.)- Gostaria de dizer-lhe que, logo 
que vollet do Ceará, V. Ex• me procurou para explicar que, rcalmen· 
te, pensou cm fazer a reunião da Comissão, mas cm atenção a essa 
ponderação resolveu adiar c cu agradeci a V. Ex• a gentileza do seu 
comporlamcnto, que sempre tive na mais alta consideração. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Muito obrigado 
pela intervenção de V. Ex• 

Vejam Senhores Senadores, vou ler apenas tópicos da entrevista 
do Sr. Jorge Motta falando sobre o problema hospitalar: 

"Está faltando realmente vergonha cm alguns cavalhci· 
ros, acostumamos a denegrir e provocar crises artificiais. A 
Fundação Hospitalar do Distrito Federal tem sido alvo per· 
mancnte desses Senhores que não param na sua açilo dcsagrc
gndora.'' 

Ora, nada melhor do que a Comissão do Distrito Federal para 
estes esclarecimentos. Entendo que a Fundação precisa ser melhor 
controlada face ao seu crescimento, colocando mesmo cm segundo 
plano a Secretaria de Saúde. e necessário uma anâlise dessa Funda
çi!o Hospitalar. E que melhor do que a Comissão do Distrito Federal 
para tais estudos? 

Lamentavclmenlc, alguns homens da Aliança Renovadora Na
cional têm entendida que as criticas da Oposição são no sentido de 
denegrir a ação de S. Ex• o Sr, Governador. Longe de nós que não 
fazemos esse tipo de politica, mas também estamos aqui para tentar 
cumprir, pelo menos um pouco, as nossas obrigações como um rcprc· 
sentantc que nos consideramos do Distrito Federal, jâ que esse povo 
não tem uma representação popular. 

A Comissão entendeu negar a convocação do Chefe de Gabine
te, Muito bem! que fizemos, cntilo? Justificamos a necessidade da 
formação de uma Subcomissão de Senadores da ARENA c do MDB 
c, justifiquei, inclusive, a presença na Comissão do Distrito Federal, 
de médicos, como é o caso do nobre companheiro, Senador 
Adalberto Sena. 

Evidentemente, u Aliança Renovadora Nacional leria maioria 
nessa Comissão. Que tipo de politica, não aquela politica que nós 
cnlcndcmos, a do bem comum, poderia o MDB exercer nessa 
Subcomissão? A Subcomissão deveria manler contato com o Secretâ· 
rio de Salldc, com o Presidcnle da Fundação Hospitalar, para sentir 
de perto o que se passa no sctor de Saúde Pública. O próprio 
Tribunal de Contas, Sr. Presidente, que nos ensina, c aqui esta um 
lrccho da pclcstra do ex-Presidente desse Tribunal quando ele diz o 

seguinte - c lamento que nilo esteja na. Casa, agora, o nobre 
representante de Pernambuco, Senador Murilo Parafso: 

"Em face da amplitude do campo que se descortina à 
fiscalização, com a Lei· n• 6.223, o controle terá, por isso 
mesmo, que deixar as repartições c gabinetes de t~nicos, 
Ministros c conselheiros para se converter cm comissões de 
inspcçilo ln loco, llnico meio de se alcançar, com mais profun· 
dcza, a realidade administrativa." 

Essa é fundamental para o Legislativo e, o próprio Tribunal de 
Conlas- repito - que nos ensina isso a fiscalizaçiio ln loco, do que 
se passa na administraçilo pública. 

E pergunlo, enti!o, Sr. Presidente, pedi alguma coisa demais, ao 
propor a convocação do Sr. Chefe da Casa Civil, ao propor a forma· 
ção de uma Subcomissão para a análise dos problemas de saúde? 
Creio que nilo, Sr. Presidente, razão pela qual apresentei hoje ao no
bre Lldcr do meu Partido a minha renúncia a essa Comlssilo, na 
esperança de pelo menos uma coisa: que o Senado Federal defina de 
uma vez por todas, sua atuaçilo no DF c pedindo mesmo i atençilo 
respeitosamente do nobre Senador Pctrónio Portclla que, tão bem 
tem dirigido esta Casa. Qual a estrutura que essa Camlssilo deva ter, 
para proceder a um melhor aperfeiçoamento da fiscalizaçilo dos atas 
do Governador do Distrito· Federal, porque chego afirmar que 
qualquer prefeito do interior do Brasil - c o faço evidentemente 
com o maior respeito ao Governador do Distrito Federal- tem, nas 
suas Câmaras, maior e melhor fiscalização do que o Governo do Dis
trito Federal. 

Volto a dizer, Sr. Presidente, que não nos move nada pessoal 
contra S. Ex•, ao contrârio, num cantata que tive com o Governa· 
dor, pude sentir o seu desejo de trabalhar pelo Distrito Federal; pude 
sentir a sua humildade, não a sentindo cm alguns de seus auxiliares 
que pareciam mais o Governador do que o próprio Governador. 

Mas, nilo é possfvcl que a Senado Federal continue, por ar afo· 
ra, a ser acusado de omissão nos problemas da nossa Capital Federal. 

Era, Sr. Presidente, o que cu gostaria de trazer, hoje, ao Senado 
Federal, dizendo que se já hã o vazio do Legislativo, mormente o do 
Legislativo Federal, menos culpa cabe ao Executivo, do que a nós 
outros Legisladores Federal. Muito obrigado. (Muito bem I Palmas.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 20, de 1977 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe 
conferem ós artigos 52, ilem 38 c 97, inciso IV do Regimento Interno 
e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi autor· 
gada pelo Ato da Comissão Dirctora n• 2, de 4 de abril de 1973, 

Resolve aposentar EULÁLIA CHROCKA TT DE SÁ, Ténico 
Legislativo, Classe "C", Código SF-AL-011, Referência 53, do 
Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, 
inciso lll, pnrâgrafo único, c 102, inciso I, letra "a", da Constituição 
da Rcpllblica Federativa do Brasil, combinados com os artigos 403, 
inciso 11, 404, inciso I, c 392, § 4•, da Resolução SF n• 58, de 1972, 
com vencimentos integrais c com a gratificação adicional a quem tem 
direito nu forma dos artigos 3• da Lei n• 5.903, de 9 de julho de 1973, 
c 10 da Lei n• 4.345, dc26 de junho de 1964, 

Senado Fcdcrul, 26 de setembro de 1977, -Senador Petr6nlo 
Portella, Presidente. 

ATO DO PRIMEIRO·SECRETÁRIO 
N• 8, del977 

O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso das atribui
ções que confere o Ato n• 09, de 1973, RESOLVE homologar a 
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Tomada de Preços n• 07/77. considerando vencedoras da referida 
licitação !IS seguintes nrmas: 

BRASIL IA SERVIÇOS AUTOMOTORES S/ A- BRASA L 
(Peças c acessórios para Kombi VW-1976) 

ltens-01,02,04,06,07,08,10,11,14,15,17,!8,!9,21,22,23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
51, 52, 53, 54, 55 c 56. 

SIM AC AUTOMÓVEIS S/ A 
(Peças e acessórios para DODGE DART 1975) 

lrens-01,02,05,06,07,09,!0,11,12,13,14,15,16,17,!8,!9, 
20, 21. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 35, 36, 37, 40, 41. 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ss. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62,63,66,67,68,69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 
85,88,89e91. · 

BRAPEL- BRAS! LIA AUTOMÓVEIS, PEÇAS L TOA. 
(Peças e acessórios pura CH EVROLET VERANEIO- 1974) 

llens-01,02,03,04,05,06,07,08,09,!0,11,12,13,14,15,!6, 
17, IR, 19, 20, 21, 22, 23,24 c2S. 

(Peças c acessórios para ÓNIBUS MERCEDES BENZ- 1969) 
Itens-O!, 04, OS, 06, 09, 10. 20, 21, 22, 23, 24c25. 

(Peças e acessórios para MICROóNIBUS MERCEDEZ BENZ-
1975) 

ltens-01,02,03,04,06,07,08,09,10, 11,12,13,14,!5,16c 
17. 

(Peças e acessórios paro DO DOE DART- 1975) 
Itens- 03, 04, 08, 24, 34, 38, 39, 64, 65, 76, 80, 86, 87 c 90. 

(Peças c acessórios para KOMBI VW -1976) 
Itens- 03, OS, 09, 12, 13, 16, 20, 31, 32, 45, 46, 47, 48,49 c 50. 

Brasília, 21 de setembro de 1977.- Senador Mendes Canale, 
Pri mciro-Secretllrio. 

ORDEM DE SERVIÇO 
N• 01, De 1977 

O Dirctor-Geral do Senado Federal, no uso de suas atribuições 
regulamentares, 

Resolve baixar as seguintes normas para a Subsecretaria de 
Assisli:nciu Médicu c Social: 

I) Os Senhores Médicos deverão obedecer, rigorosamente, os 
horãrios estabelecidos para as diversas escalas de serviço, sob pena 
de terem seus pontos cortados. 

No intervalo entre as escalas de serviço, dcvcrã permanecer, 
sempre, um Médico de plantilo. 

As escalas de horãrio dos plantões noturnos, deverão igualmcn· 
te, ser cumpridas com rigor, não podendo o serviço permanecer sem 
Médico. 

1: indispensável a assinatura da folha de presença. A sua falta 
importarll na perda de todas as vantagens. 

Atrasos ou antecipações de salda, cm qualquer dos casos, só po· 
dcrão ser aceitos por motivos relevantes, desde que comunicados e 
atendidos pelos chefes imediatos. 

2) Os atestados médicos, conccssórios de licenças, deverão ser 
concedidos no mllximo até 72 (setenta e duas) horas após a comu
nicação, não sendo aceitos se dados depois desse prazo. Dessa for
ma, a nm de nüo haver prejufzo para o serviço e para o servidor. o 
atendimento deverá ser feito com a máxima presteza possrvcl. 

Os atestados deverão conter o carimbo com o CRM do Médico, 
o tipo dn doença jus@cadora dos afastamentos, cm código (CID}'.e, 
preliminarmente, serem enviados ao Protocolo-Geral, para encami
nhamento imediato, à Subsecretaria de Pessoal. 

3) As requisições de exames laboratoriais só deverão ser con
cedidas, segundo a orientação da Primeira-Secretaria, para o ser
vidor c seus dependentes inscritos, nos casos de urgência compro· 
vada, com a autorização do Dirctor. 

4) Expedientes c exposições relacionadas com o serviço, 
deverão ser, necessariamente, endereçados ao Diretor-Gcral, por 
intermédio do Diretor da Subsecretaria de Assistência Médica c So· 
cial. 

Senado Federal, 26 de setembro de 1977.- Alman Nogueira da 
Gama, Dirctor·Gcral. 

ATAS DAS COMISSOES 

COMISSÃO DIRETORA 

12• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 17 DE AGOSTO DE 1977 

Sob a presidência do Senhor Senador Pctrônio Portclla, Prcsi· 
dente, presentes os Senhores Senador José Lindoso, I•· V ice-Presi
dente, Scnudor Amaral Peixoto, 2•-Vice-Prcsidcntc, Senador 
Mendes Cunalc, 1•-Sccrctãrio, Senador Mauro Bcncvidcs, 2•-Sccrc
tãrio, Senador Henrique de La Rocque, 3•-Sccrctllrio, Senador Rena
to Franco, 4•-Sccrctllrio, Senador Otair Beckcr, Suplente, e Doutor 
Evandro Mendes Vianna, Dirctor-Gcral da Secretaria, às dez horas, 
reúne-se a Comissão Diretora. 

O Senhor Presidente, ao declarar abertos os trabalhos, pede 
licença para, cxcepcionulmcntc, o Chefe de seu Gabinete servir como 
Secrctãrio da reunião. 

Inicialmente, o Senhor Presidente dã conhecimento dus gestões 
que, juntamente com o Senhor 1•-Sccrctãrio, vem mantendo com o 
Professor Oscar Niemeyer, visando à conclusão das obras do novo 
anexo do Senado, de modo que este seja rigorosamente harmonioso 
com o conjunto urquitctónico do Congresso c huvcr o ilustre mestre 
concordado cm prestar sua coluboraçao com a Admlnistraçao da 
Cusa, procedendo às modincaçõcs de restauração do projeto inicial 
que, para atender a emergências, sofreu grundcs mutilações. 

O Senhor Presidente comunica, ainda, haver obtido da Sccrc· 
turiu de Planejamento reforços de verbas para o presente cxcrcfcio c, 

bem assim, a inclusão, na proposta orçamcntãria para o próximo 
uno, de recursos que permitam ao Senado dar continuidade a obras 
fundamentais. 

A seguir, o Senhor Senador Mendes Canale, na dupla função de 
Presidente do Conselho de Supervisão do PRODASEN e de 1•-Sccrc· 
tãrio, relata processo de reformulação do Orçamento Interno do 
Fundo de Informática c Processamento de Dados do Senado Federal 
- FUNDASEN, do corrente cxcrcfcio. Sem voto discordante, é 
aprovado o purcccr c autorizada a Comissao Dirctora a baixar o 
competente Ato. 

O Senhor 1•-Sccretãrio prolata parecer sobre licitação realizada 
pelo CEGRAF para obrus de urbanização de sua llrca interna, à qual 
concorreram cinco empresas, havendo a firma Crcso Villcla ofcrc· 
cido a melhor proposta segundo o interesse do Senado, no valor de 
Cr$ 1.030.237,74. Submetido o parecer a votos, a Comissão autoriza 
a execução das obras de que trata o processo. 

Ainda com u palavra, o Senhor 1•-Sccrctllrio relata o Processo 
DP n• 596/77, em que Muria Beatriz de Andrade, Auxiliar de Pes
quisa (CL T) solicito prestar novos c~amcs para o cargo de Assistente 
Legislativo, Fundamentando seu purcccr nos Atos n•s 36, de 1975, c 
8, de 1976, da Comissão Dirctora, o Senhor I•·Sccrctãrio conclui 
pelo indeferimento da pretensão da servidora, por absoluta falta de 
um puro legal, no que é acompanhado por todos seus pares. 

O Senhor 3•-Sccrctãrio apresenta parecer sobre o Processo DP 
n• 629/77, cm que Abel Ferraz Muccdo, Agente Administrativo, upo· 
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lentado, requer revisão de seus proventos. Analisando o processo 
pelo principio de isonomia invocado pelo requerente, conclui o 
Senhor 3•·Sccrctário pelo acolhimento do solicitado, Submetido à 
dilcussão c à votação, é o parecer aprovado, ficando a Comissão 
Dhctora autorizada a conceder ao funcionário inativo o bcncflcio 
com base nos vencimentos de Técnico Legislativo, Classe "C", a 
partir, porém, desta data. 

O Senhor 3•-Sccrctârio relata, ainda, o Processo DP n• 536/77, 
cm que Alcx Neves de Azevedo, Agente Administrativo, Classe "C", 
do Quadro de Pessoal CLT, c outros solicitam enquadramento no 
Quadro Permanente do Senado Federal. Salienta Sua Excelência que 
traz o assunto ao debate atendendo a desejo manifestado pelo 
DoutOr Evandro Mendes Vianna de vê-lo submetido antes de sua 
aposentadoria. Longo c minucioso é o parecer, que conclui: "Mani· 
fcstamo·nos, assim, atendendo aos pressupostos legais trazidos à 
colação c a iterativa jurisprudência administrativa do Senado, ado· 
tada por igual pela maioria dos Tribunais Superiores, favoravcl· 
mente no enquadramento pedido, com vigência a partir do Ato da 
Comissão c estendidos seus efeitos por eqUidade c economia proces
sual a todos os outros servidores CL T da Casa." O Senhor Prcsi· 
dente pede vista do processo para estudo mais acurado c adoção de 
critério para casos dessa natureza. 

O Senhor Presidente dá ciência do recebimento do Aviso. n• 
137 /SP, de 9 de agosto de 1977, do Senhor Presidente do Tribunal de 
Contas da União, cm que comunica haver aquele Tribunal julgado 
regulares as contas do Senado Federal, relativas ao cxcrcfcio de 1976, 
c dando quitação ao Ordenador de Despesa, Doutor Evandro 
Mendes Vianna, c aos Encarregados do Almoxarifado, A seguir, Sua 
Excelência distribui ao Senhor Henrique de La Rocquc a prestação 
de contas relativa ao primeiro c ao segundo trimestres do corrente 
ano, após o que pronuncia as seguintes palavras: 

"Quero prestar, cm meu nome pessoal c no nome da 
.Mesa, uma homenagem ao Dirctor-Gcral que ora conclui 
suas tarefas na Casa. 

Menos como Presidente, mas como seu amigo, cu, que o 
conheço desde meus tempos de estudante, habituei-me a 
admirar suas qualidades de inteligência c, sobretudo, sua 
probidade agressiva, Posteriormente, o destino nos ligou c 
tive-o na minha primeira administração da Casa, como 
agora, dando-me tranqUilidade por saber que os recursos do 
Senado estavam bem entregues, entregues a mãos limpas, 
orientadas por um carâter incorruptfvcl. 

Evandro Mendes Vianna não é simplesmente um funcio· 
nário burocrático que hoje completa um requisito da lei; é 
um homem de notâveis qualidades para a vida pública, com 
descortino, com inteligência e com um amor possessivo às 
coisas da Casa que tão bem soube dirigir. 

Sentado à nossa mesa, temos Evnndro Mendes Vianna, 
ex-Senador da República, Diretor-Geral da Casa, amigo 
inexcedfvcl dela, um exemplo, um carátcr. 

Aceite, não o abraço dos Chefes, mas o testemunho dos 
amigos, daqueles que, no longo do tempo, lhe deram sempre 
prova de profunda estima e consideração. 

Que Deus lhe dê, ao ludo da fumrlia, vida longa para que 
possa ainda prestar serviços à Pátria e à sociedade. 

O Senado, por meu intermédio, se manifesta profunda· 
mente agradecido pelos seus serviços." 

O Senhor Senador Henrique de Lu Rocquc comunica que, na 
sessão plenária, da tribuna do Senado, homenageará o conterrâneo c 
amigo que deixa o serviço utivo da Casa. 

O Senhor Senador Mauro Benevides, justificando sua ausência 
da sessão ordinária do Senado, testemunha seu apreço c sua admira· 
ção ao Doutor Evandro Mendes Vinnnu, destacando a vida pllbilca 
do scrvidM c'cmplar, toda ela pontilhada de atuução correta, 

O s,.,,,,.,, ScllU<Ior Amaral Peixoto se solidariza com a homc· 
nagcm, d1zendo •I"" u Senhor Prcsidcntejâ se manifestara cm nome 
da Mcsu, 

Finalmente, o Doutor Evandro Mendes Vianna, pronuncia rápi· 
das e comovidas palavras: 

"Meu eminente amigo Senador Pctrônio Portclla: suas 
palavras me recompensaram das agruras do trabalho, sobre· 
tudo, quando distinguiu meu amor ao Senado. 

Ouvi ontem, no PRODASEN, do Senador Mendes 
Canalc palavras que também calaram no meu coração. Igual· 
mente, guardarei para sempre a manifestação dos Senhores 
Senadores aqui. 

De meu pai, Godofrcdo Mendes Vianna, que por longo 
tempo representou o Maranhão no Senado, herdei um nome 
honrado. Dos ensinamentos que aos filhos legou estou 
impregnado, 

O cargo que ora deixo exige do titular ser não só 
administrador; mas sobretudo politico. Exerci-o assim c creio 
não o deslustrei. 

Acho-me recompensado plenamente e, para meu des
canso, levarei esta homenagem como o coroamento de minha 
vida funcional, toda ela dedicada a esta Casa. 

Debaixo de tão grande carga emocional, só me resta 
dizer-lhes, Senhores Senadores, muito obrigado." 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a 
reunião, lavrando cu, Antônio de Araújo Costa, Secretário ad hoc, a 
presente Ata que, em seguida, é assinada pelo Senhor Presidente c 
vai à publicacão. 

Sala da Comissão Dirctora, 17 de agosto de 1977. -Senador 
Petrônlo Portella, Presidente. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

13• REUNIÃO, REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 1977 

Ás onze horas do dia vinte c dois de setembro de mil novecentos 
c setenta c sete, na Sala de Reuniões atrás do Plenário, sob a prcsi· 
dência do Sr. Senador Jessé Freire, Presidente, c, eventualmente, do 
Sr. Senador Ruy Santos, com .a presença dos Srs. Senadores Cunha 
Lima, Domfcio Gondim, Osircs Teixeira c Franco Montoro, refine· 
se a Comissão de Legislação Social. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado· 
res Jarbas Passarinho, Lourival Baptista, Lcnoir Vargas, Accioly Fi· 
lho, Orestes Quércin c Nelson Carneiro. 

!;: dispensada a leitura da Ata da Reunião anterior que, cm segui· 
da, é dada como aprovada. 

São lidos, discutidos c aprovados os seguintes pareceres constan
tes da pauta dos trabalhos: 

Pelo Senador Ruy Santo•: 
Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 14, de 1976, 

que "acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho", 
com voto vencido do Senador Cunha Lima; 

Parecer por audiência do Ministério da Previdência c Assistên· 
cio Social sobre o Projeto de Lei do Senado n• 177, de 1976, que "re
voga o parágrafo ~nico do artigo 25 da Lei n• 3,807, de 26 de agosto 
de 1960"; c, Projeto de Lei do Senado n• 308, de 1976, que "dá nova 
rcdaçilo ao parágrafo único do artigo 25 da Lei Orgânica da Previ· 
dêncin Social", que tramitam cm conjunto; c, 

Parecer por audiência do Ministério do Trabalho sobre o Projc· 
to de Lei do Senado n• 139, de 1977, que "acrescenta dispositivo à 
Lei n• 4,090, de 13 de julho de 1962, que "institui a gratificação de 
Natal para os trabalhadores"," 

Pelo Senador Domfclo Gondlm: 
Parecer contrário, relatando o vencido, Senador Franco Monto· 

ro, ao Projeto de Lei do Senado n• 160, de 1976, que "dá nova rcda· 
çilo ao parágrafo llnico do artigo 133 da Consolidaçilo das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5,452, de I• de maio de 
1943, c dá outras providências", tcndo·voto vencido do Senador 
Cunha Lima c voto vencido, cm separado, do Senador Franco Mon· 
toro. 
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Pelo Senador Oslres Teixeira: 
Parecer favorãvcl, nos termos da Emenda n• I - CLS (Substi· 

tutivo) que oferece ao Projeto de Lei do Senado n• 136, de 1976, que 
"altera a Lei n• 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que "regula as ati· 
vidadcs dos representantes comerciais autónomos, c dã outras provi· 
dências"," com voto vencido, cm separado, do Senador Nelson Car· 
nciro. 

Pelo Senador Marcos Freire: 
Parecer contrãrio ao Projeto de Lei do Senado n• 194, de 1975, 

que "dã nova rcdação ao "caput" do artigo 5• da Lei n• 4.923, de 23 
de dezembro de 1965, assegurando melhor amparo ao desemprega
do", com voto vencido do Senador Cunha Lima c voto vencido, em 
separado, do Senador Franco Montoro. 

Ao Sr. Senador Osires Teixeira a presidência concede vista do 
Projeto de Lei do Senado n• 245, de 1975, que "dispõe sobre o paga
mento do au~flio-docnça a segurados do INPS que c~erçam mais de 
uma atividadc profissional, acrescentando parAgrafo ao artigo 24 da 
Lei Orgllnica da Previdência Social". 

A presidência determina, ainda, o adiamento da apreciação dos 
pareceres do Relator sobre as seguintes proposições: Projeto de Lei 
do Senado nt 240, de 1976; Projeto de Lei do Senado n• 5, de 1977; 
c, Projeto de Lei do Senado n• 65, de 1977. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, 
Daniel de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida c 
aprovada, scrA assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

I 51 REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 16 DE AGOSTO DE 1977 

Ãs dez c trinta horas do dia dczcsseis de agosto de mil novcccn· 
tos c setenta c sete, presentes os Srs. Senadores, Saldanha Dcn:i, ltalf. 
vio Coelho, Benedito Ferreira, Dinartc Mariz c Roberto Saturnino 
rellnc-se a Comissão de Agricultura na Sala Clóvis Bcvilacqua. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Agcnor Maria, Murilo Paralso, Otair Bcckcr e Vasconcelos Tor
res. 

O Sr. Presidente cm e~crclcio, Senador Dinartc Mariz, ao cons· 
tatar a existência de número regimental,· declara abertos os traba· 
lhos, após ter sido dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, 
que, em seguida, é dada como aprovada. 

Da pauta, são relatadas as seguintes matérias: 
Pelo Senador ltai{Yio Coelho: 
Parecer pela rejeição aos Projeto de Lei do Senado n• 124, de 

1975 - Acrescenta parAgrafo Onico ao artigo 60, do Decrcto·lci 
n• 167, de 14 de fevereiro de 1967, para retirar ao endosso dado a 
Nota Promissória Rural o carâter cambiârio, reduzindo-o a simples 
cessão civil sem efeito regressivo contra o endossante; c Projeto de 
Lei do Senado n• 144, de 1975- Dispõe sobre privilégio de crédito 
do produtor rural na falência c concordata e dã outras providências. 

Parecer favorAvcl ao Projeto de Lei da Câmara n• 57, de 1977-
Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização obrigatórias do sêmen desti· 
nado à inseminação artificial cm animais domésticos, e dA outras 
providências. 

Os pareceres são aprovados por unanimidade. 
Pelo Senador Roberto Saturnlno: 
Parecer favorãvcl nos termos do Substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça ao Projeto de Lei do Senado n• 39, de 1976-
Dispõe sobre a extensão do seguro de acidentes do trabalho rural aos 
Pequenos Proprlctãrios, Parceiros, Arrcndatãrlos, Posseiros c afins. 

Em discussão, o Sr. Presidente concede vista do projeto ao Sr. 
Senador Saldanha Derzi. 

Nada mais havendo a tratar, os Sr. Presidente encerra a rcunii!o, 
lavrando cu, Claudio Carlos Rodrigues Costa, Assistente da Comis· 
são, a presente Ata, que, uma vez aprovada, scrã assinada pelo Sr. 
Presidente. 

16' REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM 23 DE' 
AGOSTO DE 1977 

' 
Ãs dez c trinta horas do dia vinte c três de agosto de mil nO· 

vccentos e setenta c sete, presentes os Srs. Senadores Roberto Satur· 
nino, ltal!vio Coelho, Mattos Leão, Adalberto Sena, Evelt\sio Vieira, 
Otuir Bcckcr, Saldanha Dcrzi e Benedito Ferreira, reúne-se a Comis· 
süo do Agriculturu nu Sala Clóvis Bevilacqua. 

Dci~am de comparecer, por motivo justificado, os Srs: Se· 
nadares Agcnor Maria, Murilo Para!so e Vasconcelos Torres. , 

O Sr. Senador Otair Bcckcr, Vicc·Presidcntc no c~erc!cio da prc· 
sidência, ao constatar a existência de número regimental, declara 
abortos os trabalhos, após ter sido dispensada a leitura da Ata da 
reunião anterior, que, cm seguida, é dada como aprovada, 

Da pauta, silo relatadas as seguinte proposições: 
Pelo Sr. Senador Adalberto Sena: 
Contrário ao Projeto de Lei do Senado N• 110/77, que "inclui a 

utilização de agentes qulmicos (dcsfolhantes) na destruição das flo· 
restas, entre os crimes definidos na Lei de Segurança Nacional". 

Em discussão c votai;ão o parecer é aprovado sem restrições. 
Pelo Sr. Senador Mattos Leio: 
FavorAvcl ao Projeto de Lei da Câmara N• 51/77. que "dá no· 

va redução ao artigo 4• da Lei n• 5.757, de 3 de dezembro de 1971, 
que estabelece regime de gratificação ao pessoal à disposição do 
FUNRURAL, c dá outras providências". 

O parecer é aprovado por unanimidade. 
Pelo Sr. Senador Saldanha Derzl: 
Voto cm separado contrArio ao Projeto de Lei do Senado 

N• 39/76, que "dispõe sobre a •~tensão do seguro de acidentes do 
trabalho rural aos Pequenos Proprietários, Parceiros, Arrcndatt\rios, 
Posseiros c afins'', 

Durante a discussão do projeto o Sr, Senador Roberto Satur· 
nino defende seu parecer favorável à proposição, nos termos da 
Emenda Substitutiva apresentada pela Comissão de Justiça. Colo· 
cada a matéria em votação, a Comissão aprova o voto cm separado 
do Sr. Senador Saldanha Derzi, que se torna o parecer da Comissão, 
c rejeita o parecer do Sr. Senador Roberto Saturnino. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra a reunião, 
lavrando cu, Claudio Carlos Rodrigues Costa, Assistente da Comis· 
são, a presente Ata, que, uma vez aprovada, scrA assinada pelo Sr. 
Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer 10bre a Mensaaem n• 86, 
de 1!177 (CN), que IUbmete A dellberaçio do Conaresso Na· 
clonai o texto do Decreto-lei n• 1.!!67, de 1• de aaosto de 1977, 
que "dispõe sobre apllcaçio das normas pmlstu no Art. 3• e 
seu pariarafo do Decreto-lei n• 1.531, de30 de março de 1977, 
aos contratos de Dnanclamento de que trata o Art. I• do De
creto-lei nt 1.45l, de30 de março de 1!176". 

I' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 2 DE SETEMBRO DE 1977. 

Ás dczcsseis horas do dia dois de setembro do ano de mil 
novecentos c setenta e sete, no Auditório Milton Campos, presentes 
os Srs. Senadores Altcvir Leal, Henrique de La Rocquc, Virg!lio Tâ· 
voru, Luiz Cavalcante, Magalhães Pinto, ltallvio Coelho, Otair 
Beckcr, Roberto Suturnino e Marcos Freire c os Deputados Igo 
Lasso, Antonio Carlos de Oliveira c Joaquim Bcvilacqua, rcllnc-sc a 
Comissuo M istu incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 
86, de 1977 (CN), que submete à dclibcraçilo do Congresso Na· 
cionul, o texto do Decreto-lei n• 1.567, de I• de agosto de 1977, que 
"dispõe sobre uplicuçilo das normas previstas no art. 31 c seu parâ· 
grafo do Decreto-lei n• 1.53 I, de 30 de março de 1977, uos contratos 
de nnanciumcnto de que trata o urt. I• do Decreto-lei n• 1.452, de 30 
de num;u de 1976". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Jcss(: l''rcirc c Paulo Brossurd e os Deputados José Hud· 
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dud, A. H. Cunha Bucno, Norton Macedo, Geraldo Bulhõcs, Ricar· 
doFiuza, Murcondcs Gadclha, Ncy Ferreira c Pacheco Chaves, 

··.De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Sr. Senador Magnihücs Pinto, que declara instalada a 
Comi1silo. 

Á fim de cumprir dispositivo regimentai o Sr. Presidente csclarc· 
cc qucirá proceder a ciciçi!o do Presidente c do V ice-Presidente. 

Dlstribuldas as cédulas o Sr. Senador Mngaihi!cs Pinto convida 
para funcionar como escrutinador o Sr. Deputado Joaquim 
Bcvilacqua. 

Procedida a ciciçilo, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Prealdente: 
Senador, Marcos Freire ....•. , ........... , , ..... , , 12 votos 
Em branco .. .. . . .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 1 voto 

Para Vlce-Presldente: 
Senador Henrique de Ln Rocquc ................... 12 votos 
Em branco .................................. , , , 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc· 
Presidente, os Srs. Senadores Marcos Freire c Henrique de La Roc· 
que. 

Assumindo a Prcsidcncin, o Sr. Senador Marcos Freire agradece· 
cm nome do Senador Henrique de Ln Rocquc c no seu próprio a hon· 
ra com que foram distinguidos c designa o Sr. Deputado Ricardo 
Fiaza pura rela tu r a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, c para cons· 
tnr cu, Elictc de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida c aprovada, scrã assinada pelo Sr. Presidente, 
demais membros da Comissão c vai à publicação. 

COMISSXO DE ECONOMIA 

14• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE 
JUNHO DE 1977 

Ãs dczcsscis horas do dia vinte c nove de junho de mil novcccn· 
tos c setenta c sete, no Auditório "Milton Campos", sob a Prcsldên· 
cia do Sr. Senador Marcos Freire, Presidente, reúne-se, 
c.traordinariamcntc, a Comissão de Economia, com a presença dos 
Srs. Senadores Arnon de Mcllo, Roberto Saturnino, Domlcio 
Gondim, Dirceu Cardoso, VirgUio Tãvora, Agcnor Maria, J arbas 
Passarinho, Leite Chaves, Benjamim Farah, Franco Montara, 
Cnttctc Pinheiro, Amarai Peixoto, Dinartc Mariz, Luiz Cavalcante, 
Orestes Qu~rcia c Tcotônio Vilela, c dos Srs. Deputados Gonzaga 
Vasconcelos, Jocl Ferreira, .lnoccncio Oliveira c Ruy Brito c, ainda, 
dos Srs. Deputados pelo Estado de Pernambuco Roberto Freire c 
Antônio Airton Bcjamin. 

e dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, cm segui· 
da, ~ dada como aprovada. 

Com a palavra. o Sr. Presidente comunica que a presente 
reunião se destina à continuação do terceiro painel do Simpósio 
sobre a "lnflaçi!o Brasileira", que se dará sob a forma de "mesa• 
redonda", com debates entre os conferencistas c parlamentares. 
Convida, cm seguida, para tomarem lugar à Mesa, os Srs. Carlos 
Geraldo Lnngoni, Dércio Garcia Munhoz, João Mnnocl Cardoso de 
Melo, João Paulo de Almeida Magalhilcs c Inácio Mourilo Rangei, 
autoridades convidadas para participarem do Simpósio. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente faz algumas considerações a 
respeito do tema cm debate c ressalta, inclusive, que, apesar das 
sucessivas medidas governamentais, a espiral inflncionãria se 
apresenta de forma imbatlvcl. 

Para melhor rendimento dos trabalhos, o Sr. Presidente solicita 
aos Srs. Congressistas que, ao formulares as suas Indagações, 
indiquem o conferencista que as deva responder. 

Com essa orientação, o Sr. Presidente concede a palavra no 
Sr. Senador Agcnor Maria que formula perguntas ao Sr. Carlos 
Geraldo Langoni sobre a politica cambial: sobre a contenção da 
Inflação a um lndicc abaixo da dcsvalorizaçüo da moeda; sendo que 

a última ~ dirigida ao Sr. Joilo Manocl Cardoso de Melo, sobre a 
disciplinação do crcdiãrio c a remessa de lucros. 

O congressista seguinte a usar da palavra é o Sr. Senador Doml· 
cio Gondim que indaga ao Sr. João Manocl Cardoso de Melo sobre 
o conceito de um novo "contrato social"; ao Sr. Carlos Geraldo 
Langoni, sobre o papel da corrcção monetária na rentabilidade da 
empresa: c, ao Sr. D~rcio Garcia Munhoz, sobre a influencia da 
inflnçilo nas mudanças de critérios para a expansão da indústria com 
matéria-prima importada. 

O Sr. Senador VirgUio Tãvora usa da palavra c propõe uma 
triangulação com os Srs. Carlos Geraldo Langoni c Joilo Manocl 
Cardoso de Melo para debaterem sobre a centralização do capital 
estatal c a sua canalização para novos investimentos. 

Ao Sr. Dércio Garcia Munlioz o Sr. Senador Luiz Cavalcante 
pergunta sobre a taxa dupla de câmbio; c, ao Sr. João Paulo de 
Almeida Mngalhilcs o Sr. Senador Orestes Qu~rcia formula uma 
questão sobre um lndicc tolerável de inflação. 

O último congressista a usar da palavra é o Sr. Deputado Ruy 
Brito que faz indagações aos Srs. Carlos Geraldo Langoni c João 
Paulo de Almeida Magnlhilcs, sobre a inflação, nos seus diversos 
aspectos. 

Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente passa à 
fase dos debates entre os Srs. Conferencistas, concedendo, cm 
primeiro lugar, a palavra ao Sr. lnãcio Mourão Rangel que faz 
importante anãlisc a respeito das posições defendidas pelos . seus 
companheiros cm suas exposições. 

Para debater os aspectos apontados pelo Sr. Inácio Mourão 
Rangel, usam da palavra, pela ordem, o Sr. Carlos Geraldo Langoni 
que nega ter sido o crescimcnto·da economia no pcrlodo examinado, 
somente no sctor de bens de consumo c justifica, inclusive, a sua tese, 
com dados cstatfsticos que exibe; a seguir, o Sr. Joilo Manocl Car· 
doso de Melo que, ao dar nova interpretação às afirmações do 
Sr. lnâcio Mourão Rangel, esclarece que nilo se trata de comparar 
taxas de crescimento sctoriais nos pcrfodos 68/74 com 56/62, mas 
sim, trata-se de constatar que no interregno 56/62 houve uma rcvolu· 
ção no aparelho industrial brasileiro, jâ no pcrfodo 68/74 o cresci· 
mcnto se deu à base do que jã existia instalado, com cxccção da 
indústria pctroqufmica. O último conferencista a debater é o 
Sr. João Paulo de Almeida Magalhães que faz apreciações sobre o 
fenómeno "inflação!' c os mecanismos utilizados no seu controle, 
concluindo por afirmar que considera a inflação um instrumento de 
desenvolvimento. 

Encerrados os debates, o Sr. Presidente faculta a palavra aos 
presentes c dela fazem uso os universitários: Mauro Boinnovski, que 
formula questão a ser respondida pelo Sr. Dércio Garcia Munhoz, 
sobre a relação existente entre a expansão dos meios de pagamento c 
o processo inflacionário; Paulo de Tarso Jardim, que pergunta, tnm· 
b~m. ao Sr. Dércio Garcia Munhoz sobre a possibilidade de concilia· 
ção entre o combate à inflação c o desenvolvimento; c, Carlos Rena· 
to Chaves, que indaga, respectivamente, aos Srs. Carlos Geraldo 
Langoni c Joilo Manocl Cardoso de Melo sobre as divergências de 
interpretação entre as escolas "monetarista" c "estruturalista". 

Antes de encerrar 'o conclave, o Sr. Presidente ressalta que, 
"nós, que aqui viemos, por dclcgaçilo do povo, temos por obrigação 
interpretar as angústias desse mesmo povo. E é a inflação um dos 
pontos cruciais com que se debate a Nação. De tanta coisa que aqui 
foi dito, pode-se concluir que não silo muitas as perspectivas de que 
possamos nos livrar do processo inflacionário; pelo contrário, 
admite-se, inclusive, que temos de conviver com ela c, nt~ mesmo, 
dela tirar proveito, Acredito, portanto, que, das considerações aqui 
feitas, muita coisa pode ser condensada c servir, quem sabe, de subsf· 
dios u novos estudos, na busca de soluções para o fenómeno infla· 
cionO.rio", 

As suas palavras finais silo de agradecimento nos Srs. Octávio 
Gouvêa de Bulhões, Curlos Geraldo Langonl, Dércio Garcia 
Munhoz, Joüo Manocl Cardoso de Melo, Joüo Paulo de Almeida 
Magalhães c Inácio Mourão Rangel pela valiosa colnboraçilo prcs• 
tu da ii Comissão. 
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O Sr. Presidente ugrudcce, uinda, u presença dos Srs, Con· 
gressistus que compareceram c intervieram nos debates, dos 
estudantes c jornalistas que deram ampla cobertura ao Simpósio, 
estendendo, tamb~m. os seus agradecimentos aos funcionários da 
Casa que colaboraram para o pleno êxito do conclave. 

O Sr. Presidente comunica, ainda, que as notas taquigrálicas da 
presente reunião, tilo logo sejam decifradas, scrilo publicadas cm 
anexo a esta Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a rcuniilo,lavrando cu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata,. que 
lida c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

ANEXO Ã ATA DA 14• REUNIÃO, EXTRAORDI· 
NÁRIA. DA COMISSÃO DE ECONOMIA, REAUZADA 
EM 29 DE JUNHO DE 1977, ÃS 16:00 HORAS, DESTI· 
NADA Ã REAUZAÇÃO DO TERCEIRO PAINEL DO 
SIMPOSIO SOBRE A INFLAÇÃO BRASILEIRA, COM A 
PARTICIPAÇÃO DOS SRS. CARLOS GERALDO LAN· 
GONI, DERC/0 GARCIA MUNHOZ, JOÃO PAULO DE 
ALMEIDA MAGALHÃES, JOÃO MANOEL CARDOSO 
DE MELO E INÁCIO MOURÃO RANGEL, QUE SE PU· 
BLICA, DEVIDAMENTE A UTORJZADO PELO SR. PRE· 
S/DENTE. 
PRESIDENTE: Senador MARCOS FREIRE 

V!CE-PRES!DENTE: Senador VASCONCELOS TORRES 

Integra do 1p1nh•mento taqular,Dco di reunlio. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - e com satisfação que 
reabrimos os trabalhos do Seminário sobre a Inflação Brasileira. 

Nesta parte, com o terceiro painel, os Srs. Congressistas pode· 
rão debater os vários aspectos a respeito das palestras aqui pronun· 
ciadas, anteriormente. · 

Neste sentido, convidamos o Prof. Carlos Langoni para fazer 
parte da Mesa, juntamente com o Prof. D~rcio Garcia Munhoz, 
Prof. João Manocl Cardoso de Melo, Prof. João Paulo de Almeida 
Magalhães e o Prof. Inácio Mourão Rangel. (Palmas.) 

Pela exposição que vem sendo oferecida aos participantes deste 
Seminário, evidenciada ficou a importância do trato da questão da 
inflação brasileira, fenômeno que vem, por assim dizer, desaliando a 
administração pública. O Governo tem adotado medidas sucessivas, 
diversas c, às vezes, até mesmo contrapostas entre si, Enquanto isso, 
a espiral inflacionária como que se apresenta imbat(vcl. e de esperar 
que deste Seminário, da exposição de cada um dos conferencistas, se 
possa colher subs!dios que venham contribuir para o cquacionamcn· 
to desse gruvc problema nàcional. 

Dando prosseguimento aos nossos trabalhos, damos a palavra a 
um dos Senadores que haviam se inscrito pela manhil, para argUir os 
Srs. Conferencistas. 

Com n palavra o Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR. MAR. IA- Sr. Presidente, desejo congratular· 
me com V, Ex• pela grande oportunidade que nós temos de aprcn• 
der, tendo aqui, no nosso conv!vio, personalidades interessadas na 
problemática cconõmica do nosso Pais. 

As minhas perguntas silo apenas três: a primeira~ sobre a pol!ti· 
ca cambial, que adota a minidcsvalorizaçilo do cruzeiro, para favorc· 
ccr as nossas exportações, a n!vcl de exportador. 

e poss(vcl manter n inflação interna abaixo dos !ndiccs da dcsva· 
loriznçilo da moeda7 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- V. Ex• faz esta per· 
guntn a qual dos confcrcncistas7 

O SR. AGENOR. MARIA-· Faço esta pergunta ao Prof. Lan· 
gani. 

O SR, PRESIDENTE (Marcos Freire) - Com a palavra o 
Prof. Langoni. 

O SR, CARLOS LANGONI - A pol!tlca de minidcsvalorizn· 
ções é, nada muis nada menos, do que o principio da corrcçilo mone· 

tAria aplicado a um preço particular, que ~ o preço da moeda estran· 
gcira. A lilosolia por trás da pol!tica ~ a de assegurar a estabilidade 
na rentabilidade do sctor exportador, 

Anteriormente, mesmo que nilo houvesse nenhuma alteraçilo 
nos preços internacionais, por exemplo, nenhuma queda no preço do 
café, o simples fato de mantermos a taxa de câmbio fixa, face à eleva· 
ção da inflação interna, reduzia sensivelmente a renda no sctor c.xpor· 
tador, criando dcscst!mulos para a permanência, inclusive, para a 
diversificação das exportações. 

A cstrat~gia de minidesvalorizaçêlca, portanto, é uma simples 
extensão desse principio de corrcçilo monctãria, com apenas uma 
diferença importante: as desvalorizações cambiais não refletem, inte
gralmente, a inflação dom~stica, na medida cm que haja inflação 
mundial. Portanto, o que fazemos, na verdade, ~ desvalorizar a taxa 
de câmbio pela diferença da inflação dombtica, menos excluindo a 
inflação mundial. 

Acredito que esse sistema é extremamente adequado, não só cm 
termos de objctivo crucial, de diversificação das exportações, como 
tamb~m diria que as suas repercussões internas inflacionllrias silo 
bastante pequenas, mesmo porque, como chamei a atenção, a dcsva· 
lorização jâ desconta a parcela da inflação externa. 

O SR.. AGENOR. MARIA- A minha pergunta~ se scrã poss!· 
vcl este ano ou no próximo, dado o grande esforço do Ministro 
Simonscn cm conter a inflação interna, se ~ poss!vcl ele conter essa 
inflação que fique abaixo do !ndicc da desvalorização da moeda, por· 
que, estatisticamente falando, cm todos os anos os !ndiccs da desva· 
lorização da moeda sempre foram in(criorcs à inflação interna. No 
caso dessa inflação interna diminuir, tcr!amos, este ano, um !ndicc de 
desvalorização superior à inflação interna. 

O SR.. CARLOS LANGONI - A pergunta ~ se haveria uma 
tendência para a desvalorização cambial ser superior aos !ndices de 
inflação interna. 

A resposta, na verdade, depende do objctivo que tenhamos cm 
vista. Eu diria que dada as condições mais favorãvcis da balança 
comercial, este ano, ou seja, devido aos preços favorãvcis de café, so· 
ja, as perspectivas silo, inclusive, de um ligeiro superavit na balança 
comercial, não acredito que seja necessária, este ano, uma intensifica· 
ção das minidcsvalorizaçõcs, a ponto de caminharmos para um sistc· 
ma de minidcsvalorizações reais, ou seja, desvalorizações cambiais 
que compensassem, integralmente, a inflação interna c que, portan· 
to, não levassem cm consideração a inflação mundial. 

Eu diria que, talvez, assim, de uma maneira bastante espcculati· 
va, o que podemos esperar é uma convergência maior este ano entre 
desvalorização cambial c inflação interna, na medida em que o 
Governo, preocupado cm estimular cada vez mais as exportações, ca· 
minhc para um sistema cm que essas valorizações vão levar cm consi· 
dcração muito mais a inflação doméstica do que o impacto adicional 
da inflação mundial. 

Mas, não espero, realmente, uma inversão. Quer dizer, chegar· 
mos ao ponto dessa desvalorização ser maior do que a inflação do· 
m~sticn. Talvez isso posso vir ocorrer c seja ncccssãrio se, de novo, as 
condições externas, por exemplo, ano que vem, se tornarem mais 
favoráveis, com preços menos estimulantes para ~ café c pàra a soja. 
A!, nós poderiam os utilizar um sistema de minidcsvalorizaçõcs como 
forma mais flcx!vcl, caminhando nilo apenas para n neutralização pu· 
ra c simples dos efeitos inflacionârios, mas at~ mesmo caminhando 
para um sistema de minidcsvalorizaçêles reais, ou seja, transforman· 
do n taxa cambial num estimulo cfclivo para as exportações. E essa, 
aliás, ~ a grande vantagem do sistema cambial brasileiro. Ele ~ 
bastante flcx(vcl c pode se adaptar às mais diversas condições do· 
m~sticas c externa. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Concedemos a pala· 
vra no Senador Dom!cio Gondim. 

O SR. DOM I CIO GONDIM - Minhas perguntas serão râpi· 
das, c quero apenas dizer que cm quase 90% concordo com o Sena· 
dor Roberto Snturnlno. 
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Gostaria de fazer uma pergunta, que considero a mais importnn· 
te, ao ilustre conferencista João Manocl Cardoso de Melo, com re
ferência ao llltimo parágrafo; também gostaria que os outros Srs. 
Conferencistas dessem alguma luz para a solução do assunto, Trata· 
se do seguinte, quando afirma: 

"E não receitas de qualquer ordem, prescritas por tecno
cratas, quer dizer, uma vez se elabore um novo contrato so
cial, a solução técnica será encontrada com espantosa tran
qUilidade," 

Gostaria de saber o conceito de um novo contrato social, e uma 
modificação filosófica ou uma modificação técnica do modo de enca
rar a inflação? 

Esta, a pergunta que faço no nobre conferencista João Mnnoel 
Cardoso de Melo, c me reservo à outra imediatamente após os ou· 
tros conferencistas. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Concedemos a pnla· 
vrn ao Dr. João Manocl, professor da UNICAMP, e que nos honra 
aqui com a sua presença. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE MELO -Sr, Sena· 
dor, o que procurei demonstrar na minha c~posiçilo foi uma coisa 
realmente simples. Neste momento estão se decidindo duas coisas 
fundamentais: primeiro, que rumo deverá tomar n economia no fútu· 
ro? Isso equivale dizer: quem ganha, o que, quanto, com n c~pansão 
futura. 

Segunda: procurarei demonstrar também, como aliás sublinhou 
o Prof. Décio Munhoz, que há várias polrticas de combate à inflação 
possíveis. Cada uma delas penaliza, mais ou menos, um agente social. 

Em suma, o que o momento brasileiro está decidindo é: 
I•) Quem arca com o ónus do combate inflacionário? 
2•) O mais importante, no meu ponto de vista, qual o rumo, a 

forma, que padrão de crescimento será adotado no futuro? 
O que tratei de sugerir é que, justamente, n decisão em torno dcs· 

tas duas questões fundamentais estabelece um disscnso politico no 
seio da sociedade, profundo, que, aliás, é hoje absolutamente patente 
n qualquer observador, e, em seguida, tratei de dizer que não me pn· 
rece que o estado brasileiro atual seja capaz de resolver, de compor 
interesses, de resolver esses conflitos profundos que nascem no seio 
da sociedade. De tal modo que, na minha opinião, parece que, ao 
contrário do que se pensa, é ncccssllrio primeiro resolver o problema 
politico para que o problema económico seja resolvido, Na verdade, 
é uma idéia e~tremamente simples. 

O SR. DOMICIO GONDIM - Problema politico, como ns· 
sim? Não entendi realmente, e o problema da politica económica, 
politica monctârin ou que problema politico? Serlt um certo limite ou 
uma nova Constituinte, porque, parece-me deixa entrever ligeirnmen· 
te, que o Sr. propõe isso. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE MELO - Eu não 
proponho nada. 

O SR. DOMICIO GONDIM- Estou lendo, exntamcnte, o trc· 
cho: "que se elabore um novo contrato social''. O que podemos cn· 
tender como novo contrato social? 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE MELO- A forma de 
elaboração desse novo pacto politico, entre agentes da sociedade, Es· 
su é uma forma concreta que dependerá dn própria sociedade, 

Eu ni\o saberia dizer n V, Ex• forma pela qual será cfctivndu 
nem como. Nilo sei. De mnneiru alguma propus constituinte nem coi· 
su ulgumn desse tipo. Entendamo-nos bem, por favor. 

O SR. DOM!CIO GONDIM - Muito bem. Estou satisfeito 
com n explicação, e passarei à outra pergunta, principalmente por· 
que desejo que façamos todo o debute, franco, objetivo, mas que tum· 
bl:m possamos receber ulgo de orientação, sugestões n serem feitus 
pura minorar os problemas, Ni\o vamos resolvê-los todos, nilo é? 
Nem u um só tempo. Mus, pelo menos, minorá-los. 

Professor Lungoni, tomei nota, ligeiramente, de alguns problc· 
mas aqui, e já foi dito que as empresas que nilo pudessem, pelo me· 
nos, cobrir a corrcção monetltrin, hoje seriam inviáveis, 

Gostaria de ter um esclarecimento desse tópico, ou então, dialo
gar e debater, porque nilo concordo com isso, Quer dizer, quem nilo 
tiver acima da correção monetária serlt considerado como empresa 
inviável, Gostaria de uma explicação. 

O SR, PRESIDENTE (Marcos Freire) - Com a palavra o 
Prof. Lnngoni, 

O SR, CARLOS LANGONI- O papel da correçilo monctâria, 
na economia brasileira, inclusive a sua evolução, na minha opinião, 
reflete muito as mudanças porque estamos passando, Diria até mes· 
mo que n corrcção monetária, num certo sentido, deixou de ser o hc· 
rói do modelo brasileiro, vamos dizer assim, para se transformar, 
muitas vezes, num vililo, e o vilão, Imagino que a interpretação de 
V. Ex• esteja c~ntamcnte neste ângulo do vilão; e isso, num certo scn· 
tido - gostaria de lembrar, apenas aproveitando a oportunidade, 
que a corrcçilo monetária surgiu no Brasil como um instrumento cs· 
pecffi~o de combate à inflação, antes mesmo de transformar-se cm 
um instrumento de ncutrnlizaçilo dos efeitos da inflação, 

O SR. DOMICIO GONDIM- Perfeitamente. 

O SR, CARLOS LANGONI - Porque n corrcçiio monetllria 
foi instituldn c~atumente para permitir o financiamento nilo inflncio· 
nllrio do elevado déficit pllblico, por volta de 64, A partir de cntilo, o 
sistema foi se ampliando, foi se generalizando, estendido, inclusive, 
às poupanças financeiras, e chegamos até 73, Estamos vivendo num 
sistema amplo de corrcçilo monctltria c inflação decrescente, Somcn· 
te n partir de 74 tivemos a experiência de convivência entre inflação 
crescente e correção monctltria, c ai, realmente, os efeitos colaterais 
da correção monetária, não do principio em si- isso é muito impor· 
tante- mas, da forma como a correçilo monetâria era implementa· 
da na prática geraram algumas dificuldades, principalmente no que 
diz respeito aos efeitos de ·~acerbar expectativas inflacionárias. e 
aquele velho problema de até que ponto, por e~emplo, um aumento, 
num preço absolutamente aleatório, tais como os associados a uma 
mú safra que se incorpora no lndice de preços e acaba repercutindo 
na corrcçilo monetária, tem a ver com a rentabilidade de um utivo fi. 
nancciro. Em outras palavras, até que ponto o aumento no preço do 
tomate tem a ver com a rentabilidade da caderneta de poupança? 
Quer dizer, este tipo de problema evidentemente, não surgia de for· 
ma mais clara quando csiamos convivendo com n inflação decresccn· 
te, mas, surgiu de forma mais concreta recentemente, 

Acredito que, em termos de correçilo monetária, os ajustes fci· 
tos recentemente minimizam cm grande parte esses efeitos involun· 
tários, 

Lembraria no ilustre Senador que já estamos vivendo cm um sis· 
tema de corrcçiio monetária que subestima a inflação, A corrcção 
monetária, ntunlmcnte, está na fai~n dos 36{37% ao ano, enquanto a 
inflação cfetiva estlt na ordem de 46%, 

Acho que nós já chegamos, inclusive, no ponto má~imo de 
subestimação, porque, evidentemente, existe um aspecto muito deli· 
cado: até que ponto nós podemos comprimir n correção monetârin e 
minimizar os seus efeitos involuntários, em termos de expectativas, 
e em termos, inclusive, até mesmo do endividamento das empresas, 
sem acabar com n credibilidade desse instrumento, que cumpre uma 
função extremamente importante, 

Observe que há, realmente, um aspecto delicado na questão. 
Acho que o grau de subestimação existcntcjlt é elevado, jlt é suficien· 
te; quer dizer, estamos, hoje, cm dia, como chamei n atenção, com 
36% de correçilo monetária e 46% de inflação. E é neste sentido que 
eu me referi no aspecto das empresas, Quando se discute o problema 
da corrcção monetária, sobre os empréstimos, muitas vezes, se con· 
funde o seu impacto, cm termos de dificuldades das empresas pagar, 
com n existência de outros mecanismos que silo muito mais distorsi· 
vos, tais como controles de preços. 

• 
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Evidentemente, que se as empresas têm de pagar a corrcçilo 
monetária integral c, ao mesmo tempo, estilo sujeitas a um controle 
de preços rlgido c permanente, elas têm sérios dcscquilfbrios ou po· 
dcm ter sérios dcscquillbrios de caixa. Então, o problema não é a cor· 
rcção monetária crescer; é a combinação de corrcçilo monetária intc· 
gral c controle rlgido c permanente de preços, 

Acho que na conjuntura atual c com os ajustes já feitos, ou seja, 
corrcçilo monetária que subestima a inflação, c estamos agora comi· 
nhando para um sistema mais flcx!vcl de controle de preços, princi· 
pai mente. cm termos de empresas industriais, acredito que esses im· 
pactos estejam minimizados, 

O SR, DOMICIO GONDIM- Prof. Langoni, então, cm ou· 
tras palavras, o Sr. havia afirmado, textualmente, a inviabilidade da 
empresa. Quer dizer, a empresa que não ganhar ou que não puder 
usufruir mais do que a corrcção monetária scrâ inviável ao Pais. Esta 
é a minha pergunta especifica, 

O SR. CARLOS LANGONI - O aspecto importante é o se· 
guintc: a corrcçilo monetária é, nada mais nada menos, qui: o retrato 
mais ou menos fiel da inflação passada, Supondo-se que as empresas 
tenham condições de ajustar seus preços, pelo menos cm média, pró· 
xima, à inflação passada, não há por que a corrcção monetária tor· 
na r inviável totalmente a operação da empresa. 

Esse é o aspecto importante, 
O que importa, cm termos de avaliação da eficiência da empre

sa, é a sua rentabilidade real. Se a corrcção monetária é apenas um cs· 
pclho da inflação passada, c ela pode ajustar os preços, cm média, pc
lo menos igual à inflação passada, num certo sentido, ela está prcser· 
vando a sua rentabilidade real. Evidentemente, que para alguns pro· 
jctos cspcclficos, de prazo longo de maturação, inclusive, projetes 
cuja rentabilidade social seja sensivelmente mais elevada que a rcnta· 
bilidadc privada, podemos imaginar algum tipo de subsidio, algum ti· 
pode incentivo que permita a realização desses projetes. 

Mas, cu diria que esses projetes da economia brasileira são cm 
números realmente limitados c, evidentemente, não podem ser gene· 
ralizados. 

Não podemos, evidentemente, voltar a um sistema de subsidies 
generalizados para qualquer tipo de empréstimos porque foi exala· 
mente essa tendência de subsidiar excessivamente empréstimos finan· 
cciros que levou a esse problema de endividamento acentuado das 
empresas brasileiras. 

Eu lembraria apenas ao ilustre Senador os dados que cu aprcscn· 
tci rcccntcmcntc, ou seja, o fato de que o aumento do endividamento 
das empresas brasileiras se acentuou sensivelmente do pcrlodo de 
70/73 para o pcrlodo 74/75. Então, acho que, cm termos de viabiliza. 
ção de empresa, o que nós queremos, evidentemente, silo empresas 
eficientes, não queremos qualquer tipo de empresa. Não é do interes
se do Pais ter uma empresa simplesmente se ela não oferece níveis mi· 
nimos c razoâvcis de eficiência, 

Portanto não acho que a corrcção monetária, ainda mais no sis· 
tema atual cm que ela já subestima a inflação, seja realmente um obs· 
tâculo para essa rentabilidade, O obstáculo maior, real, é a combina· 
ção de corrcção monctâria com o controle de preços, 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Com a palavra o no· 
brc Senador Dom leio Gondim. 

O SR. DOMICJO GONDIM- Exatamentc esse é o problema. 
Por exemplo, tomemos um fundo de reaparelhamcnto do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econ6mico, Qualquer empresa bâsi· 
ca, produtora de insumos, é controlada pelo CIP. Mas o CIP nilo per· 
mitc que a corrcção monetária entre no custo do produto, quer seja 
de expansão ou de uma fábrica nova, Então, o que é que acontece? 
Tem a corrcçilo monetária total, mais os juros. Esta corrcçilo é basca
da em ORTN, que cresce de valor mensalmente; é contabilizado tri
mestralmente, c amortizado semestralmente, Isso tudo tem um valor 
agregado, vai-se somando mais e mais, c nunca 1: posslvcl ao indus· 
trial brasileiro de insumos básicos, como, por exemplo até o próprio 
Governo, a siderurgia brasileira nilo tem estabilidade para poder ar· 

car com os custos financeiros se ela tiver que Ir buscar dinheiro no 
BNDE, Fundo de Rcaparclhamcnto, com juros de 3%, com correção 
monetária, mesmo que fosse só parcial, mesmo que fosse só 20%, 
Nilo dá rentabilidade por causa da compressão de preços c o próprio 
CIP que não autoriza, cm hipótese alguma. Entil.o, o Sr. disse, muito 
corrctamcntc, que é a combinação de dois fatores: o controle de prc·• 
ços c a corrcçilo monetária. Mas como é que se pode exigir que ai· 
gum industrial receba dinheiro. com custos totais de mais de 50%, cm 
alguns casos, c só seja permitido a ele colocar, no caso, por exemplo, 
de siderurgia, no máximo 7, no seu custo, quando esta é uma realida· 
de que está ar, até hoje. 

Outra incoerência que cu não entendo: é liberado o preço do 
produto da indústria automobillstica, mas não é liberado o preço do 
aço para fabricar o automóvel, não é liberado o preço dos não· 
ferrosos, não é liberado o preço de nenhum insumo que vai cm 
dircçiio à indústria automobillstica. Isso cu não entendo. Será por 
que essas firmas são menores, por que elas bradam menos ou qual é 
o motivo? Essas firmas silo, precisamente, as que têm menor rcnta· 
bilidade. Então, pergunto: por que não modificarmos isso? Por que 
não enfrentarmos essa situação com o realismo ncccssârio? 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Antes de con· 
cedermos a palavra o Professor Langoni, gostarlamos de fazer um 
apelo aos nobres colegas quanto à necessidade de apressarmos um 
pouco as perguntas, porque ainda teremos o debate entre os 
conferencistas, c outros Congressistas estão inscritos para 
indagações. 

O SR. CARLOS LANGONI - Eu, cm tese, concordo basi· 
camcntc com o nobre Senador. O meu ponto de vista, é que o contra· 
le de preços só é accitâvcl com um mecanismo transitório c localiza· 
do no auxílio à reversão de expectativas inflacionârias. Os controles 
de preços permanentes c amplos criam uma série de distorções, prin· 
cipalmcntc quando atravessamos uma fase de aceleração de inflação 
c de aumentos dos custos financeiros, Inclusive, numa das sugestões 
que cu havia dado, ·como forma importante de eliminar essa pressão 
que as empresas fazem sobre o mercado de crédito, como forma de 
expansão dos seus investimentos, é c~atamcnte reabilitar o lucro 
como fonte de capitalizaçil.o, E para se fazer isso é exigido maior 
flexibilidade de controle de preços. E dirià, até mesmo: numa situa· 
ção mais normal de balança comercial, nós temos o mecanismo 
ideal, perfeito, com custo burocrático mlnimo para controlar preços 
domésticos, que é o mercado internacional. Quando houver pressões 
de preços internos, acima daquilo que julgamos conveniente, 
inclusive pressões de natureza especulativa, amclhor forma, mais cfi· 
ciente para reduzirmos esse preço é um simples anúncio de 
importações. Muitas vezes nem é ncccssârio cfctivar essas importa· 
çõcs, basta o simples anúncio qucjli funciona como uma forma de de· 
scstimular a cspccuiaçi\o c o aumento de preço interno. 

Então, nesse sentido, estamos inteiramente de acordo. 
O SR. DOMICIO GONDIM - Mas o que acontece, Professor 

Langoni, é que, por exemplo, o controle, de preços já tem mais de lO 
anos, parn as empresas de consumo básico; c no auge, isto é que é o 
pior, quando as empresas poderiam vender, porque o mercado in· 
tcrnacional era muito favorável este argumento do Sr. é per· 
feitamente válido, c era excelente idéia para mantê-lo, mas não o fa· 

.zem. O problema é que quando subiu o preço internacional de di· 
versos insumos, o Governo não deixou que as empresas internas, as 
empresas nacionais, participassem desse lucro. E os resultados estão 
ai. Este seria o mecanismo válido para todos, para o próprio Govcr· 
no c para as empresas privadas, De modo que esta era a pergunta. E 
acho que o Sr. tem toda a razão quando diz que o fator de endivida· 
mcnto das empresas nilo é só, priticipalmcntc empresas básicas, a 
corrcçilo monetária, nilo é só a Inflação, mas, também, o controle de 
preços. AI, concordo 100%, Mas Integralmente, porque esta é a rca· 
lidade, Mas temos que mudar. 

A minha última pergunta é a seguinte: - Qual é a sugestão do 
ilustre Professor,' para a mudança disto, porque temos que mudar. 
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Estn é n únicn frnse que eu aprecio muito no MDB: Temos que 
mudar, mas muito limitndnmentc, em rumos económicos. 

O SR. CARLOS LANGONI - No meu ponto de vista, a 
sugestão é exntamentc essa: muior flexibilidade nos controles de 
preços. Evidentemente que nüo poderlumos eliminá-los de forma 
abrupta, principalmente, na conjuntura atual, quando a inflnçuo já 
está bnstnnte elevndn. Acho que o grndunlismo i: n grande arma 
brasileira. Os ajustes devem ser graduais. De qualquer maneira 
maior flexibilidade de controle de preços e não devemos nos 
esquecermos que a corrcçuo monetária i: o reflexo dn inflnçilo. O 
fundamental é atacar as fontes básicas de ucelcração de inflação e 
não apenas os seus efeitos. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Marco Freire)- Com a palavra o Sena· 
dor Virgllio Tâvora. 

O SR. DOMICIO GONDIM - Nobre Presidente, cu tinha 
ainda uma pergunta. 

. ~SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Parecia-nos que na úl· 
t~ma mtcrvenção V. Ex• declarou que era n última pergunta que 
t1nha por fazer ... 

O SR. DO MI CIO GONDIM- Não professor Langoni. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Pois não. V. Ex• 
continua com a palavra. 

O SR. DOMICIO GONDIM- Perfeitamente. 
Professor Munhoz, foram feitas algumas indagações, e cu 

gostaria de saber se também não há uma influência enorme na 
inflação, quando se cstnbclecc um critério e, às vezes, poucos meses 
após, se modificam esses critérios. E é isso o que está prejudicando, 
hoje, a uma expnnsão da indústria, ou à manutenção dos atuais 
nlveis de produção c produtividade. Por qui:? 

Temos, por exemplo, uma das maiores empresas do Nordeste 
que foi montada sob um principio que era permitido, por exemplo, 
receber matéria-prima importada há um ano. 

Em primeiro lugar, foi proibido. Tinha que ser pago; cm scgun· 
do lugar, foi exigido o depósito compulsório e, cm terceiro lugar, 
esta empresa, que tinha um financiamento barato, teve de mobilizar, 
da noite para o din, 4 vezes o que ela recebia em crédito no exterior. 
Então, tornou-se invillvel. Portanto, pergunto: Por que essas modi· 
ficnçõcs tão abruptas, deixando, vamos dizer, o empresário sem 
resposta, sem opção? 

O SR. DeR CIO GARCIA MUNHOZ- Dadas as dinculdadcs 
da bnlança de pagnmentos, fundnmentalmente essas dinculdndes, as 
autoridades da área económica lançaram miio de uma série de instru· 
mentos, numa tentativa de controle. Evidentemenoe, nu medida em 
que esses instrumentos encnrecernm, n importnçilo de produtos ou de 
insumos parn as indústrias, cuja implantaçilo se deu no pressuposto 
de que estivesse em equiHbrio no mercado, com ns condições de 
custos anteriores, essas empresas tendem a se dcsequilibrnr. 
Eventualmente, elas podem perder merendo, face aos custos mnis 
elevados, e com isso as empresas se desequilibrarem ao passar a 
trabalhar com capacidade menor de utilizuçilo. Se o Governo 
permite o repasse desses novos custos, c existe uma demanda de 
mercado, no nível de empresas, aparentemente, nilo haveria maiores 
problemas. 

O SR. DOMICIO GONDIM- Mas ele nilo permite. 

O SR, DeRCIO GARCIA MUNHOZ- Mas se nilo permite, 
surge o problema que V. ,Ex• levantou, juntnmente com o Prof. 
Lnngoni, que é a combinuçilo de dois instrumentos, aparentemente 
contraditórios, que levn a empresa u dificuldades. Agora, o que 
pretendo responder é porque as condições de mercado fornm ultern· 
das, com a utllilaçilo desses instrumentos, via aumento de custo. 
Entilo, essa é a minha dllvlda. Aparentemente quis se evitar formas 
nlternntivns de controle de importações. Se h!\ um setor essencial, ele 

deveria ter gnrantido um suprimento, em volume Osico, c acho cu 
que nilo se deveria impor um ónus de elevação de tarifas ou de depó· 
sito compulsório. Mesmo porque, se havia uma demanda para um 
setor industrial, que foi penalizado, o único reflexo esperado não 
~cria ~uant? 1l con~enção das importações, mas, npenas, um impacto 
mflaCionúno. Particularmente sempre achei que outros instrumentos 
devessem ser utilizados, cm função do bnlanço de pagamentos. Mcs· 
mo porque sou defensor de soluções mais casulsticns, a fim de que 
nilo se penalize, como aconteceu com o setor que V. Ex• lembrou, 
indústrias que foram incentivadas, muitas vezes, pelo próprio Esta· 
do. e cuja sobrevivência económica interessa à sociedade, interessa /l 
própria estratégia de crescimento do Pais. Então, acho que essa 
penalização, aparentemente, não foi a melhor solução, o melhor 
caminho, na tentativa de solucionar o problemn do balanço de paga· 
mentos. 

O SR. DOMICIO GONDIM - Professor Munhoz, Sr. Pre· 
sidentc, agradeço e estou muito satisfeito com n atenção e as rcspos· 
tas dos ilustres colegas. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Com n palavra o 
nobre Senador Virgllio Távora. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Sr. Presidente, quanto à exposi· 
ção do Prof. Munhoz, nada n acrescentar. Estamos de acordo com S. 
S• no diagnóstico que faz. 

Quanto ao Professor Langoni, somos suspeitos para falar, jã 
que comungamos com as suas idéias em género, número e pessoa, 
máxime no gradualismo consistente, que achamos, por mais pouco 
simpático que seja no paciente, é realmente uma necessidade 
premente, uma necessidade inarrcdávcl para enfrentar a situação 
atual. A capitalização das empresas tende n transformar, tanto 
quanto possível a politica de apelo ao crédito, a politica de 
capitalização versus esses subsídios exagerados, que ao serem dados 
para o crédito também foram por ai. Não podemos discutir a 
respeito; acreditamos que todas as escolas aqui representadas a 
defendem. Então, vamos nos centrar, com a permissão do Sr. Prc· 
sidentc, no Dr. Cardoso. 

Dr. Cardoso, sendo sintético, pois temos que atender a reclamos 
de plenário, gostaríamos de enfatizar a parte que V. Ex• tocou, já no 
nnal da sua conferéncia, brilhante, sob vários aspectos, do papel da 
empresa estatal, cm que Gov~rno e Oposiçilo confiam muito, isto é, 
Senador Roberto Saturnino : nós, c da dúvida que V. Ex• npre· 
sentou, de que ela nilo teria . autonomia, repetindo as suas palavras, 
financeira suficente para s•.ltnr à frente e liderar n expansão futura. 
Isto por que, desde logo, r.ão hA nenhumn nrticulnção orgânica entre 
as diversas cmprcsns púb~1cas, que ntunm como oligopólios isolados. 

De modo que nilo hã possibilidndc de uma gestão conjunta de 
recursos, que permitisse n ccntraliznçilo do capital sobre n nnalisação 
de novos investimentos. e sobre este assunto que gostar! amos de de· 
bater um pouco com V. S• 

Nilo sei se sabe V. S• que nem sempre n Liderança trnçn politica. 
Claro, que ela apenas defende n politica traçada, trocando idéias 
com os centros de poder de dccisilo monetllria, nesse respeito. E uma 
das idéias há mais tempo ex pendidas era justamente a formação dcs· 
se fundo de dividendos, que realmente o foi, c que pensamos atender 
em parte, a essa objeção de V. Ex•, a esse respeito e gostnriamos de 
ouvir a sua opiniilo. V. S• estll bem informada do fundo de divi· 
dendos e como silo orgnnizndns as empresas estntais, que a idéia 
central é justamente evitar esta deficiência. Naturalmente, gostaria· 
mos que V. S• nos brindasse com uma critica n respeito da idéia, c 
aprimorasse-a, talvez, com alguma sugestão. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Com n palavra o 
Professor João Manocl Cardoso de Melo. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE MELO - Que eu 
aceite colocar n minha fula nesse passo foi, nu verdnde, o seguinte: e 
impossfvcl, ao setor produtivo estatal, isto é, o conjunto das em· 
presns p1\blicas, exercer o papel anticlclico fundamental, c mnis do 
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que isso, ~ imposslvcl ao sctor produtivo estatal liberar o expansão 
futuro. Isso por várias razões, que tratei de alinhar aqui, Em primei· 
ro lugar, o ponto que V. Ex• levantou, é que nuo hã, no verdade, um 
sctor produtivo estatal, no sentido de que não existe comando ~nico 
centralizado sobre os empresas p~blicos. Pensei no idéia implementa· 
da de açilo do fundo de dividendos. Concordo com elo, mos acho que 
o problema da empresa estatal ~. na verdade, nuo a questão da cs· 
tatização, ·que está sendo levantada, que me parece de maneira 
incorrcta: o problema da empresa estatal, na realidade, é subordinâ· 
la aos objctivos polfticos c sociais do Estado. e isso na verdade o que 
me parece central hoje na empresa p~blica. 

O que incomodou ao sctor privado c deu caso a esta campanha 
dà estatização foram duas coisas: a primeira foi que a grande emprc· 
so p~blica ·passou o se comportar como oligopólio, privado, 
qualquer. Entilo, trato-se de aumentar o seu poder a acumulação 
financeira, trota-se de diversificar o investimento. A PETROBRÃS 
entrou cm muitos sctorcs: a Vale do Rio Doce cm outros, não prc· 
ciso me deter sobre isso. 

Mas, todo essa controvérsia sobre a estatização, no verdade, 
para mim ~ uma raiz fundamental, que é justamente o temor do sctor 
privado, de que o Estado pudesse transpassar para as suas empresas 
p~blicas fundos fiscais. Verdade essa que me parece o n~clco 
fundamental. Mais do que isso, a partir dessa transferência de 
fundos fiscais para a empresa p~blica, que ela pudesse, nos novos 
projetas de inversão que estão sendo discutidos, exercer uma série 
deles, numa posiçÂo dominante, que contrariasse os interesses priva
dos. 

Quanto à id~ia de centralização do capital estatal, digamos as· 
sim, parece-me uma id~ia realmente correta, que deve ser garantida 
por outros instrumentos, porque o problema, cu pergunto a V, Ex•, 
mesmo com fundos de dividendos, qual é a garantia que se tem no 
momento de que a gestão das empresas p~blicas estão subordinadas 
aos Estados, digamos assim. Este é que é o ponto bâsico. De que 
maneiro se pode estabelecer um controle social, no sentido mais am· 
pio, sobre a empresa? 

O SR. VIRGILIO T Ã VORA- Depois de uma pequena trépli· 
ca, vamos fazer a triangulação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Com ·a palavra o 
Professor Langoni. 

O SR. CARLOS LANGONI - Gostaria, apenas, rapidamente, 
de acrescentar um ponto, porque esse ponto que o Professor João 
Manocllcvantou, accrca.do papel das empresas estatais no economia 
brasileira, c até mesmo a sua contribuição para problemas conjun· 
turais, é um ponto que me tem preocupado bastante. 

Do meu ponto de vista, inclusive tenho sugerido isso, o impor· 
tante, Senador Virgr!io Távora, nuo é só esse aspecto do fundo de 
dividendos mas a própria coordenação da ação dessas empresas, no 
que diz respeito à sua atuação no merendo de crédito, de curto prazo, 
à sua atuação no que diz respeito à própria pressão, cm termos de 
importações. E, inclusive, a sua atuaçilo c contribuição, justamente, 
positiva que elas poderiam dor para a questão de empréstimos finon· 
cciros, 

Em outras palavras, de se poder ter um lugar onde os 
presidentes das principais empresas estatais se encontrassem c 
discutissem planos, não só de longo, como de curto prazos, Porque 
essas empresas, pelo seu poder de mobilizaçuo de recursos, poderiam 
contribuir, de forma bastante positiva, nilo só para planos de 
vencimentos a longo prazo, como o Professor João Manuel cnfati· 
zou. Chamo a atenção at~ mesmo para a politica conjuntural, que, 
inclusive, como sabemos que existem empresas estatais supcrovitâ· 
rias, que coexistem ao Indo de empresas estatais dcficitllrios, que têm 
que recorrer a empréstimos, poro cobrir ns suas aplicações, mccanis· 
mos Internos de redistrlbu!çilo de lucro, seria uma forma justamente 
adequada de conciliar os interesses dessas empresas, com os 
interesses mais amplos do Pais, e esse ponto que queria comp!cmcn· 
tor, Inclusive, com opções novas. 

• 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Sr. Presidente, vai nos dcscul· 
par, porque, sabe V. Ex• que, além das funções que desempenhamos 
como Lrdcr do Governo, paro assuntos económicos, temos, também, 
a parte politico, E era justamente, nuo u "casca de banana," mas que 
estÍIVUnllls lunçundo ui a inteligência do Dr. Cardoso, quando solici· 
tilv.lmos lules de S. S• sobre essa parte tocada pelo Dr. Langoni, de 
uma maneira, talvez, um pouco tclepãticn, mas di riamos o seguinte: 
a empresa estatal, de uma maneira geral, r•:prescntando o que rcpre· 
senta, praticamente 45% de nossas exportações, vendo que rcpre· 
senta um poder p~b!ico dentro do formação do nosso capital bruto. 
Então, essa coordcnoçuo - c gostorlamos de vê-la realizada com 
meios adequados, seja com formaçuo de dividendos, seja com politi· 
eas quanto a empréstimos, quanto a importações- daria, penso cu, 
com tlldu u sinceridade, na formação de crédito mesmo, um 
instrumental ao Governo para fazer com que a empresa estatal - c 
ntlll somos estatistus, achamos que aquele tripé do 1!1 PND cstã 
muito bem lançado, - seja aquele instrumento que, no momento, 
nós precisamos, paro não entrar numa cstognoçuo violenta. 

Sr. Presidente, estamos muito satisfeitos, mesmo porque, 
discordando de algumas colocações do Professor Cardoso, cm suma, 
está parecendo-nos que, no mérito, nós nos entendemos bem. Muito 
obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Concedemos a pala· 
vra ao Senador Agcnor Maria, para que S. Ex• conclua os perguntas 
que anteriormente estava formulando, 

O SR. AGENOR MARIA - Desejava fazer essa pergunto ao 
Professor João Manuel. Desviamos uma grande massa de recursos 
poro o setor de bens de consumo, através do crediãrio, que consi· 
dcro, na realidade, uma das vãlvu!os inflacionllrins maiores do Pais, 
especialmente o crcdiãrio que se prende a clctrodomésticos c automó· 
veis, que representam um status que onera o orçamento doméstico, c 
deixa o consumidor, em geral, otitobitolado pelo propaganda 
mussilic:mte 'I"" temos hoje no Brasil, cm permanente dependência 
do crediãrio, subjugado a juros cscorchantcs. O que vemos, hoje, ~ 
mais fácil comprar do que usar. 

A pergunta é:: seria vâ!ido di!ciplinor o crcdillrio c a remessa de 
lucros, desde que essas ind~strios silo quase todas de multinacionais, 
que transferem lucros para o exterior? 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Professor João 
Manuel Cardoso de Melo. 

O SR. JOÃO MANUEL CARDOSO DE MELO - O otual 
Governo odotou vãrins medidas para conter o demanda de bens 
durãvcis de consumo. E, do meu ponto de vista, corrctamcnte. Quer 
o Sr. Senador que o Governo aperte um pouco mais. Nilo me pare
ce, no momento, conveniente, porque podcrlamos jogar um sctor 
extremamente importante, do ponto de vista de geração de rendas c 
emprego, numa situação muito mais dillcil do que o que ele jã se 
encontra. Quanto à idéia, por exemplo, de diminuirmos ainda mais 
os prazos de linonciomcnto para bens durâvcis nilo me parece, no 
momento, aconselhâvcl. 

O SR. AGENOR MARIA - Muito obrigado. A terceira 
pergunto é sobre o problema tributãrio. Desejava fazer essa pergunta 
ao Professor Longoni. 

Em 1967, começou a vigorar uma nova filosofia tributãrio, no 
Pais, que foi a do I CM. Até cntilo pagãvamos imposto cm cascata, 
que cru a venda c consignações: No meu Estado, produzimos, no 
rcg!Uo do Scridó, um a!godilo denominado fibroso, libra 36.68. 
Vendemos, no ano passado, esse algoduo a CrS 24,00 o quilo, no 
mês de maio, O Estado produtor ficou com 12%, representando 
CrS 2,MM, por eu~u 4uilo de ulgoduo exportado paro o Sudeste. Este 
ano, estamos importando a linha esterlina do Sudeste, que é !00% 
fabricada deste olgodilo, à razuo de CrS 300,00 o quilo, c deixando 
no Sudeste Cr$ 36,00 só cm tributo, o que represento uma parcela 
maior do que o valor da matéria-prima exportada. 
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Com isso, tenho a impressão que a modificação da mosofia 
tributária veio criar, na realidade, um problema dincOimo c angustio· 
so para os Estados produtores de matéria-prima. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Com a palavra o Pro· 
fcssor Langoni. 

O SR. CARLOS LANGONI - Isso seria um tema para um 
outro simpósio: reforma tributâria nos seus mais diversos aspectos, 
por sugestão do Sr. Senador Agcnor Maria. (Risos.) 

Realmente, tentarei responder, rapidamente, apenas com o 
seguinte ponto de vista, mais filosófico do que propriamente técnico. 
Tenho a impressão que nós, talvez, tenhamos ido longe demais com 
0 programa de centralização excessiva da capacidade de arrecadação 
de recursos, por parte do Governo Federal. 

Evidentemente, se analisarmos, historicamente, esse tipo de 
rcação foi natural, face à desorganização tributária reinante antes de 
!964, c a primeira tendência natural é essa centralização. Acredito, 
entretanto, já com alguma experiência de alguns anos, esteja chcgan· 
do o momento de nós, cm certo ~cntido, equilibrarmos um pouco 
mais o sistema, de modo a que os Estados c os Municfpios tenham 
uma parcela maior de receita própria; gerada internamente, c nilo 
dependam tanto de transferência a nfvel federal, Essas experiências 
vão continuar a existir, inclusive, elas têm uma função importante de 
corrigir disparidades regionais, que num Pafs como o nosso silo 
muito elevadas, mas acredito que, talvez, essa seja a filosfia dentro 
da qual podcrfamos discutir uma reforma tributária mais ampla no 
Brasil, c certamente viria de acordo com as preocupações de V. Ex•, 
f;~cc u esse problema do !CM que V; Ex• mencionou. 

O SR. AGENOR MARIA- Sinto-me muito grato, e mais uma 
vez congratulo-me com a Comissão de Economia por nos dar essa 
oportunidade, Muito obrigado. 

Ó SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - A Comissão de 
Economia é que agradece a colaboração de todos os Congressistas, 
Muito obrigado. 

Com a palavra o Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- O sctor exportador vê sempre 
com agrado o acontecimento de nova minidcsvalorização, Alguns 
exportadores, mesmo, clamam por desvalorizações maiores. E dessa 
mente, os importadores ficam apreensivos a cada nova desvalori
zação do cruzeiro. Alguns economistas -, c me vem à memória um 
deles, do !PEA, o Sr, Pedro Sampaio Malan -, defendem duas 
taxas, nilo taxas múltiplas de câmbio, mas duas taxas: uma que 
atenda ao setor exportador, c outra ao importador, vamos dizer 
assim, cm geral, uma taxa de vender, c outra de receber. 

Então, aqui vai a minha pergunta. Gostaria de saber, de matar a 
minha curiosidade, se alguns dos ilustres dcbatcdorcs visitantes 
defendem a taxa dupla de câmbio. Em caso negativo, estimaria que o 
Sr. Presidente pedisse a um deles para dizer cm que os malcflcios 
superam os beneficias de uma taxa dupla de câmbio. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - O Senador Luiz 
Cavalcante fez uma pergunta gcn~rica a qualquer dos confcrcn· 
cistas. Portanto, facultamos a palavra àquele que primeiro for dcfcn· 
sor da tese por S. Ex• levantada. Em caso negativo, damos a palavra 
a qualquer dos palcstrantcs. (Pausa.) 

Com a palavra o Professor D6rcio Garcia Munhoz. 

O SR. DE:RCIO GARCIA MUNHOZ - A questão da taxa 
dupla de câmbio, taxa múltipla, que o Brasil jd usou no passado, às 
vezes tem sido defendida mais recentemente. Mas tenho visto que 
essa defesa tem sido feita cm favor de taxas diferençadas, cm relação 
à balança comercial c serviços, c, por outro lado, à balança de capi· 
tais, Principalmente, pela rigidez que temos hoje de mexer nu taxa de 
câmbio, dado o custo financeiro dos empréstimos externos. 

Especificamente, quanto à parte da balança comercial, a difcrcn· 
ciaçi\o entre exportações c importações já existe, na medida cm que 
as exportações silo favorecidas por uma sêric de cstfmulos fiscais c 

crcditlcios. Então, algumas estimativas indicam. que o exportador 
estaria recebendo, hoje, de fato, uma taxa de dólar cm torno dos SO% 
acima da taxa de mercado. E, no lado das importações, tcrlamos 
alguns mecanismos também de estimulo, na medida cm que se retira 
o imposto de importação, ou depósito pr6vio, alguns ónus silo rcti· 
rados das importações, 

Então, existe um sistema complexo de taxas diferençadas no 
Brasil, hoje. Mas, o que se pretendeu, c ainda hâ questão de um ano 
se discutia muito isso, ~ que se havia necessidade de uma mudança 
maior na taxa de câmbio, principalmente dado aos problemas do ba· 
lanço de pagamentos, c se necessitava estimular as exportações, 
porque nilo se concedia uma taxa mais favorável à remessa das 
rendas de capitais, juros, especificamente, que era o grande óbice? 
Eu, particularmente, nilo sou defensor da tau múltipla que existe 
implfcita no sistema brasileiro, porque é uma coisa discuuvcl, o õnus 
é muito grande hoje à sociedade, com o sistema de incentivos às 
exportações. Mas, nilo sei como podcrfamos estabelecer, hoje, cfc
tívamcntc duas taxas de câmbio, porque isso exige um fundo de 
compensação, que os Estados estão arcando com uma parte, que silo 
no sistema atual, via I CM, c a Uniilo outra parte. 

O SR. LU!Z CAVALCANTE- Satisfeito, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Agradcçemos a 
V, Ex•. 

Com a palavra o Senador Orestes Quércia. 

O SR. ORESTES QUE:RC!A - Sr. Presidente, gostaria de 
fazer uma pergunta ao Sr. Magalhães ou a algum dos Confcrcncis· 
tas. Sabemos que essa questão inflação é um dos grandes problemas 
do Brasil c de todas as nações subdesenvolvidas do mundo, ao que 
parece, Inclusive, ontem, na sua palestra, o Senhor disse que, talvez, 
o assunto deveria ser debatido na essência, na estrutura, c talvez, a 
Comissão de Economia pudesse, na sua programação, trazer à baila 
assuntos estruturais, como a qucstilo da balança de pagamentos, a 
divida externa, que está dando uma condiçilo nilo muito privilegiada 
ao Pafs, nos dias de hoje, 

Mas, ontem, na palestra que assisti do Professor Magalhilcs, 
S. S• defendeu, cm certos aspectos, a necessidade de conviver com a 
inflação, principalmente no que tange a um pafs subdesenvolvido. E 
citou o exemplo, inclusive, do Governo do Presidente Juscelino 
Kubitschck de Oliveira, e gostaria de saber, tendo cm vista que no 
Governo de Juscelino Kubitschck, realmente, houve uma inflação 
muito grande no Pais, mas nilo foi tilo grande como parece, à primei· 
ra vista, porque não me lembro bem os dados, os Senhores talvez se 
lembrem melhor do que cu, de que a inflação foi mais ou menos de 
20% ao ano. Somente cm um dos anos do Governo do Juscelino é 
que chegou a 3g%, se não me engano. Foi 36%, acredito. 

O fàto é que hoje ná um problema gravfssimo da inflação, cm 
nosso Pa!s, que supera cm muito o fndicc do Governo Juscelino. 

Então, gostaria de saber a sua opinião qual seria; vamos dizer, 
tendo cm vista a realidade económica do Pafs, um fndice tolcrâvcl de 
inflação. Mais ou menos, uma id6ia que V. S• pudesse dar. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Com a palavra o 
Professor João Paulo de Almeida Magalhães. 

O SR. JOÃO PAULO DE ALMEIDA MAGALHÃES- Tan· 
to cu quanto o Professor Langoni concordamos que uma certa 
inflação é normal, inevitável em certos pafscs, pelo menos no Brasil. 
E quando ele falou isso, cu estava pensando comigo mesmo, gostaria 
de saber quanto é que o Prof. Langonl acha que seria ruodvcl e 
quanto cu acho. Tenho a impressão que cu aceitaria uma inflaçho 
maior do que a dele. 

Tenho anotado aqui que uma inflaçao razo6vcl para n6s seria a 
de uma média de 25% ao ano. E nunca indo além de 30%, como tam· 
bém nunca caindo abaixo de 20%. Agora, realmente, o que também 
concordo com o Prof. Langonl, é que é extremamente importante 
que esse nlvcl de inflação seja mais ou menos cstAvcl. Tenho a lmpres• 
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silo que um dos grandes problemas de um pais que resolveu se dcscn· 
volver na base da inflação é cxatamcntc a flutuação. Quer dizer, num 
determinado momento, t!nhamos uma inflação que deveria estar cm 
torno disso, c agora, neste Governo, por motivos que teriam que se 
analisar com mais profundidade, de repente tivemos uma inflação 
beirando 50%. Mas, a minha resposta, objctivamcntc, seria uma in· 
flnção nproximndumcntc estabilizada, cm torno de 25%, variando cn· 
trc o mlnimo de 20 c máximo de 30%. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - O Professor Langoni 
solicita participar da discussão cm torno da pergunta do Senador 
Orestes Quórcin. 

O SR. CARLOS LANGONI - O meu n~mcro mAgico, 
realmente, é um pouco mais baixo. Fico entre um m!nimo de 10% c 
um máximo de 15%. 

Agora, Senador Quércia, apenas uma informação, não esti· 
vemos tão longe assim com relação à inflação no Governo Juscelino. 
Em 1959, tivemos uma inflação de 39,5%. Por acaso estou com a ta· 
bela aqui. Quer dizer, não está tão longe assim do !ndicc geral de prc· 
ços, não está tão longe dos nossos 45% agora. 

O SR. ORESTES QU~RCIA- ~.mais um dos anos. 

O SR. CARLOS LANGONI- J;: verdade que depois a inflação 
caiu para 30%. Nos outros anos nós tivemos, apenas para recordar, 
uma inflação de 24%, cm 1956, 24%, cm 1958, mais ou menos pró· 
xima a estimativa do João Paulo, quer dizer, 24% ou 25%. 

O SR. ORESTES QUf:RCIA- Era só essa pergunta. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Agradcçcmos a 
colaboração de V. Ex• 

Com a palavra o Deputado Ruy Brito. 

O SR. RUY BRITO- Sr. Presidente, a respeito de inflação, cs· 
tou ouvindo os ilustres Conferencistas, c me lembrei de uma estória 
que ouvi hã alguns anos de uma famnia pobre, cujo chefe, quando o 
n~mcro de filhos atingiu a três, comprou um cobertor para agasalhâ· 
los do frio. Depois, a fam!lia cresceu, c quando jâ chegava ao n~· 
mero de seis filhos, à época do frio, o cobertor não dava para todo 
mundo. c os mais fortes é que conseguiam se agasalhar, c os mais fra· 
cos ficavam sem ter o cobertor, puxando de um lado para o outro. 

O problema da inflação me afigura assim como essa estória do 
cobertor. Porque, realmente, toda politica inflacionâria produz 
desequilíbrios, desajustes c trava-se uma luta onde os mais fortes 
conseguem, realmente, levar uma vantagem nu defesa dos seus 
interesses. Digo isso, porque tenho a impressão de que a politica 
governamental, no Brasil, tem sido deliberadamente inflacionária. 

Ainda ontem, o Professor João Paulo de Almeida Magalhães, 
de certo modo, confirmava essa assertiva, isto é, tratando-se de um 
pais cm fase de desenvolvimento, houve uma opção politica que jâ 
ultrapassa o pcrlodo anterior a 1964. Então, sempre tivemos, 
realmente, a inflação como uma politica de Governo destinada a pro· 
mover o desenvolvimento do pais. 

Agora, o problema se situa cxntnmcntc nos reflexos c na capaci· 
dadc de cudn grupo social de se defender da inflação. 

Ouvindo hoje a exposição do Prof. Carlos Langoni, uma rcs· 
posta que ele deu, qucrin situar algumas considerações pura, depois 
passar a palavra no Prof. Carlos Lnngoni c ao i'rof. João Paulo de 
Almeida Magalhães. 

A primeira observação - vou dividir esta pergunta cm algumas 
observações- é quando o Prof. Carlos Langoni afirma- se entendi 
bem -que o fenômeno da inflação, num pais cm desenvolvimento, é 
mais ou menos igual pura todos. Tenho um ponto de vista diferente, 
porque acho - nliâs ele fez uma ressalva - salvo no caso dos pa!scs 
com economiu centralizada. Fez também referência à situação da 
Iugoslávia e du Hungria, onde, em decorrência de um melhor con· 
troic dessa centrulização, os taxas de Inflação silo mais altas. 

Fuço uma observação neste sentido porque, cm primeiro lugar, 
ucho que o problema do fenómeno inflacionário brasileiro é um fcnó· 

mcno tlpico, porque nós, aqui, temos uma situação politica que nos 
aproxima um pouco - um pouco não, bastante, diria - do regime 
autoritário, O regime, no particular, elegeu- c isto faz parte da dou
trina de segurança nacional - elegeu o binómio desenvolvimento· 
segurança, E, conseqUentemente, o Estado brasileiro detém rigi· 
dnmentc o controle dos mecanismos de distribuição de renda. E 
somente uma polrtica de desenvolvimento bem sucedida, com os rc· 
nexos inflacionários distribu!dos eqUitativamente, é que poderia 
justificar, ao longo do tempo, ·a'·manutcnção de um regime autoritá· 
rio, durante tão grande lapso de tempo. 

Em outros pulses, assim como a Alemanha, ltâlia, Japão c ou· 
tros pulses onde se verificou o milagre do desenvolvimento após· 
guerra, c lá, em outras circunstâncias, também, o desenvolvimento 
foi realizado numa sociedade politicamente aberta, politicamente 
livre. 

Então, o que justificaria, no caso brasileiro, a manutenção de 
um regime autoritário durante tiio largo pcr!odo de tempo, que seria 
a realização do desenvolvimento, com menos traumas poss!vcis. 

Da! por que entendo que o problema da situação brasileira não 
poderia ser comparado, aqui, com os dos outros pa!ses cm descnvol· 
vimcnto a não ser com aqueles pa!scs cm desenvolvimento que regis· 
trem uma situação politica análoga à nossa. 

Outro ponto de vista que eu queria mencionar é que me parece 
que o problema da inflação resulta do fato de que o Governo per· 
segue objctivos, que são conflitnntcs entre si, que silo contraditórios. 
Numa primeira etapa, o Governo resolveu conter salârios, o que 
significa dizer conter demanda, objctivo que parece estar at~ asora 
sendo mantido, que tem sido o de penalizar salários, para se premo· 
ver uma redistribuição de rendas e, cm lace disto, acumular recursos 
de poupança. 

Tenho, aqui, dados que, de certo modo, não amparam muito a 
tese do Prof. Carlos Langoni, quanto à elevação de salârios. Silo 
dados publicados no O Estado de S. Paulo, de março de 1976, re· 
ferente ao balanço da Volkswagcn do Brasil. No demonstrativo de 
contas da parte de Lucros c Perdas~ mcncionado.o seguinte: 

"As despesas com gastos de materiais, despesas de 
fabricação e serviços, representando 63,47% das despesas 
totais." 

Os salários, encargos sociais, serviços sociais, compreendidos 
aqui sob essa rubrica de salârios há uma explicação, estilo comprecn· 
didos salários, ordenados, encargos serviços sociais, abrangem, além 
dos pagamentos cfetuados, também provisão para indcnização traba· 
lhista, gratificação, mesmo com uma contribuição prcvidenciárin a 
cargo do empregador e outros encargos voluntários, representam 
apenas 13,52% sobre o total dos custos. Finalmente, os impostos 
governamentais, que representam 1g,31% sobre os totais dos custos 
- isso com uma ressalva de que, no caso da exportação, por força 
dos incentivos fiscais- isto a! desapareceria. 

E entre 1975 c 1976, a evolução das despesas da Volkswagcn, no 
particular, revela o seguinte: 

"Os gastos com materiais cresceram numa proporção de 
58,6%, c os gastos com as folhas de pagamento com salários 
cresceram, apenas, com um percentual de 35,7%". 

Isso significa dizer que houve uma virtual compensação do 
processo inflacionário, mas não houve um acréscimo, niio houve 
ganhos, neste particular. 

Acrescente-se à politica salarial, como um fator de transferência 
de renda, a existência da Lei do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, que é um poderoso incrcmcntador da rotatividade da miio· 
dc·obrn, a anular, por via das despedidas, as vantagens obtidas nos 
rcnjustumcntos salariais. 

Por isso, ontem, quando razia Indagações no Prof. Bulhõcs, cu 
não concordava muito com a colocação que ele fazia sobre a 
instabilidade dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, que seria conseqUência do hábito que estaria se gcncrnll· 
zundo entre os trllbalhndorcs, cm solicitar demissão para sacar os 
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depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Nilo! A 
instabilidade resulta do baixo poder aquisitivo, das demissões, que 
provocam a rotatividade da milo·dc-obra c, de outro lado, dos cstl· 
mulos feitos pelo próprio Governo, cm permitir o saque dos dcpósi· 
tos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para amortizar divi
das do próprio· Banco Nacional da Habitação. 

Então, me parece, Sr, Presidente, que a! se situam alguns dos 
aspectos que estariam a determinar- cu diria, apenas para dcmons· 
Irar que o Governo estimula a inOação de um lado, c a contém de ou· 
tro. Então, silo os objctivos que ele persegue é que silo contraditórios, 

Eu mencionaria um caso, por exemplo: os dinheiros cmprcs· 
tados no exterior para a construção de estradas, Todo mundo sabe 
que para abertura de estradas nós não precisamos de um centavo em 
moedas fortes. Este aspecto não Oca muito claro, c prevalece, cn· 
tão, a suposição de que esses empréstimos silo destinados ou à 
manutenção de nossas reservas cambiais ou ao pagamento de 
algumas parcelas do nosso endividamento externo, Mas, seja num ou 
noutro sctor, de qualquer maneira, isso provoca um impacto de 
natureza inOacionária, A redução de salários, acompanhada, de um 
outro lado, pela impossibilidade que tem o Governo de conter ven· 
das à prestação também é um outro aspecto contraditório da politica 
governamental, 

Da! por que, finalmente, abordaria o aspecto levantado pelo 
Prof. João Manocl Cardoso de Mcllo, a respeito do novo pacto so· 
cial. Entendo, realmente, como corolório de tudo isto que só 
podcr!amos caminhar para uma solução definitiva desse problema, 
na medida cm que fosse realizado um novo pacto social, cm que o 
Ministro Severo Gomes definia como um pacto de consenso, cm lu· 
gar do pacto de subordinação, que existe hoje. 

Na primeira etapa, era um pacto de subordinação, que 
mantinha sob r!gido controle, cm sctorcs assalariados, cm sctorcs de 
renda fixa de economia, c que hoje, de certo modo, serve para conter, 
também, as rcivindicaçaõcs que partem de alguns sctorcs do empresa· 
rindo, que se scnicm prejudicados. Somente dessa maneira - c cu 
acho que o problema da inflação tem uma conotação nitidamente 
politica - se poderia caminhar para uma solução desse problema, 
sem os traumas que se verifica até hoje. 

Agradeço a atenção, c peço desculpas por ter-me estendido tan· 
to. 

O SR. DOMICJO GONDIM -Se V. Ex• me permitir, gosta· 
ria de '1zer uma observação a respeito da pergunta do Deputado 
Ruy Brito. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Solicitaria ao nobre 
Senador Dom!cio Gondim que nos permitisse, agora, cumprir, 
realmente, o programa do debate entre os palcstrantcs. Logo após o 
que, então, voltar! amos ao debate com os Srs. Parlamentares. 

O SR, DOMICIO GONDIM- Sr. Presidente, é um assunto de 
suma importância, sobre uma afirmativa que cu não poderia concor· 
dar, absolutamente, com o que disse o nobre Deputado Ruy Brito, 
que o Brasil é um Pais totalitârio, comparando-se com os pa!scs do 
leste europeu. Eu não posso aceitar essa afirmativa. 

O SR. RUY BRITO- Sr. Presidente, eu não fiz esta afirmativa. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - A Presidência dâ 
prosseguimento aos trabalhos, passando a palavra aos Srs. Con· 
fcrencistas. 

De acordo com a programação, cstabclcccr!amos uma mesa· 
redonda, com os ilustres participantes deste conclave, c gostarlamos 
de sugerir que fosse observada a ordem cronológica, tendo cm vista 
que ontem falaram os professores João Paulo Almeida de Mngnlhães 
c ln4cio Range!. Como V. Ex•s tiveram oportunidade, hoje, de assis· 
ti r os palcstrantcs que jã se pronunciaram a respeito, talvez n melhor 
maneira de rcnlizarmos os debates com os Srs. Conferencistas seria 
inlcid·los por aqueles que ontem falaram c ouvirnm os de hoje, 
porque nem 1udos os de hoje ouviram os de ontem, 

DcMa formu, devemos n palavra ao Prof. João Paulo Almeida 
Magulhãc<, 

O SR. JOÃO PAULO ALMEIDA MAGALHÃES- Gostnria 
de pedir a V. Ex• que passasse a palavra para o Prof. lnâcio Mourão 
Rangel, 

O SR. PRESIDENTE (Mnrcos Freire)- Por sugestão do Prof. 
João Pnulo Almeida Magalhães, passamos a palavra ao Prof. Jnâcio 
Mourão Rnngcl. 

O SR. INÁCIO MOURÃO RANGEL - Sr. Presidente, 
inicialmente gostaria, sobretudo, de fazer considerações sobre as 
exposições dos companheiros que participaram deste Simpósio. 

Tomei algumas notas sobre as intervenções de hoje, c dentre elas 
cu gostaria de obter alguns esclarecimentos. 

O Professor Cnrlos Langoni, ao se referir aos dois surtos inna. 
cionârios, que citou, simbolicamente, 1964 c 1974, me pareceu 
inclinado a achar que cm 1964 a economia estava carregada de ca· 
pacidadc ociosa, c isso explica o porquê da expansão da renda naquc· 
lc pcr!odo, que vai até 1970 ou um pouco adiante, Em 1974, cntrctan• 
to, parece ele inclinado a achar que a economia cstnva menos car· 
regada de capacidade ociosa, de maneira que ela não teria as mesmas 
saldas do dccõnio anterior. Permitam-me um detalhe, a!; o tamanho 
cfctivo do ciclo - me parece um pouco mais de um decênio, - de 
maneira que, muitn coisa do que, realmente, apareceu agora,· cm 
19.74, nós dcvcr!amos ir buscar no outro ciclo, um pouco atrâs, talvez 
um ano, ou dois, c cncontrar!amos condições mais semelhantes. 
Mas, o que importa é isto: neste pcr!odo, nós crescemos, expandimos 
a produção, como se tem repetido nqui, basicnmcntc, de bens durá· 
veis de consumo. Celso Furtadu diria: consumo conspfcuo. 

Basicamente, construfmos rcsidõncias, nas nossas cidades. De 
1970 para câ, só considerando os 8 ou 9 grandes centros, como: o 
grande São Paulo, a grande Brasilia, o grande Rio etc., temos tido 
um crescimento médio de l milhão 600 mil habitantes por ano. De 
barato, nós podemos dizer que as nossas cidades estão crescendo, 
estão recebendo c alojando, de alguma maneira, pelo menos 2 mi· 
lhõcs ou 2 milhões c pouco de pessoas, por ano. Isto não é criação de 
um potencial produtivo, que cstâ à espera de utilização. Mais ainda: 
com esses bens de consumo, que estivemos comprando, vcdcndo, 
exigiram que criâsscmos todo um sistema de crédito para facilitar a 
mcrcantilizaçilo do automóvel, geladeira, fogão a gâs c clctrodomés· 
ticos, cm geral, que, sob certo ponto de vista, silo bens de consumo, 
porque hã uma convenção que pretende que as compras das casas de 
fam!lia silo consumo, admitindo-se uma cxccção para compra da pró· 
pria casa. Mas, a verdade é que quando se numa casa de famllia se 
substitui o fogão a lenha por um fogão a gâs, ela obtém o mesmo cfci· 
to que uma fâbrica que substituísse uma máquina n vapor por uma 
clétrica, Quer dizer, aumenta a produtividade de trnbalho doméstico 
c, conseqUentemente, libera milo·dc-obra que, eventualmente, pode· 
rá ser utilizada fora da casa de famflia. 

Então, tivemos isto: estivemos investindo, pcsadnmcntc, em 
nlojamcnto dessa população que chega do campo a instalação dela c 
o aumento da produtividade da população jâ urbanizada. Se tudo is· 
so nilo representa uma forma de acumulação de capncidadc ociosa, 
que está esperando utilização, cu não sei o que seja cnpacidadc ocio· 
sn. Mnis ainda: essas ind~strias produtoras de bens de consumo, silo 
mcta16rgicas, de um modo geral, quer dizer, ainda que se admita que 
os seus produtos atuais sejam bens de consumo, elas também silo 
mâquinas noutros termos, se, do ponto de vista de mercado, poderia· 
mos dizer que: silo bens de consumo; do ponto de vista técnico, não; 
silo bens de produção. As mesmas mâquinas, as mesmas ind~strias, 
que estilo produzindo esses bens de consumo poderão, cam relativa 
facilidade, ser njustadns à produção de equipamentos nccess4rios a 
uma nova ctnpa do nosso desenvolvimento, 

O mundo moderno é composto de um centro de pa!scs dcscnvol· 
vidos, em torno do qual gira uma vasta periferia de pafscs subdcscn· 
volvidos, entre os quais, nós nos inclufmos, embora cstcjnmos numa 
etapa mais avançnda deste subdesenvolvimento. 

Creio que esta mesma crise que cstâ nos ntingindo, agora, pela 
qual estamos chegando ao limite da nossn capacidade de endivida· 
menta externo, também cstâ nlcançnndo, de um modo gcr&l, '' tercei· 
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ro mundo. Dezenas de pulses, que são candidatos à importação de 
produtos dos pulses desenvolvidos, isto é, produtos que já estamos 
cm condições de suprir e que, se forem encostados à parede, como 
nós o estamos sendo, eles terão de se conformar cm buscar outras 
fontes de suprimento para os bcns.quc eles estilo habituados a impor· 
lar. e natural que cm um pais subdesenvolvido africano ou asiático, 
que possa comprar um Volkswagcn alemão, ou um Fia! italiano, não 
comprará um Volkswagcn brasileiro ou um Fiat brasileiro. Mas, isto 
significa justamente que estamos supondo que eles têm capacidade 
de importar, naquelas moedas daqueles pulses. 

A verdade é que este mesmo fenômeno está nos alcançando; esta 
mesma onda de facilidade de crédito externo, que fez com que o nos
so endividamento alcançasse as alturas atuais, acançou também esses 
outros pulses e, eles juntamente conosco, estão chegando a este limi· 
te. Parece-me que não seria um irrealismo pensar na possibilidade de 
organizar um ihtcrcâmbio com esta área periférica, considerando 
que eles vila precisar de importar coisas que nós já estamos cm condi· 
çõcs de produzir, pois temos uma capacidade de produção além da 
nossa demanda cfctiva interna c, conseqUentemente, que estas indús· 
trias criadas, embora supram bens de consumo, ou mesmo admitin· 
do que .o fossem- porque eu mesmo já demonstrei que não o são,
elas podem se converter cm fonte de receita, de capacidade para im· 
portar, c que nós poderemos utilizar, de alguma maneira, para atcn· 
der às nossas necessidades. 

ConseqUentemente, quero sugerir- c cu espero que o Professor 
Carlos Langoni c os meus caros colegas também, aceitem, ar também 
sob esse aspecto a presente conjuntura se parece com a anterior. 
Também, sob i:sse aspecto, nós assistimos ao fato de que vivemos um 
período de desenvolvimento, o qual desemboca cm capacidade ocio· 
sa em certas áreas da economia, que, como é natural, dcstimula os 
investimentos naquelas mesmas áreas, Ora, a partir do momen· 
to em que nós criemos condições propicias a investimentos cm ou· 
tros setorcs, esta capacidade ociosa poderá ser utilizada, c nós pode· 
remos ter uma reedição do milagre, que como já vimos que não foi, 
absolutamente, um fato singular. O pcrlodo "jusccliano" foi um 
milagre, o período do ciclo "dclfiniano" foi outro milagre, c nós te· 
mos condições para repetir isso. Nilo é o momento para polemizar 
sobre isso, mas queria apenas chamar a atenção para o fato, de que a 
similitude entre a presente conjuntura c a conjuntura de 12 anos 
atrás é, de fato, mais completa do que me pareceu licito inferir-se da 
posição do Professor Langoni. Gostaria de ouvir sua opinião sobre 
esse assunto, 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Concedemos a pala· 
vra ao Professor Carlos Langoni para responder ao Professor Inácio 
Rangel. 

O SR. CARLOS LANGONI- Senador, V. Ex• me pediu para 
ser râpido, Evidentemente, a exposição do Professor Rangel daria 
margem para muitos comcntârios. 

Eu, realmente, mantenho o meu ponto de vista, Acho que exis· 
tem diferenças qualitativas bastante importantes na situação brasilci· 
ra, após 74, cm rclaçilo a 64, O conceito de capacidade ociosa do Pio· 
fcssor Rangel é, realmente, um conceito bastante convencional. Ele 
se refere a capacidade ociosa mesmo a sctorcs, cuja taxa de cresci· 
menta, fosse extremamente elevada, como é o caso da construção ci· 
vil c, talvez, considere apenas criação de capacidade a expansão de 
outros sctorcs industriais. 

Gostaria, apenas, de apresentar algumas estatlsticas, porque, te· 
nho a imprcssilo,'estamos cometendo uma pequena falácia- cstatis· 
tica básica - ao tentar identificar o crescimento económico brasilci· 
ro, recente, como sendo única c exclusivamente a cxpansilo de um 
único setor: bens de consumo durável. Inclusive, ouvi essa nfirmação 
cm diversas ocasiões, como se tudo o que ocorreu tivesse sido, na eco• 
nomin brasileira, de 19i7, exclusivamente expansão do bens de consu· 
mo durável. 

Então, darei a V. Ex•s algumas informações b!lsicas. 
Primeiro, qual a participaçilo relativa desse sctor de bens de con· 

sumo durável no total do setor mnnufaturclro brusllciro? 

Tenho, aqui, um dado bastante significativo: para 1969, essa 
participação, por exemplo, considerando o sctor material de trans· 
porte, era cerca de 9%. Se compararmos a evoluçilo, ao longo do tem· 
po, entre 59 c 69, a participaçilo do setor de material de transporte, 
que foi um dos sctorcs mais dinâmicos aqui, engloba outras coisas 
além de automóveis, ele passou de 7,60 para 9%, Quer dizer que exis· 
te ainda 91% da produção manufaturcira que não é, apenas, bens de 
consumo durável. 

Em termos de taxa de crescimento. Tenho aqui uns dados rccen· 
tcs, relativos ao pcrfodo 72/73, da taxa de crescimento do produto in· 
dustrial, dividida por subsctorcs. O sctor, por exemplo, de mecânica 
cresceu cerca de I 5%, em termos reais cm 72, 27% cm 73. O sctor de 
nilo-mctãlicos cresceu cerca de 16% cm 73; o sctor qulmico cresceu 
17%, em 72, c 25%, cm 73. 

Então, queria fazer um pouco mais de justiça ao que ocorreu no 
País, Nilo foi apenas a expansão de bens de consumo durável. A par
ticipação desse setor ainda é uma parcela relativamente pequena do 
total da indústria brasileira. Efctivamcntc, houve uma expansão 
generalizada de vdrios outros sctorcs da economia. Este é o ponto 
que considero essencial. Não gostaria que saíssemos daqui com essa 
visão, como sendo uma visão distorcida do que, cfctivamcnte, ocor· 
rcu na economia brasileira, durante esse período. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Com a palavra o 
Professor Inácio Rangel. 

O SR. INÃCIO RANGEL- Gostaria de lembrar que o que 
caracteriza um determinado período não é, necessariamente, a 
expansão da produção de um determinado sctor. Quando dizemos 
que um sctor está comandando a expansão da economia, estamos 
dizendo que aquele setor está recebendo os investimentos bâsicos da 
economia, podendo ser, até, que a produção daquele sctor não esteja 
crescendo. Aliás, de um modo geral, é isto, o que ocorre. Por cxcm· 
pio, quando criamos condições propicias, para construir ferrovias, 
durante muito tempo estaremos investindo cm ferrovia, c o transpor· 
te ferroviário não estará crescendo. Entretanto, esses investimentos 
estarão engendrando demanda cfetiva para os sctorcs que se dcscn· 
volveram nos ciclos anteriores. 

De maneira que a cstatfstica do Professor Langoni não esgota o 
assunto. Com efeito se estivéssemos investindo nesse sctor, nilo havc· 
riu por que esperar que os efeitos desse investimento para diante apa· 
recesscm ao primeiro momento. Por exemplo, a indústria 
automobilfstica que havia em 59 era, cm grande parte, um sistema 
que punha cm paralelo cerca de 1.500 ou 1.600 empresas, dos quais 
havia uma dezena ou pouco mais de empresas titulares que recebiam 
peças supridas por centenas de outras empresas. Com o tempo, essa 
indústria foi-se completando, foi-se verticalizando sem que signifi· 
casse, necessariamente, cm aumento dq número de produção de 
automóveis. No entanto, ela estava recebendo investimento, c aque· 
las outras indústrias, aquelas indústrias de fundo de quintal, que no 
inicio produziam as peças que a outra montava, essas indústrias iam 
sendo liberadas pnra outros fins. Eventualmente, a sua atividadc 
tendia a manifestar-se no crescimento de outro sctor qualquer, que 
não necessariamente aquele, 

Então, o crcscimcnt~ de um determinado produto não mede o 
comportamento $Ctorial de um pcrfodo limitado. Evidentemente, 
que no perfodo de longo prazo, se os investimento prosseguem, a 
·produçilo deverá crescer. Mns, a produção podert\ ficar limitada, 
durante certo tempo, nilo obstante ser aquele o sctor dinúmico da 
economia. 

Setor dinâmico i: aquele que recebe os investimentos c, 
enquanto está recebendo os investimentos - por definição, justa· 
mente, porque estA cm vias de implantaçilo- sua produção nilo crcs· 
cc, embora induza o crescimento da dos outros. Por exemplo. se nós, 
ngoru, engendrarmos demanda para outro sctor desenvolver, essas 
indústrias que se desenvolverem, nesse pcrfodo, serão chamadas a 
um suprimento de bens adicionais. Entilo, assistiremos a esse para· 
doxo, que, justamente o sctor que dinamicamente está morto, ou 
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adormecido, isto é, não é aquele que puxa o cordão, ele l: que aparece 
nas estatfsticas com maior produção, 

Quando montamos uma indllstrin qualquer, engendramos uma 
folha adicional de pagamento, que vai signincnr demanda adicional 
de roupa, de calçado etc, Portanto, essas indllstrias, se têm capuci· 
dade não utilizada, vila produzir, vila ter u sua produção aumentada 
c, nilo obstante, não estar havendo investimentos nelas, nilo silo as 
que caracterizam aquele momento, 

O SR. CARLOS LANGONJ- Professor Rangel, me desculpe, 
mas o seu argumento reforça o meu ponto de vista, Porque, se 
considerarmos a mobilização de investimentos como sendo, então, o 
critério relavante para identificar sctores dinâmicos, não há dllvidn 
ulgumn que, após 1970, n mobilização de investimentos foi muito 
maior pura setores básicos do que para setores exclusivos de gens 
duráveis, Mesmo porque o grande esforço da implnntnçiío da 
indllstria automobilistica foi antes de 1970, A indllstria automobills· 
ticn, foi implantada, inclusive, em dimensões já bastante elevadas, 
antes de 1970. ~ justamente n partir de 1970. que se 
começam os esforços, porque, de novo, aquela capacidade ociosa 
ucumulada, que havia sido esgotada, começam aparecer os pontos de 
estrangulamento, em termos de siderurgia, em termos de produtos 
sidcrllrgicos, cm termos de outros metais, em termos, inclusive, de 
cimentos, e é: ai que começa haver, então, a mobilização intensa de 
recursos para investimento. Inclusive, é bom lembrar que um sctor 
cxtrcmumcnte importante, como o setor petroquímica, começa a 
receber um fluxo substancial de investimento, a partir de 1970. 

Portanto, acho que o seu argumento de que não se deve medir 
apenas pelo crescimento do produto, mas, deve-se olhar para a par· 
cela de investimento que está sendo investido, reforça o meu ponto 
de vista, de que, na verdade, nesse período, existiu outros setores que 
já estavam numa fase de expansão, que só iriam apresentar um cres· 
cimento no período a posteriori. 

Portanto, continuo com o meu ponto de vista. Acho que, real· 
mente, tentar identificar o crescimento brasileiro como sendo 
exclusivamente o crescimento de um sctor, que representa 9% do 
total da indllstria manufatureira, é: certamente limitar, por demais, a 
visão do problema. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Posso entrar, aqui, com 
um pequeno parênteses? 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Concedemos a pala· 
vra ao Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SA TURNJNO - ~ claro que ninguém 
pretende identincar o setor automobillstico corno sendo o llnico 
sctor responsável pelo crescimento da economia brasileira, nos 
llltimos tempos, Mas, as taxas de crescimento, do sctor automobillsti· 
co, como um todo, as grandes taxas de' crescimento, ocorreram 
precisamente entre 68 a 73, ou 74, onde ela apresentou taxas próxi· 
mas de uma média de 30% ao ano. Quer dizer, bem maiores do que 
qualquer outro sctor que se tenhu observado, na economia brasileira, 
nesses llhimos tempos. Quer dizer, a grande critica que se faz é: que 
esse crescimento é anómalo, cm relação nos demais sctorcs. 

O SR. CARLOS LANGONJ - Gostaria de dizer o seguinte: 
realmente, n~o estou, aqui, defendendo o setor automobillstico, 
mesmo porque numu economia de mercado- nf que está o fasclnio 
da economia de mercado - nós, felizmente, nüo podemos deter• 
minar a que tnxa os diversos sctnres vüo crescer, Acho isso, inclusive, 
bastante fuvon\vel, quer di~er, os setores crescem em funçüo das 
próprias condições dimlmicus do processo de desenvolvimento. 

Evidentemente, dando, de novo, um dado cstatfstico, por cxem· 
pio, ern 1973 o ietor qufmic<1 apresentou um crescimento de 25%: o 
sctor de matcriul elétrico, cerca de 29%; o sctor de mecdnicu, 27%: o 
setor de muteriul de transporte, 24%. 

Portunto, nno foi upcnas o setor uutomobilistico. ~ apenas uma 
questão de con~tntaçilo estatísticu, porque ficumos com essa imprcs· 
silo, no ur. C:: evidente que todos os sctorcs de bens duráveis, quando 

h ii um crescimento rápido c a renda começa se c~pandir, eles têm -
nós subemos, historicamente, cm todos os países, devido à ·sua ele· 
vudu capacidade de renda e demanda - uma tendência de crescer a 
tuxus mais elevadas dn <lUC outros sctorcs tradicionais, como o têxtil 
etc. 

Gosturia apenas de ressaltar, a bem da evidente estatfstica 
disponivcl, é que realmente o crescimento foi mais amplo; nüo foi 
ar.enus exclusivo de um ou de outros sctorcs. 

O SR, ROBERTO SATURNINO- Realmente, não foi, Foi 
mais amplo: apenas o que se aponta é que aquele, cm particular, 
cresceu nitidamente numa taxa superior aos demais, c RUe esse cresci· 
menta, cm boru siga regras de mercado, ele foi, ein grande, parte, 
induzido por mecanismos governamentais, criado cspccificàmcntc 
para isso, sem o que nós, hoje, tcriamos que condenar os executivos 
dessa inditstria automobillstica, todos, a uma incompetência, na 
avaliação, na projeçilo dos mercados, Era um crescimento que, 
evidentemente, estava anómalo, cm relação ao crescimento da ccono· 
mia, como um todo da própria renda nacional. Prova disso .é que, 
sabendo-se que o Brasil é um Pais que, até agora, não descobriu pc· 
tróleo, os executivos da indllstria automobilfstica jamais dariam pas
sos tão ousados nessa ampliação, se não houvesse, por trâs; um 
incentivo governamental, algo que lhes acenava com unia possibilida· 
de de expansão dessa ordem. 

O SR, CARLOS LANGONJ- Acho que nilo foi bem um in· 
ccntivo, Considero incentivo como um subsidio, O que se criou, real· 
mente, o que teve um impacto enorme, para bens de consumo durâ· 
vel, foi um mecanismo de financiamento, ~ importante lembrar que 
esse mecanismo de financiamento, onde são cobradas taxas de juros 
reais, portanto, nilo há realmente esse incentivo, até illgum Senador 
se referiu a taxas cscorchantcs, mas são taxas reais, esse mecanismo 
de financiamento teve, por outro lado, um aspecto muito intcres· 
sante: é que esse setor de bens durãveis, no Brasil, sempre sofreu 
crises c!clicas, cxatamcnte por falta de um mecanismo mais adequa· 
do de financiamento, Mas, ainda, aqui, gostaria de lembrar, dar uma 
informação, A parcela da poupança financeira que, atualmcntc, é uti· 
lizadu para consumo durãvcl, para financiar consumo durável, ou 
seja basicamente a venda de letras de câmbio, não chega a rcpre· 
sentar algo superior a 10% do total da poupança financeira, 
Portanto, também, não é algo dcsmcnsurávcl. Tenho a impressão de 
que esses pontos é que são importantes de se ressaltar. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - O Professor João 
Manocl Cardoso de Melo pede a palavra para se pronunciar, dentro, 
ainda, desse enfoquc do problema. 

O SR. JOÃO CARDOSO DE MELO - Tenho a impressão 
que o Professor Rangel quis mostrar, no meu ponto de vista de 
maneira justa, é que entre 68 c 74, o que há é a dominância, do ponto 
de vista da acumulação, no sctor de bens de consumo duráveis, Não 
se trata, portanto, de comparar ta~as de crescimento sctoriais do 
per!odo de 68 a 74, entre o periodo de 56 o 62, Não. se trata disso, Js. 
so é um racioc!nio formal, Trata-se, simplesmente, de se constatar 
que no momento, 56/62, houve uma verdadeira revolução no apa· 
relho industrial brasileiro, c que cm outro momento, 68/74, nós crcs· 
ccmos 11 base, pruticamcntc, com grande cxceção da petroqulmica, 
como já disse, do que já Unhamos, Este c o ponto fundamental: o 
aparelho industrial brasileiro não se diversificou o suficiente cnttre 
68/74, isso porque - não toquei esse ponto, na minha exposição, 
mas isso n~o é dif!cil de e~ plicar. A politica económica entre 64/67 é 
que gestou, que produziu a dominância da indllstria de bens de 
consumo duráveis, Como? Muito simples, cie um lado estruturou o 
mercado financeiro, c possibilitou o financiamento dos bens de 
consumo duráveis, que significa, do ponto,de vista económico, criar 
condições parn o surgimento de um gasto a11tónomo, cm rclaçüo a 
esses bens. De outro lado, u politica económica de 64/67 jugulou os 
>etores de base, c ninguém esqueça de que houve um relatório, por 
exemplo, recomendando a paralisaçüo dos invcsttmtntos na 
siderurgin, 11 pretexto de que nJo havia demanda. ~ claro que nno 
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havia, pois cstúvamos cm crise. ~ isso que precisa flcnr bem claro, 
Quer dizer, a política econômicu de 64/67 é que modelou a formu de 
crcscimcnto de 68/74. 

O SR, CARLOS LANGONI - Gostaria de completar essa 
informação, lembrando aqui que não há dúvida qua em termos de 
selar industrial, principalmcote do selar privado, até 70, o que se fez 
foi usura cupncidade ociosa, j{J que a economia brasileira estava, de 
62 a 66, esu1gnada. Então, não se podia, rcalmentc mobilizar rccur· 
sos pura novos invcstimcntos se havia capacidade ociosa para ser 
utilizada, Mas, mcsmo a partir de 1967 houvc a mobi!izaçilo de inves
timentos, para alguns setores de infra-estrutura, extremamente 
importantes. Por acaso, estou aqui com a tabela, e verifiquei, por 
exemplo, quc o setor de material clétrico c comunicações elevou a 
sua purticipnçiio de 4% pura 6.45%, sobre o total do produto, 

se aceloravam c voltavam utrús, c dizendo, talvez até com menos ên· 
fuse do que o Professor Langoni, que, nessa tentativa de segurar a in· 
naçüo, deveríamos tomar cuidado com u troca, para não falar rrade
off, entre redução de taxa de innaçào c reduçi!o de taxa de desenvolvi· 
menta. 

Então, me lembrei do esforço enorme de telecomunicação. Se is· 
so não é ampliação de capacidade no seta r de base, cnti!o, usando ai 
n analogia do Professor Rangel, não sei o quc é ampliar a capacida· 
dc. Porque o setor de telecomunicaçõcs, que se cxpandiu enormcmen· 
te a partir de 67, é um exemplo claro de expansão do sctor de infra-es· 
truturu, relevante, que não tem nada a ver com concentração de ren· 
da, não tem nada a ver com modelo dependente. Quer dizer, é exem· 
pio típico de expansão de investimento face a um estrangulamento vi
sivel prccxistente. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Continua com a pala· 
vra o Professor Inácio Rangel. 

O SR. INÃCIO MOURÃO RANGEL- Toda a minha urgu· 
mentação visava mostrar que, sob esse ponto de vista, os dois mo· 
mentos se parecem, quer dizer, nós chegamos a um momento em que 
em várias áreas da economia, estamos carregados de capacidade 
ociosa e temos que pensar cm dimensioná-la, que pensar na maneira 
de utilizá-lu, nu maneira de ir buscá-la. Porque, diferentemente do 
outro ciclo, hoje estamos assistindo referências à capacidade 
ociosa, como fato relativamente corrente, o que não era, por ocasião 
do outro. Quando do outro ciclo, era costume considerar-se que a 
economia brasileira estava no limite da utilização da sua capacidade 
produtiva. E creio que eu era um dos poucos economistas brasileiros 
a falar cm recursos ociosos. Tenho, aliãs, um livro com o nome de 
Recursos Ocio.ws da Economia Brasileira, em que procurava demons
trar que se encontrássemos uma maneira de engrenar uma demanda, 
de certa forma correspondente àquela capacidade, a economia daria 
um salto à frente. 

Muito bem, estou dizendo a mesma coisa agora: a economia es· 
tá carregada de capacidade ociosa, e temos de pensar num modo de 
põ·lu em evidência. 

O SR. PRESIDENTE(Marcos Freire)- Com a palavra, o Pro· 
fcssor João Paulo de Almeida Magalhães, 

O SR. JOÃO PAULO DE ALMEIDA MAGALHÃES -
Sr. Presidente, depois desse debate, bastante acirrado, que ocorreu 
agora, vou entrar com uma colocação curiosa, no sentido de que 
acredito que -retomando, um pouco, a tese que defendi ontem -
haja um largo acordo entre os economistas que estão discutindo o te· 
ma do seminário- porque, de fato, temos um seminário sobre a in· 
flaçilo. E reparem os Srs. que as discordâncias silo mais de interpreta· 
çilo do processo recente de desenvolvimento brasileiro. 

Voltando à inflação, creio que posso começar ressaltando o que 
disso na minha exposiçilo de ontem, 

" muito comum, no Rio, quando sou entrevistado sobre o pro· 
blcma innacionãrio, os jornalistas sempre dizerem-me que estilo ou· 
vindo diversas correntes; que ouviram o Professor Langoni, o Profes· 
sor Bulhões, e que, cntilo, gostariam de me ouvir. 

Portanto, de foto, temos posições supostamente divergentcs, e, 
no entunto, terminei u minhu exposiçuo de ontem dizendo que, sim· 
plesmentc, pureciu-me que u innuçi!o era um fenômeno muis ou me· 
nos inevit(1vel nu economia brusileiru, que o grudualismo deviu ser le· 
vado adiunte, que o grundc problema da innaçilo cru o dc tuxus que 

Portanto, houve uma extraordinária concordância, apontando 
que era correta aquela minha posição de ontem, antes mesmo de 
ouvir o Profcssor Langoni, porque há uma larga base de acordo. 
Diria que essa larga base de acordo, inclusive, não i: dcstrulda pela 
posição, por cxemplo, do Professor Joílo Manocl, e pela do Profes
sor Dércio, em que eles fincam pi: no aspecto da concentração de 
renda, resultando na inflaçi!o. 

Rcpurem os Srs. que o Professor João Manoel disse-nos que, 
pura corrigir esse aspecto, é necessária uma mudança politica. 

De fato, tenho a impressão de que todos concordarlamos sobre 
o significado da inliação, sobre os instrumentos para corrigir a infia. 
çilo. Apenas que, talvez, o Profcssor Dércio c o Professor Joilo 
Manoel queriam que essa contenção da inliaçílo fosse feita com os 
mesmos sucrilicios dos grupos de renda r.~a. que são, basicamente, 
os assalariados. E, possivelmente, no caso do Professor João 
Manoel, declaradamente, acha que não há condição polltica para 
isso. 

Mas, reparcm, portanto, o problema da utilização do instrumen
to c a condição politica. De fato, os instrumentos existem; sabemos 
quais são eles, c o fato é, portanto, de larga concordância, 

~ muito importante salientar essa concordância, porque todos 
os participantes desse debate silo partidários de uma contenção 
gradualista dn inflação, 

Participei, por volta de 1958·1960, numa época cm que, no 
Brasil, a economia esteve melhor, e defcndi o tratamento de choque; 
considerava a innação um absurdo, e queria acabar com ela de qual· 
quer maneira. Portanto, reparem os Srs. que chegamos a uma 
margem extraordinâria de concordância, c é por isso mesmo que 
dizia, aqui, que é isso o que estâ fazendo o Ministro Mário Henrique 
Simonsen. Pode-se divergir, um pouco, da maneira com que S. Ex• 
está usando um ou outro instrumento; mas, no fundo, todos acha· 
mos quc ele não pode acabar com a inliação da noite para o dia; que 
ela deve preservar o desenvolvimento etc, Portanto, isso foi dito a tf. 
tu lo de introdução. 

Tendo estabelecido essa concordância básica, então, vou me 
referir, um pouco, àquelas pequenas discordâncias que existiram, 
apesar de tudo, nas discussões. 

Uma não chega a ser uma discordância mas, uma pequena dife· 
rença entro a minha posição e a do Professor Langoni. Como disse, 
todos os resultados prAticas de politica econômica coincidem, porém 
hâ uma divergência de fundo, que talvez seria interessante salientar. 

Depois, falarei alguma coisa sobre o problema de concentração 
de renda, que eu, talvez, divirja um pouco da posição dos outros dois 
conferencistas, aos quais me referi. Acho que, realmente, a inflação 
ni!o é a grande responsável pelo problema de concentração de renda. 

Começando a primeira parte, diria que - se bem que concor· 
dando inteiramente com o Professor Lungoni sobre a inevitabilidade 
da inflação - o Professor Langoni aceita a inflação, c diz que o 
gradualismo i: dispensável no Brasil. Fula isso, um pouco, no sentido 
de que o Brasil é um Pais com baixo nlvcl de organização; somos os 
brasileiros do "jeitinho". 

Então, em vez de tentarmos acabar com a inOação, de qualquer 
maneira, o que pode causar prejuízo ao desenvolvimento, vamos 
aceitando essa inflação de I 5% ao ano. 

A minha tose é de que - c talvez seja por isso que peça 25% -
hA um futor na innaçilo; existem pulses, como o Brasil, cm vias de 
desenvolvimento ou subdesenvolvidos- para sermos mais objetivos 
- que térn nu inOaçilo um instrumento importante, além daquele 
que foi aceito e considerado pelo Professor Langonl. De fulo, trata· 
se, uqui, duqucla chamada poupança monetária forçada. Portanto, 
nilo é dinheiro que o Governo nos tira nem é um empréstimo compul
sório. 
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O que é, então, essa poupança? Vamos explicar de maneira 
muito simples. A 6ltima vez que houve um reajustamento no meu 
salário, acerca de um ano c meio atrás, para cada 1.000 cruzeiros que 
recebia, naquela época, na véspera· do meu 6ltimo reajustamento, su· 
pondo-se uma inflação de 40%, cada 1.000 cruzeiros valia, apenas, 
710 cruzeiros. Portanto, perdi a! 290 cruzeiros nessa diferença. 
Evidentemente, não posso dizer que perdi 290 cruzeiros nem que fiz 
uma poupança forçada de 290 cruzeiros, ou que sumiram 290 cruzei· 
ros, porque, na verdade, imediatamente após o reajustamento, os 
preços não eram, ainda, muito elevados. Tomaram-se mais elevados 
depois. 

Portanto, posso dividir isso pela metade, c dizer que perdi de 
140 a 145 cruzeiros. Onde foi parar esse dinheiro? A meu ver, muito 
simplesmente, foi parar cm todos aqueles grupos que não tem rendi· 
mcntos fixos. Por exemplo, nas empresas, no próprio Governo, que 
tem capacidade de reajustar tarifas às empresas páblicas etc. E esse 
grupo, então, que é um grupo essencialmente poupador, teve uma 
poupança superior àquela que teria normalmente, Portanto, isso foi 
um reflexo que a inflação teve no Brasil. 

Estou dizendo, aqui, que sinto que contribui com essa pcrccn· 
tagcm de cerca de 15%, durante o curso entre os dois 61timos rca· 
justamentos, ou seja, praticamente no llltimo ano. 

E isso digo que é t!pico do Brasil, porque nilo pode acontecer em 
outros pa!scs. Vou dar dois exemplos concretos. Em primeiro lugar, 
temos a França- estou pensando na França de 1953, quando lá es· 
tava estudando. Lembro·me que lá houve uma inflação de 10% ao 
ano, o que foi um escândalo total. 

Os sindicatos se reuniram e impuseram ao Governo que, para 
cada aumento no custo de vida de 3, 4 ou 5%, deveria haver um au· 
menta imediato c automâtico de salário. ConseqUência: o Governo 
francês, nilo querendo reajustar salãrios a prazos curtos, duas vezes 
por ano e às vezes três vezes, pois isso seria hiper-inflaçilo, imediata. 
mente tomou medidas radicais para a contenção da inflação. 

Reparem os Srs. que, no meu ponto de vista, o Governo francês, 
que estava ajudando um pouco àquele fim de reconstrução, através 
de um processo de poupança forçada monctâria, chegou à conclusão 
de que os sindicatos haviam brecado o seu caminho da poupança for. 
çada monetária. 

Nos Estados Unidos, hoje, nilo há essa escala móvel de salllrio, 
adotada pelos franceses, mas, talvez, seu mecanismo seja muito mais 
radical. 

Estava lendo no Time - permitam-me essas citações amenas, 
para nilo citarmos coisas muito técnicas de economistas - que os 
sindicatos que estilo muito fracos; o Sindicato de Mineração c 
Carvilo - ou coisa que o valha - estava propondo, no seu novo 
acordo, um aumento de salllrio de 50% cm três anos. Quero dizer que 
esses homens estilo contando com uma inflação de 7 a 8% ao ano, c 
estilo querendo um aumento liquido de 3 a 4%, dependendo da infla. 
ção. 

Portanto, se na França a escala móvel de salârio impedia a 
formação de poupança forçada, nos Estados Unidos acontecia o 
oposto. Os sindicatos dos trabalhadores jll'cstilo querendo avançar
digamos assim- na poupança que existe. Logo essa inflação que h4 
nos Estados Unidos, contrariamente à nossa, é uma inflação que, 
algumas vezes, os preços silo aumentados para que os sindicatos 
percam, dentro de certa medida, sua capacidade de colocar toda a 
poupança vai untAria, jâ existente, dentro do bolso. 

Portanto, reparem os Srs. -c estA a(, então, a minha conclusão 
-que acho que, num p~(s cm que os sindicatos silo fracos, e cm que 
o fator mão-de-obra é abundante, hâ a possibilidade do fun
cionamento, cm carlltcr permanente, de um sistema de formaçilo de 
poupança forçada monctllrla, o que é imposslvcl cm pulses onde a 
mão-de-obra é um fator relativamente raro, os sindicatos silo fortes 
etc. 

Passando ao segundo ponto, creio que hâ, também, uma colo
cação sem uma divergência muito profunda, diferenciada da posição 
que foi adotada, seja a do Professor Langonl, seja a do Professor 
Bulhõcs, 

Achei extremamente interessante as exposiÇões, tanto do 
Professor Langoni, quanto a do Professor Bulhõcs, quando mostra
ram a diferença da inflação que temos hoje, evidenciando que a infla. 
ção, até cerca de 4 ou S anos atrlls, era gerada basicamente por déficit 
orçamentllrio, e hoje essa inflação está resultando de um aumento 
cm empréstimo- que o Dr. Bulhões nos mostrou multo bem- que 
acaba sendo apoiado através de emissões do Governo. Portanto, co
mo podem ver -é uma colocação basicamente monetarista. 

Chamado ao debate pelo Senador Roberto Saturnino, o Profes· 
sor Langoni explicou muito bem, c todos sabemos que, no fundo 
desse aspecto monctãrio, hll uma briga, há uma incompatibilidade de 
aspirações, c que isso, então, é que vai provocar o aparecimento des· 
se aumento de meios de pagamentos. Então, essa~ a causa profunda. 

Então qual é a minha posição? Nilo hã uma divergencia dircta. 
Apenas coloco-me na posição de achar que, no fundo, estll esse cho· 
que de aspirações, um aspecto real, dentro da economia psicológica, 
se quiserem, mas real. E as emissões, o apoio dos meios de pagamen· 
tos, surgem como uma espécie de conseqUência, uma espécie de 
sanção. 

Vou dar aos Srs. um exemplo de como veria o problema. Notei 
que houve um pouco de incompreensão sobre esse choque de aspira· 
ções. O choque de aspirações é, simplesmente, o seguinte: digamos 
que haja um pais em que um grupo de consumidores ou assalariados 
c um grupo de investidores; os assalariados querem salllrios que 
correspondam, quando somados, a 90% do PIB - Produto Interno 
Bruto -e os investidores querem fazer investimentos, que somados 
dêem 20% do PIB. Evidentemente que não posso distribuir 110% do 
PIB. E, então, começa aquela luta que é, supondo-se que inicialmen· 
te os trabalhadores tivessem 90% do produto, os patrões que tinham 
apenas 10% aumentam os preços - patrões tanto estatais como 
privados - com isso, aumentam sua margem de lucro, baixando, 
obviamente, a percentagem dos trabalhadores e, com isso conseguem 
seus 20%, 

Obviamente, se isso não for sancionado por emissões e por 
aumento geral dos meios de pagamento, o processo não podia conti· 
nuar, porque, apreços muito mais elevados, não seria poss!vel escoar 
o produto. 

Portanto, a descrição minha e a do Professor Langoni são, 
exatamente, as mesmas; apenas acho que inverto a situação. Considc· 
ro, cm primeiro lugar, esse combate, e considerando esse combate, 
penso que hã o sancionamento dessa situação, através dos meios de 
pagamento, que crescem. 

Isso, então, redunda em uma conseqUência: essa diferença, que 
foi muito bem apontada, seja pelo Professor Langoni, seja pelo 
Professor Bulhões, para mim, não tem tanta importância assim. 
Reconheço que tinham os, de inicio- porque era o Governo que par· 
tia para os seus investimentos, porque, o orçamento sendo insuficien· 
te eram neccssllrias as emissões, evidentemente essas emissões, 
entrando no processo, expendiam os meios de pagamento, através 
dos créditos à vista, da moeda escriturai, etc - e, depois, o sistema 
mudou. Mas, como vejo a questão de outro lado, parece-me que essa 
mudança nilo é tilo importante assim. 

Portanto, há, realmente, do ponto de vista monctArio, uma gran· 
de diferença. Concordo e ela foi brilhantemente exposta, Acredito 
que, no fundo, a diferença não seja, assim, tão grande. 

Confesso - e nisso, talvez, seja um pouco minha culpa - que 
quando ouvi a exposição do Professor Bulhõcs, e, depois, a do 
Professor Langoni, fiquei pensando, aqui, em dois livros, reccn· 
temente escritos, um pelo Professor Langoni, c outro pelo Professor 
Bulhões, cm que eles tratam um pouco desse assunto, c é capaz que 
tenha alguma idéia que nilo tenha lido direito. Mas, de fato, sem fa· 
zer propriamente uma objcçilo - porque precisaria repensar um 
pouco mais sobre esse assunto, e talvez ler as notas do Professor 
Langoni - nilo entendi bem porque ele considera que seria muito 
mais dif!cil contr~lar, hoje, a inflação, porque, como ela estA 
dependendo de empréstimos, tcrlamos que afetar dlretamente esses 
empréstimos, para afetar dlretamentc as empresas, e Isso teria um 
impacto negativo muito grande. 
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A minha inquietação é que faria uma distinçilo muito clara, 
como faz o Professor Langoni, e como todos nós economistas faze· 
mos, entre empréstimo n curto prazo, que gera moeda escriturai, 
gera meios de pagamento, c empréstimo de prazo mais longo, 

Quero dizer que o grande problema, muito bem apontado pelo 
Professor Lnngoni e pelo Professor Bulhões, é que hã um 
cndividamente enorme da economia brasileira. As empresas estão 
crescendo na base de empréstimos, em vez de crescerem na base de 
capital. 

Esses empréstimos, que elas estilo utilizando no seu crcscimcn· 
to, silo essencialmente poupanças financeiras - vamos chamar 
assim - ou seja, aquelas que silo geradas por empréstimos a longo 
prazo, E não vejo, imediatamente, choque direto na pol!tica anti· 
inflaciondrin; hã conotações. 

Portanto, não percebo bem porque essa dependência, que de 
fato existe, torna mais diffcil o combate à inflação. Esse é um esclarc· 
cimento que, talvez, o Professor Langoni possa me dar daqui a cinco 
minutos, 

O que me parece, realmente, é que o controle da inflação tornou· 
se um pouco mais dificil, hoje, por dois motivos: o primeiro pelo pró· 
prio Governo, quando resolveu concentrar os poderes nas mãos do 
Ministro Mdrio Henrique Simonsen. E, em segundo lugar, porque 
renunciamos, dentro de certa medida- e a(, talvez, o Professor João 
Manoel discorde um pouco - a um remédio que largamente utili· 
zado. A partir de 1964, naqueles anos altamente inflacionllrios, que 
era, simplesmente, uma contenção maior do salãrio, Essa contenção 
foi bastante violenta naquele pcr!odo e, hoje, não acredito que esses 
44%- se não me engano- que foi dado ao trabalhador, de aumen· 
to do salário m!nimo, que sejam suficientes para garantir, diante da 
inflação posterior, n preservação integral do poder aquisitivo desse 
grupo social. 

Em todo caso, o que todos esperavam, na base da experiência 
passada, era que o aumento fosse só de 30%. 

Isso, evidentemente, atrapalhou um pouco a possibilidade de 
manobra do Governo, no sentido de controlar a inflação. 

Reparem os Srs. que não estou defendendo que seja mais ou me· 
nos; estou, apenas, constatando um fato. . 

Tendo colocado isso, gostaria de ir à parte final de minhas consi· 
deraçõcs, que é a seguinte: na verdade, tenho notado, e notei nesse 
debate, até com uma certa surpresa, que o problema da inflação cstll 
colocado, hoje, muito em base de instrumento de conccntraçilo de 
renda. 

Considero a inflação um instrumento de desenvolvimento c co· 
mo é instrumento de desenvolvimento significa que, quando se tem 
que aumentar o investimento, alguém tcrll que pagar por isso, infeliz· 
mente esse pagamento não pode, como seria dcscjllvcl e propõe o 
Senador Roberto Snturnino, ser feito exclusivamente pelos grupos 
mais elevados; tem que ser feito por todo o Pais. E a inflação, portnn· 
to, o sacrifício que ela impõe, é um sncriflcio que, a meu ver, deveria 
ser imposto por qualquer outro sistema, por um desenvolvimento 
não inflacionãrio, por um desenvolvimento seja capitalista, seja 
"""cialista. 

Lembrei, ontem, o grande sncriffcio que n União Soviética 
impôs nos seus trabalhadores. 

No entanto, para não ficar numa posiçilo muito nntipâticn, 
gostaria de mostrar, saindo talvez, desse tema estrito da inflação
por que acho e aleguei, aqui, que isso era um erro, c que se insistia 
nisso, porque, de fato, existia mecanismo de concentração de renda 
que estâ funcionando no sistema, mecanismo que é muito mais sério 
que a inOuçi\o, que, inclusive, continuarão insistindo, mesmo se 
controlarmos u inflação. 

Vou me referir, então, rapidamente n esse mecanismo- é algo 
que posso explicar cm dois minutos - c devo dizer, de passagem, 
que nesse ponto não estou discutindo o Professor Lnngoni, que tem 
umas colocações muito interessantes sobre as causas da conccn· 
trnção de renda, c n maneira como ela v ui ser corrigida. Meu cnfoque 
(: diferente; não digo que concorde Inteiramente, mas acho intcres· 
suntc u opinião do Professor Langoni, brilhante, lnteligentfsslma, 

mas isso não é nem concordância nem discordância, mas sim uma 
outra maneira de ver o problema. 

O que me parece que cstâ ocorrendo no Brasil, cm concentração 
de renda, pode ser explicado se retomarmos um pouco um artigo de 
um economista inglês muito conhecido, Caldar, um artigo antigo de 
1953, quando ele analisando Marx, explicava porque Marx errou, Os 
Srs. devem estar lembrados que Marx supunha que o regime cnpi· 
tnlistn iria entrar cm colapso, simplesmente porque havia uma canse· 
qUi:ncin do grande desemprego, com o exército industrial da reserva, 
existindo, ele examinava sobretudo o da Inglaterra, esse exército 
industrial da reserva impedia um aumento de salário. Havia, portnn· 
to, um aumento de produção, não havia aumento concomitante, 
proporcional, da capacidade de consumir essa produção, c, então, o 
capitalismo iria entrar em colapso. 

Diz o Professor Cnldor que Marx errou porque não podia prc· 
ver, ou não pensou naquele momento, que os novos investimentos, 
cada nova fábrica, absorviam uma certa quantidade de trabalhado· 
rcs. E como esse investimento foi feito com grande intensidade, levou 
à nbsorçilo total da mão-de-obra, dessa mão-de-obra de reserva, dcs· 
se exército de reserva. Esse grupo tornou-se poderoso, cm termos de 
poder de negociação, c começou, então, c impor snldrios mais 
elevados. São os sindicatos que, a partir de 1870, 1880, organizam-se 
e tornam-se fortes, começam a reivindicar salârios mais elevados, c ti· 
vemos, então, aquilo que é observado historicamente, um aumento 
dos salários proporcional no aumento do PIB, c mesmo 
proporcional ao aumento do PIB per copito. Diz Cnldor, que foi o 
que salvou o capitalismo. 

Portanto, há a idéia dos economistas de uma formação -
digamos - mais ortodoxa, de que nós tcr!amos alguma coisa 
semelhante. O que estaria acontecendo no Brasil seria um fenômeno 
de concentração de renda, fenômeno esse que, num prazo rclati· 
vamentc curto, seria reabsorvido, automaticamente. 

A minha observação é que essa absorção, dada às circunstâncias 
espec!ficas de um país subdesenvolvido, poderã ser feita auto· 
maticamentc, mas num prazo de 50 anos, e não de lO ou 12 anos, co· 
mo na )nglatcrrn. 

Nu verdade, o que cstâ ocorrendo í: o seguinte: na Inglaterra, 
quando havia grandes investimentos, evidentemente que n quanti· 
dnde de cnpital por trabalhador, a quantidade de empregos gerados 
por esses investimentos, era mais ou menos adaptado à distribuição 
de mão-de-obra. A relação capital-mão-de-obra que havia na lngln· 
terra, eram eles que estavam inventando a tecnologia c, cvidentcmcn· 
te, era uma tecnologia que levava em conta abundância relativa dos 
fatores, c isso significava o preço relativo dos fatores. 

Ora, estamos importando, aqui, uma tecnologia cm que se 
combina capital com trabalho, aproximadamente, naquela propor· 
ção que existe nos países desenvolvidos, que silo os que inventaram a 
tecnologia c exportaram para nós. 

Portanto, n absorção dessa massa de mão-de-obra sendo emprc· 
gadn e desempregada no Brasil, serã, necessariamente, uma absorção 
extremamente lenta. Os sindicatos continuarão fracos, durante mui· 
to tempo, c pode, portanto, haver um agravamento extremamente 
sério desse processo, que só se resolveria num prazo de 50 anos, o 
que considero, politicamente, insurportdvcl diante da resistência 
psicológica c social qucjâ temos desse processo concentrador. 

Evidentemente, e isso é, inclusive, um aspecto muito bem 
colocado pelo Professor Langoni, nos seus trabalhos, esse processo 
não beneficia essa concentração. Ele nilo vitima todas as camadas de 
trabalhadores. Na verdade, aqueles trabalhadores que têm uma 
qualificação- o cntilo o fator de educação do Professor Lnngoni
que têm um n!vcl de educação mais elevado, que são capazes de npoi· 
ar o processo de desenvolvimento económico, que exige uma milo·dc· 
obra qualificada, milo·de-obra de maior n!vcl, cm grande qunnti· 
dadc, cm quantidade maior do que aquela que normalmente existe 
nos pulses menos desenvolvidos, esse grupo imediatamente passa a se 
beneficiar, também, da concentração de renda, E é por isso, c os Srs, 
podem ver esses dados nos livros do Professor Lnngoni, que se veri· 
ficarmos os I 0% superiores da população brasileira, entre os dois ccn· 
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sos, cm termos de renda, vamos notar que esses JO% aumentaram 
substancialmente sua participação. 

Já disse isso aqui, ontem, que nós todos, praticamente, estamos 
nesses 10%. 

Então, gostaria de concluir para os Srs. c talvez tenha me permi
tido falar um pouco demais c ter saldo do assunto, porque notei que 
estava numa posição ingrata; estava recusando a inflação como fator 
de concentração de renda, queria apenas trazer aos Srs. o meu dcpoi· 
mcnto, dizendo que esse mecanismo, que me parece que estA intcrfc· 
rindo na economia, é um mecanismo muito mais sério, que existiria 
independentemente de inflação. ~isso, realmente, que explica o pro
blema de concentração de renda, que é um problema grave, que é um 
problema que o Governo deve moderar, de uma maneira ou de ou
tra, pois trata-se de uma politica de satisfação de necessidades bási
cas, uma politica de fortalecimento de sindicatos, etc, mas não é um 
problema que esteja ligado à inflação. Talvez a inflaçilo esteja sendo 
manipulada, no sentido da concentração de renda, cxatamcntc por 
causa dessa posição de fraqueza que hã nos sindicatos, que continua
rã, haja ou nilo inflaçilo. 

Eu teria mais alguma coisas para dizer, mas me modero c encer
ro aqui. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Frcir~) - Facultarlamos, pri
meiramente, a palavrã aos' colegas do Professor Joilo Paulo de Almei
da Magalhães, que podem ter algumas considerações a fazer a respei
to da sua intervenção. Posteriormente, ouviremos, novamente, os 
Srs. Congressistas. 

Com a palavra o Dr. Carlos Langoni. 

O SR. CARLOS LANGONI - O Professor João Paulo fez 
uma exposição, com clareza que lhe é peculiar, ntrcmamcnte didáti
ca, e levantou alguns pontos de vista supostamente divergentes. Com 
relação à sua visão de que a politica monetária é, num certo sentido, 
passiva e apenas sanciona um problema preexistente, concordo inte
gralmente, e talvez não tenha enfatizado suficientemente aqui, inclu
sive levou a esclarecer o Senador Saturnino Braga. Quer dizer, esse o 
meu ponto de vista, Nilo hã dl1vida alguma de que, por trás do pro
cesso inflacionério, estA o conflito entre aspirações c a capacidade de 
gerar recursos, c, num certo sentido, é a incapacidade de resolver esse 
conflito, de forma imediata, que leva a essa cxpansilo monctAria, que 
pode ser via setor pl1blico ou via expansão de crédito. 

O meu ponto, realmente, de divergência com o Professor Joilo 
Paulo - c ai noto, talvez, até uma pequena contradiçilo na sua colo
cação, - é quando ele coloca esse processo inflacionário como sen· 
do benéfico ao desenvolvimento, como sendo, inclusive, uma forma 
de mobilização de recursos, por parte do Estado. 

Em primeiro lugar, considero essa forma de mobilizar recursos 
como extremamente ineficiente, c Inclusive extremamente regressiva 
c, portanto, socialmente injusta. Acho que existem outras formas de 
mobilizar recursos, por parte do Estado, que são muito mais cficicn· 
tcs c muito mais justas, do ponto de vista social, do que o processo in
flacionário. 

Entilo, do meu ponto de vista, essa idéia de colocar a Inflação, 
através do mecanismo de poupança forçada, como sendo Instrumen
to de desenvolvimento, me parece extremamente inadequado. E o 
que é mais importante é que esse mecanismo de poupança forçada só 
pode funcionar a contento enquanto ele conseguir, num certo senti
do, driblar a comunidade, ou seja, enquanto a comunidade não con
seguir antecipar a taxa de inflação; como, aliAs, o Professor Joio 
Paulo, implicitamente, sugeriu, ao dar o exemplo dos sindicatos ln· 
glcscs, franccseN etc. 

Em outriiS palavras, na medida cm que os cmprcsArios antecl· 
pam corretamcntc a inflação, na medida cm que os trabalhadores an· 
tccipem corrctamcntc a Inflação, eles vão Incorporar essa taxa de ln· 
fiação nos seus salários ou nos seus preços e, portanto, o mecanismo 
de poupança forçada perde a sua Influência. 

Logo, existe uma conseqUência mGito Importante: 6 que esse me· 
canismo só poderia funcionar numa inflação variável c lmprevlslvel, 
que 6justamcntc a que tem um custo social ainda mais elevado. 

Portanto, considero, realmente esse tipo de divisão de inflação, 
como instrumento de desenvolvimento, francamente, uma visão nilo 
adequada, c diria até mesmo desnecessária, porque hã outras formas 
alternativas de mobilizar recursos, que são mais eficientes c social· 
mente mais justas. Ainda um outro aspecto colateral a esse: quando 
provoco esses ganhos de poupança forçada, através da variaçilo na 
taxa de inflação, num certo sentido, tenho conflito com a visão ante· 
rior de que a expansilo monctAria é apenas passiva. 

Tenho que admitir, agora, que o Governo estA emitindo para ge
rar poupanças forçadas. E, a(, vejo, inclusive, uma certa contradição 
no ponto de vista, na posição, do Professor João Paulo. 

O terceiro aspecto importante 6 que, evidentemente, os ganhos 
eventuais dessa poupança forçada associada a uma variação imprevi
slvcl na inflação, na minha opiniilo, silo amplamente superados pelas 
perdas resultantes cm termos de poupança voluntária. JA que essa va
riaçilo da inflação aumenta enormemente o grau de incerteza, distor
ce, portanto, essas aplicações voluntárias, concentrando·as cm apli
cações de curtlssimo prazo, estimulando o consumo c principalmente 
desequilibrando essas aplicações voluntârias, cm relação a cmprésti• 
mos sem risco, cm relação a empréstimo com risco, tais como capital 
de risco, cujo uso social é certamente mais elevado. 

· Portanto, é nesse ponto, realmente, que o Professor João Paulo 
c cu temos uma profunda divergência, Acho dillcil de ser corrigido. 
Com relação ao problema de distribuição de renda, não vou entrar 
no assunto, porque seria um outro tema para debate. Fica minha su
gestão, também, para o Senador Marcos Freire, para trazer, num fu
turo próximo, o assunto de distribuição de renda, onde teremos opor
tunidade de discutir com mais detalhe. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Concedemos a pala
vra ao Professor João Paulo de Almeida Magalhilcs, para !réplica. 

O SR. JOÃO PAULO DE ALMEIDA MAGALHÃES - Eu 
tenho impressão de que a nossa divergência não é tilo grande assim. 
Na verdade, cu, ontem, havia dito que hã duas maneiras de se levar 
adiante o desenvolvimento: uma scria'com inflação c outra sem infla
ção, inclusive atendendo a uma o_bjeçiio que recebi de um dos Depu
tados presentes, recqnheci que realmente seria mais justo, se posslvcl, 
a um pais ainda com uma administração pOblica relativamente 
elementar - acho que o. Brasil ainda estA nessa fase, mas certamente 
penso na Bolrvia, num exemplo que citei ontem, - se fosse posslvcl, 
seria melhor sem a inflaçilo. Portanto, até ai não tcrlamos nenhuma 
divergência. Nós temos divergência 6 no que diz respeito simplcsmcn· 
te à capacidade de inflaçilo forçada, para formar poupança. Isso que 
o Professor Langoni disse aqui é perfeitamente verdadeiro, cm. pa!scs 
desenvolvidos; mas nilo é verdadeiro no Brasil. Inclusive, citei aos 
Srs., aqui, dois cxcmpfr,s: um da França, escala móvel de salários, 
exemplo dos Estados Unidos, cm que cm prazo curt!ssimo, no caso 
da França, cm menos de três meses, toda a capacidade c redução do 
rendimento total real desaparece no Brasil nós temos inflação hã tre
zentos anos, segundo ele disse, c o meu salário no ano passado ainda 
foi reduzido cm 15%. 

Então, onde foi parar esse dinheiro? Eu mesmo respondo: A tese 
que venho defendendo c que seria interessante, inclusive, cm modc· 
los de desenvolvimento aplicados no Brasil, aplicados em palscs sub
desenvolvidos, é que não houve essa antecipação. O sentido de antc
cipaçilo nilo é um sentido de cu saber quanto vai ser a inflação. Não 
adianta nada os sindicatos dos trabalhadores estarem perfeitamente 
certos sobre qual vai ser a inflação no pcrlodo seguinte. O que é 
importante é, ao saber se vai haver essa inflação, se ele pode pedir 
um saldrio tal, que compense a inflação ou, então, pedir uma escala 
móvel de saldrlo, que é mais simples, não corre risco nenhum, O scn• 
tido de antecipação é quando consigo tomar medidas que evitem a 
queda do meu poder aquisitivo, Se cu não conseguir evitar, não hou• 
ve antecipação. Agora, por que Isso? Eu tenho Impressão de que a{ 
fosse a nossa divergência, mais de fundo. 

Quando vejo um processo dinâmico num pais desenvolvido c 
num pais subdesenvolvido, o que ocorre é que no pais desenvolvido 
o fator raro, tlpico, 6 a mão-de-obra. Portanto, no pa(s desenvolvido, 
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tipicamente, os sindicatos são fortes c, tipicamente, os sindicatos po· 
dcm resistir a essa queda periódica no seu poder aquisitivo. No pais 
sebdcscnvolvido, como o Brasil, a milo-dc-obra é excessiva, o subcm• 
prego é geral, isso pode ser comprovado facilmente, portanto, o sin· 
dicato nilo tem essa força, Nilo é o caso só do Brasil, é o caso de to· 
dos os pulses subdesenvolvidos, 

Portanto, num pais desenvolvido, que tem uma milo·dc·obra su· 
pcrabundantc, essa mão-de-obra, que é superabundante, nilo tem o 
poder de negociação, não é capaz de resistir à quebra do seu poder 
aquisitivo, determinado pela inflação, 

!:: por isso que sustento que toda a argumentação do Professor 
Langoni seja pcrfcitam~ntc correta, num pais em que a mão-de-obra 
seje o fator raro, Considero, no .. cntanto, perfeitamente incorreta, 
num pais em que a mão-de-obra sejc o fator abundante, Isso é o que 
ocorre, por definição, em todos os palses desenvolvidos, Essa, talvez, 
seja a essência da nossa divergência. Explicar por que isso, tenho a 
impressilo de que seria outra discussão bastante longa que terlamos 
de ter, 

O segundo ponto que eu não concordaria, - isso é uma dis· 
cussão que começou há bastante tempo - cu simplesmente consi· 
dero, em termos de poupança voluntária, a inflação inteiramente 
neutra. Nós poderlamos examinar isso, no livro de Wcrncr Bern, 
onde ele examinou a experiência brasileira, na época da indus· 
trialízação, c a conclusão que ele chega, simplesmente, é que não 
houve nenhuma redução da poupança, apesar da alta inflação que 
tlnhamos. E notem os Srs, que cu quando falo numa inflação, re· 
conheço que a inflação tem alguns aspectos negativos, mas estou 
supondo uma inflação que foi entrosada no sistema, atravl:s de diver
sas medidas de defesa. Por exemplo, quando houve inflação no Bra· 
sil, tinha, realmente, uma distorção muito grande, porque não havia 
maneira de ter determinado tipo de empréstimo, a prazo médio, para 
empresas. O crédito, o depósito a prazo médio não existia. Nilo 
existia o correspondente à caderneta de poupança, Tudo isso, através 
da corrcção monetária, foi embutido no sistema, 

Mas acho que, mesmo o sistema anterior, a conseqUcncia nilo 1: 
diminuir a poupança global, mas simplesmente levar a poupança 
global a se investir cm outras atividadcs, Mas, acho que, de fato, tam
bém, não se pode constatar isso, cm todo caso, é outra divergência, c 
vamos registrar, aqui, para continuarmos a nossa discussão no Rio, 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Damos a palavra ao 
nobre Deputado Ruy Brito, a quem solicitariamos brevidade, 

O SR. RUY BRITO- Procurarei ser rápido, e peço desculpas 
porque tenho uma capacidade de slntese muito escassa, e o problema 
é um pouco complexo, 

Coloquei ontem, em nlvcl de constatação, para o Professor Joilo 
Paulo de Almeida Magalhães uma convicção Intima minha, de que 
cu estou convencido, e os fatos têm demonstrado, que sucessivos 
governos optaram por uma politica de desenvolvimento na base da 
inflação, Dizia, ontem, que, apesar disso, essa realidade era 
escamoteada, era negada, contestada, Por isso que dizia, até o Profes
sor João Paulo de Almeida Magalhães entendeu equivocadamente, 
ou eu não me expressei bem, que eu teria dito que se promete uma 
coisa e se faz outra, ou se concede menos do que aquilo que se 
promete, 

O que eu quis dizer foi que existe uma coisa que se faz, c um9 
outra coisa que se diz que se faz, e quando se critica aquilo que se foz, 
se diz que se está contestando aquilo que se diz que se faz. !:: mais ou 
menos um jogo diversionista, porque, por exemplo, no caso da infla
ção, que eu coloco em termos eminentemente politico, ai é que entra 
o problema, porque eu acho que, mesmo num processo inflacioná· 
rio, haveria um consenso ~nico, !:: preciso se fazer sacrillcios, porque 
nenhum pais conseguirá se desenvolver sem fazer alguns sacrillcios, 
!:: o caso da poupança individual: o individuo que ganha uma de
terminada taxa de renda, uma determinada faixa de renda, se ele qui
ser comprar uma casa, se quiser ampliar o seu património, tem que 
se submeter a uma determinada margem de sacr!Ncios, para poder 
realizar aquilo, 

Então, ampliando-se isso para o âmbito de uma nação, é claro 
que qualquer pais, para poder se desenvolver, tem que fazer algum 
sacrillcio, 

A nossa divergência fundamental começa exatamentc na es· 
colha dos sacrillcios, que é justamente aquela história do cobertor; é 
que o sacrillcio é imposto, assim, aos mais fracos, de uma maneira 
que me parece injusta, e que hoje já estâ provocando reflexos de 
natureza social c politica, porque para que isso se fizesse ao longo do 
tempo foi preciso, em primeiro lugar, se desmobilizar os sindicatos. 
Parece-me a aceitação de uma teoria que seria válida e aplicável na 
época da Revolução Industrial, da Inglaterra, na época do liberal 
capitalismo, onde se admitia o conceito, tranqUilamente aceito, de 
que o trabalhador era uma classe sem capacidade de poupança, 
portanto se justificava a transferência de renda para o Estado e para 
os empresários, porque estas duas classes, estes dois agrupamentos, é 
que teriam capacidade de poupança, · 

Por acaso teria me referido, ainda hli pouco, cxatamcnte a isso. 
Estou convendido, e ontem tive oportunidade de frisar aqui de que 
haveria possibilidade de se chegar ao mesmo resultado, com 
sacrifícios iguais, para todos, sem essa concentração de renda, 
impondo taxas compulsórias, de poupança, mas gerando uma outra 
expectativa de caráter social e politico, qual seja a das faixas de renda 
fixa, que estariam sendo submetidas ao sacrillcio hoje, mas que, 
amanhã ou depois, seriam beneficiárias cxatamente desse sacrillcio 
que lhe é imposto. Mas, em vez disso, se optou por uma determinada 
politica de transferencia de renda, que gera, necessariamente, todo 
esse dcsequillbrio, c que está se revelando incapaz de responder, 
adequadamente, ao longo do tempo, ao processo de desenvolvi
mento brasileiro, sem ocasionar comoções sociais mais graves, 

Eu dizia que somente se se chegasse a um resultado satisfatório é 
que se poderia justificar a imposição de um regime autoritário, 
durante tanto tempo, porque somente um regime autoritário é que 
teria condições de se colocar acima da capacidade de pressão dos 
diversos grupos, de sociedade, para distribuir equitativamente os 
sacrifícios. Mas, não foi isso o que aconteceu. O Governo 
desmobilizou os sindicatos. O problema não se trata apenas de uma 
abundância de mão-de-obra, senilo, de outro lado, do agravamento 
desse problema, através da desmobilização dos sindicatos, para que 
os trabalhadores, como um grupo social, ficassem inertes, 

Então, se fala na existência de paz social, Eu diria, por exemplo, 
que se fôssemos fazer uma comparação extrema entre o Brasil c os 
Estados Unidos, utilizando o termómetro da greve, chcgarlamos à 
conclusão estapaf6rdia e absurda 'de que o trabalhador brasileiro 
està numa situação bastante inferior ao trabalhador norte-america
no, porque lã se faz greve, e aqui nilo se faz, Mas, a realidade é 
completamente diferente; c ai que cstã precisamente a questão do 
impasse polftico a que me referia, e, por isso, que concordava com a 
tese do Professor Cardoso de Melo, de que é necessário um outro 
pacto para que esta situação se modifique, 

Agora mesmo, por exemplo, eu vou sair, porque o Congresso 
vai discutir o projeto dos Montcpios, 1: a questão da poupança 
forçada, à qual razia referência o Professor Langoni, ainda há pouco, 
Proibiu-se, expressamente, que esses montepios, essas caixas de 
pcnsilo, ligados ao ssetor p~blico, continuem fazendo operações de 
natureza financeiras com os seus associados, Eu ponderava, na 
Comissão, que essas caixas - e citaria uma delas, a do Banco do 
Brasil, que tem mais de 70 mil associados - cresceram como fruto 
da contribuição dos seus associados, empregados e empregadores; e, 
agora, se elas forem proibidas de realizar operações financeiras com 
seus associados, operações financeiras que também silo de caráter so· 
cial, elas nilo seriam prejudicadas, mas os seus associados seriam, A 
explicação dada, lá, foi a de que algumas dessas associações 
aplicavam recursos p~blicos, o que era, digamos, condenáveis. 

Então, teriam os uma necessidade de se corrigir essa· situação, 
Porém, o que parece, pelos esclarecimentos prestados aqui, ~ que 
se pretende desviar os recursos dessas sociedades, exatamente para 
aplicações no mercado financeiro. E ai é que fica a prevalência do 
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poder económico sobre o social. Lamento que o Senador Domfcio 
Gondim tenha saldo, mas era uma concepção de desenvolvimento 
marxista, o marxismo às avessas. Era só o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Concedemos a pala· 
vra ao Professor Joilo Paulo de Almeida Magalhães, para responder. 

O SR. JOÃO PAULO DE ALMEIDA MAGALHÃES -
Tenho imprcssilo de que a nossa divcrgencia é muito grande. Ontem, 
havia dito que aceitaria sua posiçilo, de que u sua forma, inclusive, 
que achei muito interessante, para fazer desenvolvimento, mobilizan· 
do poupança sem inflação. Seria mais justo, porque o trabalhador 
cm vez de perder uns Cr$ 150,00, teria um titulo que lhe daria direito 
a receber juros sobre eles. Achei a fórmula boa c, portanto, não há 
desacordo quanto a isso. 

Tenho impressão que chcgarfamos a um acordo. Parece que o 
Deputado está preocupado sobre quem vai fazer o sacrif!cio? Eu 
concordaria que no Brasil o sacrifício, possivelmente, está mal 
distribufdo. Portanto, niio é se negar o sacrif!cio. mas, talvez, 
mandar o sacrif!cio mais sobre os grupos superiores. Esses grupos 
superiores não são apenas o banqueiro, o industrial, mas, inclusive, a 
alta classe média. Quer dizer, todo aquele 10% superior. 

Qunnto ao problema dos sindicatos, diria, rapidamente, que, 
dentro da concepção que descrevi aqui, na discussão com o Professor 
Langoni, parece-me que os sindicatos, no Brasil. são estruturalmente 
fracos. Se tem experiência cm pafscs desenvolvidos- que quando há 
desemprego, o sindicato é fraco, o trabalhador não atende ao sindi· 
cato. O patrão pode ter o operário amarelo, a mão-de-obra amarela 
para conseguir romper o sindicato. Ora, no Brasil, nós temos, 
estruturalmente, excesso de mão-de-obra. 

Parece-me que o Governo, pura evitar concentração de renda, 
deveria fortalecer mais os sindicatos. Mas, acho que se ele deixar os 
sindicatos inteiramente livres, os sindicatos seriam totalmente fracos. 
Isso. dentro da r.losofia que estou expondo aqui. 

Quanto ao problema do mercado financeiro - essa discussão 
foi mais com o Prof. Bulhões do que comigo - francamente não 
teria nada a acrescentar, 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Tendo o seminário 
contudo com a presença, inclusive, de estudantes, facultarfamos a 
palavra a qualquer deles que, porventura, quisesse fazer alguma 
pergunta aos ilustres conferencistas. Sei que, a esta altura, grande 
parte deles já se retirou, mas é uma demonstração do apreço c do 
reconhecimento de que a presença de universitários foi muito válida, 
aqui, nme scminârio, porque representa um estimulo para nós c, ao 
mesmo tempo, demonstração dc·intcrcssc da juventude por assuntos 
desta importância. 

Concedemos a palavra ao Sr. Mauro Boianovski. 

O SR. MAURO BOIANOVSKI - Curso de Economia, 
Universidade de Brasrlia. 

Encerrei o meu curso de Introdução à Economia no semestre 
passado, e no estudo da inflaçilo, de um modo muito superficial, li 
no texto prévio de que a inflação provem de um excesso de oferta de 
moeda cm relnçilo à oferta de produto. Ou seja, um dcscquilrbrio 
entre as moedas e os produtos a serem comprados. 

Então, minha pergunta se destinaria ao Professor Dércio 
Munhoz, que seria u seguinte: "considerando-se a inflação, por seu 
uspccto irreversfvcl, qual a relação entre a cxpansilo dos meios de 
pagamento e o processo inflaci9nário? Seria tal expansão, basica· 
mente, proveniente do aumento dos preços, na medida da maior 
quantidade de dinheiro demandada e assim encarado como fator 
realimentador, e ndo originalmente motivador do processo infla· 
ciondrio'!" 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Com a palavra o 
Professor D~rcio Munhoz. 

O SR. Df:RCIO MUNHOZ- Vejo que um excesso de meio de 
pagamento pode criar uma capacidade de demanda acima da oferta, 
sendo a oferta rfgida. No Brasil, o crescimento do produto, nos unos 

de aceleração, mantendo uma m~dia aproximada de 10% ao ano, 
indicou uma capacldodc muito grande cm resposta da oferta ao 
aumento da demanda, Isso at~ me deixa um pouco perplexo, porque, 
agora, com o crescimento menor, diz-se que temos fatores de pressão 
da demanda, dada a uma incapacidade de resposta do sistema 
produtivo. Mas, vejo a inflação atual como determinada pela apre· 
priação de renda do sistema económico, c algumas estimativas indi· 
cam que esteve cm torno de 7,5% do produto, c utilizando apenas 4 
ou 5 variâvcis, c entre elas a taxa de juros, tributação, encargos sobre 
importações, custo do petróleo etc. 

Ora, como vejo a expansão do meio de pagamento nesta altura? 
Vejo apenas como sancionando, viabilizando, possibilitando a que se 
faça um processo de transferência de rendas, de que o ónus que o 
sistema económico recebeu se transfira para a classe de renda fixa. Se 
houver uma contenção de crédito mais aguda a única coisa que pode 
acontecer é haver uma elevação da taxa de juros, com um dcscquilf· 
brio maior das empresas e do próprio sistema. 

Não sei de que maneira poderia, uma contenção de crédito, ser 
uma solução para um problema inflacionário, com as caracterfsticas 
de irreversibilidade, de apropriação de renda bem caracterizado, co· 
mo o atual. 

Então, vejo a expansão de cr~dito como uma maneira de saneio· 
nar ~ permitir que o sistema cconomico funcione a um certo nfvcl de 
equilíbrio. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Tem a palavra o Sr. 
Paulo de Tarso Jardim. 

O SR. PAULO DE TARSO JARDIM (UnB)- Não sou só 
estudante de economia, embora estude na UnB, também. Então, é a 
pergunta de um leigo total no assunto, c meus conhecimentos se dilo 
pela leitura de artigos de revistas especializadas. 

O debate, aqui, girou cm torno, ora da necessidade de se comba· 
ter a inflação, ora de se pregar um programa dcscnvolvimcntista, pc· 
lo Professor Joilo Paulo. Gostaria de saber se há possibilidade de 
uma conciliação entre essas duas "pedras de toque": ora o combate, 
ora o desenvolvimento: se o crescimento do PIB impede um combate 
lógico à inflação? 

Parece que essa pergunta vai um pouco além do tempo, Não sei 
se isso foi questionado aqui, 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- O Sr. gostaria que a 
pergunta fosse respondida por quem? 

O SR. PAULO DE TARSO JARDIM (UnB)- Gostaria que 
fosse respondida pelo professor Dércio Garcia Munhoz. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Com a palavra o 
Professor Dércio. 

O SR. Df:RCIO GARCIA MUNHOZ - Tenho visto essa 
colocaçilo, também, às vezes, com surpresa, porque o que estamos 
discutindo é se uma inflação de 50% é suportável para a sociedade. 
Então, quando se discute uma inflação de 50%, dificilmente, pode-se 
confundir com uma taxa necessária para que haja um dcscnvolvimcn· 
to. E a clcvaçuo dos preços a altas taxas começa cfctivamcntc a tra
zer problemas que dificultam o desenvolvimento, porque as expecta· 
tivas de crescimento de preço já não podem ser firmadas com alguma 
precisão. 

Então, cntrarramos numa fase cm que os empresários teriam 
que trabalhar cm função das expectativas sobre o comportamento 
dos preços futuros se quiser sobreviver. 

Não vejo nenhuma condição para que a inflaçilo de 50% seja vià· 
vel. E, portanto, de maneira alguma pode ser um fator de estimulo 
uo desenvolvimento, pelo contrârio. Passa a inibir decisões: passa a 
exigir polftica, muitas vezes, equivocas -segundo o meu ponto de 
vista, equivocas- que causam o trauma das empresas, dos assalaria· 
dos c, por outro ludo, levam a uma queda de capacidade de compra 
no mercado que~ o que estamos vendo, atualmcnte. · 

Vejo, diante disso tudo, que não só a inflação, como a maneira 
de combatê-la, pode trazer problemas graves à economia brusilclra. 
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Se nós estamos dcsacclcrundo os sctorcs mais dinúmicos, porque 
dependentes de importuçõcs - c nós já possamos a praticar uma 
política salarial regressiva, contendo salários em 40% - nós esta· 
mos, também, contendo, de alguma maneira, u demanda dos sctores 
ni!o dinâmicos, dos sctorcs tradicionais, 

Então, como discutir o problema do desenvolvimento, estimula· 
do pela inOuçi!o atual, se não vamos criar empregos nessa economia, 
que por um lado, não pode crescer, porque é dependente de exporta· 
ções, c por outro ni!o pode nem permanecer com o n!vcl de produção 
utual, quando os salários reais silo comprimidos para os grupos nas 
faixas de rendas fixas, Nilo vejo nenhuma possibilidade de concilia· 
çiio com essas taxas de inOação, de alguma forma de crescimento 
aceitável c equilibrada. 

O SR, PRESIDENTE (Marcos Freire)- Continua facultada a 
palavra, (Pausa,) 

Se os Srs. Conferencistas desejarem, ainda, fazer uso da palavra, 
seria com grande satisfação que os ouviriam os. 

O SR. CLÁUDIO RENATO CHAVES BA~TOS (UnB)- A 
UnB tem a tradição de ser uma escola cclética, cxatamentc por unir 
as várias tendências, de maneira de interpretações, monetarista, es
truturalista, marxista, ou quer que seja; e a própria Mesa dirigente 
deste Scminãrio, hoje, tem uma certa divergência; uns mais moneta
rista, outros mais estruturalista, 

Quero saber até que ponto não poderia haver uma tentativa, já 
que acho que as duas visões não são, cxatamcntc, cxcludcntcs, já que 
uma é estruturalista- pela minha maneira de entender, quer dizer, 
pelo pouco que sei de Economia, até hoje, - seria uma politica mais 
a longo prazo, jâ que não se pode querer, por exemplo, modificar 
todo o sistema de transporte, no Brasil, passar de rodoviário a ferro
viário, cm menos de 5 ou lO anos. 

Então, acho que não seria certo dizer-se que estruturalista seja 
uma interpretação errada, ou que a monetarista seria a errada. Acho 
que ambas se completam, Talvez a monetarista seja mais viável, para 
soluções a curto prazo, c a estruturalista seria para acompanhar para, 
os médio c longo prazos. 

Nilo haveria, no Governo, uma tentativa de conciliação entre as 
duas escolas? 

Quero dirigir essa pergunta ao Professor Carlos Langoni, que, 
como cu, também ex-aluno da Fundação GetQiio Vargas, c ao 
Professor João Manoel, que, acredito, na Mesa silo os dois que 
representam os extremos, nessa conferência, 

O SR, PRESIDENTE (Marcos Freire) -Com a palavra o Sr. 
Carlos Longoni. 

O SR. CARLOS LONGONI- Acho que você, apesar de ainda 
estar iniciando os seus estudos de Economia, está muito bem orienta· 
do, porque colocou com cquillbrio a análise de problemas que mui
tos economistas mais maduros ainda não têm. Quer dizer, essa visão 
muito comum, no Brasil, de você rotular posições c atribuir, cm resu
mo, posições fixas c imutáveis a certos tipos de anâliscs. 

Acho que essa visão cclêtíca que você colocou, inclusive, 
distingUindo, muito bem, o que í: viável a curto prazo, o que é: fuctivo 
u longo prazo, praticamente, bem colocada. Digo-lhe exatamcnte 
isso: quer dizer, quando nós estamos discutindo - apenas com uma 
ponderação a mais - a cerca de que taxa de inOação nós estamos 
falando. De novo- se a taxa, de 5% - qualquer cxplicuçào, qual· 
quer teste de hipótese- vai ser sancionadu pela rculidudc, Quando 
nós estamos falando de 40, 50, a!, realmente, as inOuêncius, em 
termos, digamos assim, mais permanentes começam u se distinguir 
mais. 

Diria que considero, na situação brasileira aluai, por exemplo, o 
elemento básico que temos que atacar ·para conseguir umu 
desaceleração de inOução é, evidentemente, uma revisão de planos de 
investimento, em especial em plunos de investimentos do próprio 
sctor pQblico, 

Chamei u atenção, inclusive, que a purtir de 74, foi exutamcnte a 
detcrmiouçi\o de planos de investimentos públicos, excessivumente 

nmbiciosos, face à nossa capacidade de gerar recursos, que entrou 
cm conOito, inclusive, com o objctivo da politica monetária de se 
tornur muis restritiva. Quer dizer, o cquillbrio, a utilização de dois 
instrumentos, fiscal c monetário, justamente importantes, tudo isso 
dentro de uma dosagem que respeite aquelas restrições, cconômicas c 
sociais, que mencionei. 

A longo prazo, temos oportunidade de fazer modificações de 
natureza mais estrutural, e até institucional, inclusivc·aquí algumas 
idéias foram levantadas; houve referência à mudança, inclusive, no 
sistema tributârio: houve a referência sobre a reorganização do 
mercado de capitais c, evidentemente, até mesmo à relevância cm 
alguns aspectos na própria infra-estrutura cm transporte, como você 
até mencionou, Inclusive, - essas as adaptações mais lentas que 
estamos fazendo, alguns impactos que ocorreram a partir de 64. 

Portanto, diria que acho essa colocação bastante correta, No 
fundo, existem alguns instrumentos que silo mais Ocx!vcis c podem 
ser acionados a curto prazo, c isso não impede que façamos algumas 
modificações mais profundas, para que possamos conciliar, ao longo 
do tempo, o objctivo de um desenvolvimento equilibrado, com uma 
razoável estabilidade na taxa de inOação. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Com a palavra o Dr. 
Joíio Manocl Cardoso de Melo. 

O SR. JOÃO MANOEL CARDOSO DE MELO - Tudo o 
que disse, aqui, foi no sentido de chamar a atenção para um ponto 
fundamental. Que ponto fundamental é esse? 

Existem, hoje, no Brasil, cm discussão duas coisas relevantes: a 
primciru já disse qual é, quem é que vai arcar com ci peso num com· 
bate inOucionário mais drástico? 

Segundo: De que modo haveremos de crescer no futuro? 
Na verdade, é natural que, a esse respeito, as interpretações 

divirjam. E por que isso, Porque, na verdade, é preciso atentar que 
no debute polltico·cconômico, a cíência-cconômica é, muitas vezes, 
utilizada como ideologia; isto é, ela exprime pontos de vista parti· 
culurcs: desses pontos de vista, portanto, nilo posso crer que haja 
uma síntese, que se faça uma s!ntcse a respeito da teoria de inOação, 
nem a respeito de outros pontos fundamentais, controversos, porque 
a controvérsia não estâ na ciência basicamente, está no concreto, 

E: isso que cu gostaria de responder, , 

O SR. PRESIDENTE (Mnrcos.Frcirc)- A essa altura, c antes 
de encerrarmos os nossos trabalhos, gostnr!amos de ressaltar, uma 
vez mais, a importância deste seminário, 

Nós, que pura aqui viemós, por dclcgnçi!o do povo, temos por 
obrigação interpretar us angQstias desse mesmo povo. E é a inflação 
um dos pontos cruciais com que se debate a Nação, De tantu coisa 
que aqui foi dito, pode-se concluir que não silo muitas as pcrspcc
tivns de que possamos nos livrar do processo inOacionário pelo con
trârio, admite-se inclusive, que temos de conviver com ele, c, até mes
mo dele tirur proveito, 

O ponto, talvez, mais delicni:lo c que mais preocupa os reprcscn
tuntcs do povo é: fazer com que ele não recaia, sobretudo, nas costas 
sorridus do trubulhador brasileiro. 

Pelo que foi dito, também, parece-nos que se aplica àquele di
tudo popular de que "a corda quebra sempre do Indo mais fraco". 
Nesse sentido é que nos purccc realmente necessário que exista um 
regime politico ubcrto, dcrnocrático, para que aqueles sctorcs mais 
desprotegidos pclu sorte, pela fortuna, possam, pelo menos, ter liber
dude c segurança de se congregurcm, de se mobilizarem, para exercer 
pressões legitimas e livres contra a tendência de lhes destinarem o 
ônus maior du inflação, 

Acreditamos, portanto, que, dus considerações aqui feitas, mui
tu soisa pode ser condcnsadu c servir, quem sabe, de subs!dios a no
vos estudos, nu busca de soluções ~aru o fenómeno inOacionário, 

Queremos ngrudcccr, penhoradamente, a colaboração valiosa 
que nos foi dudu pelos Professores Otávio Gouvcu de BOJihilcs, lná· 
cio Mourão Rnngel, João Puulo de Almeida Magalhães, Carlos Gc· 
rnldo Lungoni, Dércio Garcia Munhoz c João Mnnoel Cnrdosc de 
Melo, Forum colaborações substanciais, incstimãvcis, c a Comissão 
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de Economia do Senado, da quul temos u honra de ser Presidente, 
nilo pode se esquecer. Apesar desse débito que tem pura com esses 
economistas, nilo se julgará satisfeita, e, possivelmente, solicitará ou· 
trns participações cm seminários semelhantes a esse. 

Agradecemos, também, n presença dos congressistas que parti· 
ciparnm, que intervieram, que aqui 'estiveram presentes, dos cstu· 
dantes do Brasil, dos Srs. jornalistas, dos economistas c estudiosos, 
em geral, dos funcionários da Casa, de todos aqueles que colabora· 
rum pura o êxito desse seminário. 

Agradecimento, cm especial, aos colegas da· Comissão de 
Economia, pela colabornçilo recebida, esperando que, cm outra 
oportunidade, possamos continuar dcscmpr.nhnndo as funções que 
nos foram delegadas pelo povo brasileiro. 

Muito obrigado, 
Está encerrada a reunião, 

(Levanta-se a reuniilo às 19 horas c 10 minutos.) 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3, lenoir Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Presidentes Joué Freire 
Vico·Prosldontos Orestes Quércla 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junlor 
2. VIrgUlo Tóvoro 
3. Oslres Teixeira 

4, Jarbas Passarinho 4. Domlcio Gondlm 
S. lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MDB 
1. Franco Montara 1. Lázaro Bcrboza 

2, Orestes Quêrcio 2. Cunho Limo 
3. Nelson Carneiro 

Assistenter Daniel Reis de Souza- Ramol675 
Reuniões, Quintas-feiras, às llzOO horas 
Locais Sala "Clóvis Bevilácquo''- Anexo U- Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Domlcio Gondim 
3. Arnon do Mollo 
4, Luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Jarbas Passarinho 
Vice·Prosidonte1 Luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Murilo Paraíso 
3. Vlrglllo Tóvora 

S, Jarbas Passarinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Gllvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistentes Ronaldo Pacheco do Oliveira- Ramal306 

Reuniões' Quartas·folras, às 10,00 horas 

loco~! Sala "Rui Barbaza"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(S membros) 

Titulares 

1. Holvldio Nunes 
2. Otto Lohmann 
3. Saldanha Dorzl 

1. Donton Joblm 
2. Adalberto Sono 

COMPOSIÇÃO 

Presidentes Adalberto Sono 
Vice·Presidente1 Helvidlo Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Vlrglllo Tóvora 
2. Arnon de Mollo 
3. Jarbas Panarlnho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Asslstente1 Maria Carmen Castro Souza- Ramol134 
Rounl6o11 Qulntas·folras, às 12s00 horas 
Local, Sala "Clóvis Bovllócqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES.,... (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentes Magalhoos Pinto 

1•·Vico·Pros\dentos Saldanha Dorzl 

2fll·Vice·Presidentel Nelson Carneiro 

Titulares 

1, Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgilio Távora 

4. Jeué Freire 

S. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. José Sarnoy 

8. João Calmon 

9. Augusto Franco 

1 O. Otto Lehmann 

1. Donton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MOB 

Assistentes Cândido Hipportt- Romal676 

Reuniões, Terças·feiras, às 10130 horas 

Suplentes 

1. Acc\oly Filho 

2. Fausto Castolo·Branco 

3. Holvldlo Nunes 

4. Domlc\o Gandlm 

S. Jarbas Passarinho 

6. Luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

loca h Sola ''Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Altovir Leal 

2. Ruy Santos 

3. CoMete Pinheiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Ruy Santos 

Vice·Pros\dontos Altovlr Leal 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Dorzi 

2. ltallv\o Caolho 

3. Oslros To\xolra 
4. Fausto Castelo· Branco 

5. lourival Baptista 

MDB 

1. Adalberto Seno 1. Benjamim Farah 

2. Gilvan Rocha 2. Cunha Lima 

An\stontos Lodo Ferreira da Rocha -Ramal 312 

Roun\6e11 Qu\ntas·fo\ros, às 11s00 hora o 

Local, Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

!J 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7membros) 

COMPOSIÇÃO 
Presldenter Milton Cabral 

Vlce--Presldent11 Augusto Franco 

Titulares 

1. José Gulomord 
2. Vasconcelos Torres 
3, Vlrgillo Tóvora 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

1. Adalberto Sono 
2. Benjamim Farah 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Alexandre Costa 
2. Braga Junlor 
3. Dlnarto Mariz 

1. Agonor Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistenter Lida Ferreira da Rocha- Ramal312 
~ttuni6e.1 Qu\irtas•felras, às 9,00 horas 
lacalr Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 o 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO POBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Lenoir Vergas. 
2. Accioly Filho 
3, Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
S. Saldanha Derzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÃO 
Prosidonltr .. nfamlm Farah 

Vlco-Prosltl .... r Lona! r Vargas 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Alexandre Costa 
2. Gustava Capanema 
3, Mattoslo6o 

1. Danton Joblm 
2. lózaro Borboza 

Assistentes Sãnia Andrade Peixoto - Ramal 307 
Reuni6111 Quintas-feiras, às9,0Q horas 
localr Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS POBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentes lourlval Bap~sta 
Vlco-Presldentor Alexandre Casta 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. lourival Baptista 
5, Ma"osloão 

1. Evandro Carreira 
2. Evelósio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplenlls 

1. Otta lthmann 
2. Tootanlo Vilela 
3. Wilson Gonçalvts 

1. ldzaro Barboza 
2. Roberto Saturnlno 

Assistente r Ronoldo Pacheco do Olivoira- Ramal 306 
Reuniõess Terças·feiras, às 10,00 horas 
local r Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 t 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comlss6trs Tempardrias 

Chofer Ruth do Souza Castro 
Loca h Anexo 11 -Térreo 
Tolofonor 25·8505- Ramal303 
1) Comissões Temporórlas para Profetas do Congrosso Nacional 
2) Comissões Temporárias para Apreciaç6o de Vetos 
3) Comissões Especiais e de lnqu,rito, 1 
4) Comissão Mista do Projeto do Lei Orçamentaria (art. 90 do Rogl..,.nto. 

Comum), 

Assistentes de Comissões, Haroldo Pereira Fernand11 - Ramal 674, 
Aliou de Oliveira- Ramal 6741 Cloldo Maria B. F. Cruz- Ramal 5981 
Mauro Lopes de Só- Rama1310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARAOANODE 1977 

IIORAS :rBRÇA SA.I.AS .ISS!SUN~E HORAS QU!N~A 3 A I. AS A:ISIS:ENl'B 

~-
C,T, RIJY BARBOSA RONAI.DO 09r00 c.r. C!.OVIS BBVII..IC .. uA ClND!DO 

Rua:i.l - 621 • 716 Ralllftl - 62; 
lO rOO 

C • .l.R, CI.OVIS BEVIL.<CQUA !.EDA 09r30 c.s.P.c. IIUY BARBOSA SONIA 
Ramal- 623 RamalD .. 621 e 7lf 

C,A, C!.OVIS BBV!L.<CQUA CUUD!O C,B,C, CI.OVIS BBVIUCQUA C!.EIDB 
10130 

Ramal - 623 cosu 
10:00 

Ramo1 • 623 

C,ft,B, IIUY BARBOSA CMD!DO C,D,P, RUY BARBOSA RONAIJlO 
Ra .. i •• 62l • 716 Rao,a.o - 621 e 711 

HORAS QUARTA S A L AS ASSIS'rENfB c.r..s. OI.OVIS BEVIL.ICQUA DAlfiBL 
Ramal - 623 

RUY BARBOllA 
llrOO 

09r00 c.s.N. !.EDA 
c.s. IIUY BARBOSA IJ!DA Ram&l.l .. 621 • 716 Ra .. i. - 621 • 716 

c.c.J CLoVIS BBVIL.(CQUA MARIA l2rOO C.R. 
OI.OVIS BBVIL.<CQUA IriA RIA 

lO rOO Raoal. - 62) HBIJ!HA Ra .. l • 623 CAJOOIM 

C,K.B, RUY BARBOSA 
ROHAI.DO 

Raoaio - 62l e '/16 

lOr)O o.a. IIUY BAI!BOSA 
DANIEl. 

Ruaia - 62l • 716 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXII- N9 113 QUARTA-FEIRA, 28 DE SETEMBRO DE 1977 BRASILIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19, da Constituição, e eu, Pe

trônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

· DECRETO LEGISLATIVO N9 89, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei n91.563, de 29 de julho de 1977, que acrescenta os§§ 59, 
69 e 79 ao art. 11 do Decreto-lei n9 1.376, de 12 de dezembro de 1974, que dispõe sobre a 
criação de Fundos de Investimentos, altera a Legislação do Imposto sobre a Renda relativa a 
incentivos fiscais, e dá outras providências. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.563, de 29 de julho de 1977, que acrescenta os 
§§ 59, 69 e 79 ao art. 11 do Decreto-lei n9 1.376, de 12 de dezembro de 1974, que dispõe sobre a criação de 
Fundos de Investimentos, altera a Legislação do lmposto sobre a Renda relativa a incentivos fiscais, e dâ 
outras providências. 

Senado Federal, 27 de setembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
RESOLUÇÃO N9 58, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a elevar em 
Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

RETIFICAÇÃO 

No preâmbulo da Resolução, publicado no DCN- Seção 11- de 17-9-77, pâgina 4685, 
Onde'se lê: 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, 
Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

Leia-se: 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Pe· 

trônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

---- - --
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SUMÁRIO 
1- ATA DA 156• SESSÃO, EM 17 DE SETEMBRO DE 

1977 . 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da Repdbllca 

Restituindo autógrafos de projeto.! de lei sancionados: 

- N• 224{77 (n• 360{77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n• 56{71 (n• 3.476-B/77, na Casa de origem), que 
dispõe sobre ârcas de protcção para o funcionamento das esta· 
çõcs radiogoniométricas de alta freqUência do Ministério da 
Marinha c de radiomonitoragcm do Ministério das Comuni· 
caçõcs. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.442, de 26 de 
setembro de 1977 .). 

- N• 225{77 (n• 361{77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei n• 14{77-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos sob Supcrvi· 
são do Ministério dos Transportes, crédito especial até· o limite 
de CrS 1.092.852.000,00 (um bilhão, noventa c dois milhões, oito· 
centos c cinqUenta c dois mil cruzeiros) para o fim que especifica. 
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.443, de 26 de setembro 
de 1977.) 

Submetendo ao Senado a escolha de nome Indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

- N• 223/77 (n• 359/77, na origem), refcrcn.tc à escolha do 
Sr. Vasco Mariz, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Di· 
plomata, para cxi:rccr a função de Embaixador do Brasil junto 
ao Estado de Israel. 

1.2.2 - Comunicações da Presidência 

-Recebimento da Mensagem n• 226/77 (n• 362/77, na 
origem), pela qual o Senhor Presidente da República, encaminha 
ao Senado Fcd~ral proposta do Sr. Ministro de Estado da Agri· 
cultura, para que seja autorizada a alicqação de terras públicas 
no Território Federal de Roraima, através do Instituto Nacional 
de Colonização c Reforma Agrãria -INCRA. 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 73/77, que 
dispõe sobre troco obrigatório, c dâ outras providências, por ter 
recebido pareceres contrãrios, quanto ao mérito, das comissões a 
que foi distribui do. 

1.2.3 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 194{77, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que introduz alterações no artigo 791 
da Consolidação das Leis do Trabalho, para conceder aos sindi· 
catas poderes de representação, independentemente de mandato. 

-Projeto de Lei do Senado n• 195/77, de autoria do Sr. 
Senador Henrique de La Rocque, que altcr11 o art. I' da Lei n• 
5.063, de4 de julho de 1966. 

1.2.4- D1scur110s do Expediente 

SENADOR BENJAMIM FARAH- Impressões colhidas 
por S. Ex•, por ocasião de visita realizada ao complexo indus· 
trial da Companhia Nacional de Álcalis, em Cabo Frio- RJ. 
Importância da contribuição dada por esta companhia para o 
desenvolvimento industrial do Pais. 

SENADOR EVELIISIO VIEIRA - Defesa da instalação 
de mlnldcstllarlas, cm regiões lntcrioranas, cÕm o aprovei· 
tamcnto da mandioca, com vista ao nosso desenvolvimento no 
sctor alcoolciro. 

1.2.5 -Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n• 196{77, de autoria do 
Senador Franco Montoro, que estabelece multa de 10% ao dia, 
sobre a importância devida, quando o banco dcpositluio nilo libc· 
rar, em lO dias, o FGTS. 

-Projeto de Lei do Senado n• 197/7'1, de autoria do Sr. 
Senador Leite Chaves, que prorroga para 20 de junho de 1978 o 
inicio da vigência c prazo de regulamentação da Lei n• 6.435, de 
IS de julho de 1977, que dispõe sobr~ a previdência privada, ai· 
torando, ainda, a redação de seu art. 42, § S• 

1.2.6 - Requerimentos 

- N9 350/77, de autoria do Sr. Senador Osircs Teixeira, soli· 
citando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
proferido pelo Chanceler Azeredo da Silveira, na abertura da 
Assembléia Geral das Nações Unidas. 

- N• 351/77, do Sr. Senador Itamar Franco, solicitando li· 
ccnça do Senado para integrar, como Observador Parlamentar, a 
Delegacia Brasileira à Asscmblêia Geral da Organização das 
Nações Unidas. 

- N• 352{77, dos~. Senador Helv!dio Nunes, solicitando li· 
cença do Senado para integrar, como Observador Parlamentar, a 
Delegação Brasileira à Assembléia Geral da Organização das 
Nações Unidas. 

- N• 353{77, do Sr. Senador Magalhães Pinto, Presidente 
da Comissão de Relações Exteriores, solicitando licença do 
Senado para que o Sr. Senador Tarso Outra possa integrar, 
como Observador Parlamentar, a Delegação Brasileira à Assem· 
bléia Geral da Organização das Nações Unidas. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 296/77, dos Srs. Senadores Lourival 
Baptista c Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, dos discursos proferidos pelos Ministros Ncy 
Braga c Quandt de Oliveira por ocasião de solenidade comemo· 
rativa da Semana da Plltria. Aprovado. 

-Requerimento n• 297/77, dos Srs. Senadores Lourival 
Baptista c Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do discurso proferido pelo Ministro Azcrcdo da 
Silveira, cm Belo Horizonte, no dia I• de setembro de 1977. 
Aprovado. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 4/77 (n' 1.553·Bf75, na 
Casa de origem), que dâ nova rcdação ao caput do art. I' da Lei 
n• 6.195, de !9 de dezembro de 1974. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Resolução n• 75{77, que autoriza a Prefeitura 
Municip11l de Barbosa Ferraz (PR) a elevar cm CrS 4.884.388,10 
(quatro milhões, oitocentos c oitenta 'c quatro mil, trezentos c o i· 
tenta e oito cruzeiros c dez centavos) o montante de sua divida 
consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Rcdação. 

-Projeto de Lei do Senado n• 273{75, do Sr. Senador 
Osircs Teixeira, que institui o "Dia Nacional da B!blia", c dll ou· 
tras providências. Dlscu.,io adiada para a sessão do dia 27 de 
outubro próximo vindouro, nos termos do Requerimento n• 
354/77. 

-Projeto de Lei do. Senado n• 167{76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que altera o art. 540 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 168{76, do Sr. Senador 
Orestes Qul:rcia, que dâ nova rcdação às allncas a c b do artigo 7• 
da Lei n• 605, de S de janeiro de 1949. Aprovado, cm primeiro 
turno. 

-Projeto de Lei do Senado n• 156{77, dos Srs. Senadores 
Nelson C11rnciro c Accioly Filho, que regula os casos de dlssolu· 
çuo da sociedade conjuRai c do casamento, seus efeitos c rcs• 
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pectlvos processos, e dá outras providências. Dl!iCIIsoio adiada 
para a sessllo de amanhll, nos termos do Requerimento n• 355/77. 

1.4- MATilRJAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Requerimentos n•s 351, 352 c 353, de 1977, lidos no 
Expediente. Aprondos, após parecer da Comissilo de Relações 
Exteriores. 

- Redaçilo final do Projeto de Resolução n• 15{71, cons· 
tantc do quarto item da Ordem do Dia, Aprovada, nos termos do 
Requerimento n• 356/77. Á promulgaçllo. 

I ,5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Poluição das águas do 
rio Jtabapoana devido à descarga de vinhote proveniente da 
Usina de Santa Maria, no Município de Bom Jesus do lta· 
bapoana- RJ, 

SENADOR NELSON CARNEIR.O- Manifestação de pe· 
sar pelo falecimento dos Srs. Francisco Silbert Sobrinho e Jou· 
bert de Carvalho, Considerações sobre a politica de pessoal, 
atualmentc adotada pelo Poder Executivo, no que tange aos ser· 
vidores inativos. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA - Desconccntraçllo 
industrial e retorno ao campo, como solução à problemâtica 
social dos grandes centros urbanos. 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE - Provi· 
dências necessárias à consolidação da Viação Aérea São Pa~lo -
VASP. 

SENADOR HELVIDIO NUNES- Solenidades cívico·reli· 
giosas verificadas na cidade de Bom Jesus- PI, quando da visita 
realizada por S. Ex•, em companhia de comitiva do Sr, Qover· 
nador Dirceu Arcoverdc, a diversos municípios do sul do Estado 
do Piaur. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Receptividade do 
Programa de Crédito Educativo junto aos univcrs!târios. 

. SENA DOR ADALBERTO SENA- Transcurso de aniver
sário de fundação das cidades de Sena Madureira c Cruzeiro do 
Sui-AC. 

I ,6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

l-DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES AN· 
TERIORES 

- Do Sr. Senador Franco Montoro, proferido na sessão de 
11·8·77. 

-Do Sr. Senador Eurico Rczende, proferido na sessão de 
11·8-77. 

- Do Sr. Senador Leite Chaves, proferido na sessão de 
26·9·77. 

3-ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
- N•4, del977. 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMJSSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 156• SESSÃO, EM 27 DE SETEMBRO DE 1977 
3• Sessio Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA, JOSE: LINDOSO E MAURO BENEVIDES 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Senu - Altcvir Leal - Evandro Carreira - Jos~ 
Lindoso - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La 
Rocque- José Surney - Helvfdio Nunes - Petrônio Portella
Mauro Bcnevides....: Wilson Gonçalves- Milton Cabral -Cunha 
Lima - Marcos Freire - Luiz Cavalcante- Augusto Franco -
Heitor Dius - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso -
Eurico Rezendc - Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson 
Carneiro - Maga!hilcs Pinto - Franco Montoro - Orestes 
Quórciu - Otto Lehmann - Lázaro Barbozn - Osires Teixeira -
Mattos Leüo- Eveliisio.Yieiru- Daniel Krieg~r- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)....:. A lista de presença 
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número 
regimentul, declaro aberta a sessão. 

O Sr. !•·Secretário procederá à leitura do Expediente. 

B lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados: 

N•• 224/77 (n• 360/77, nu origem), de 26 do corrente, referente 
no Projeto de Lei du Cumuru n• 56, de 1977 (n• 3.476·8{77, nu Casa 
de o~igem) que "dispõe sobre áreas de proteçilo pura o funciona· 
mento das esLUções rudiogoniométricas de alta freqUência do Mi· 

nistório da Marinha, c de radiomonitoragcm dó Ministério das 
Comunicações". (Projeto que se transformou na Lei n• 6.442, de 26 
de setembro de 1977.) 

N• 225{77 (n• 361{77, na origem), de 26 do corrente, referente 
uo Projeto de Lei n• 14, de 1977-CN, quc .. "autoriza o Poder Exe· 
cutivo 'a abrir ao Fundo Nacional de Desenvolvimento- Recursos 
sob Supervisão do Ministério dos Transportes, crédito especial até o 
limite de CrS 1.092.852.000,00 (um bilhão, noventa c dois milhões. 
oilocentos c cinqUenta e dois mil cruzeiros), para o fim que cspe· 
ciflc~". (Projeto que se transformou na Lei n• 6.443, de 26 de setem· 
bro de 1977.) 

MENSAGEM 
Do Senhor Presidente da República, submet.endo ao 

Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo provi· 
mento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 223, 11E 1977 
(N• 3S9/77,naorlaem) 

Excclcntrssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, e 
nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n• 71.534, de 12 de dczcm• 
bro de 1972, tenho a honra de submeter 11 aprovação de Vossas 
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Vasco Mariz, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, pura exercer 
a funçilo de Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel. 
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Os méritos do Embaixador Vasco Mariz, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da 
anexa informação do Ministério das Relações Extcrinrcs. 

Brasflia, 26 de setembro de 1977,- Ernesto Geiael. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum· VIto e: 
Embaixador Vasco Mariz. 

Nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 22 de 
janeiro de 1921. Bacharel cm Ciências Jurídicas c Sociais, pela 
Faculdade de Direito da Universidade do Brasil. Professor dos 
Cursos Livres de Português c Estudos Brasileiros cm Rosário. Curso 
sobre Assuntos de Energia Nuclear, 1966. 

Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1945. 
Â disposição da Missão Expccial da Suíça às Solenidades de 

Posse do Presidente da Rcpública,l946. 
Â disposição da Missão Cultural Uruguaia, 1946. 
Encarregado da Divisão Cultural, 1947. 
Assessor do Sccrctaria'do da Conferência Intcramcricana para 

Manutenção da Paz c Segurança no Continente; Rio de Janeiro, 
1947. 

Vicc·Cônsul no Porto, 1948 a 1949. 
Terceiro-Secretário da Legação cm Belgrado, 1949 a 195 I. 
Encarregado de Negócios cm Belgrado, 1949, 1950c 1951. 
Vicc-Cônsul cm Rosário, 1951 a 1952. 
Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por antigUidade, 1952. 
Cônsul cm Rosãrio, 1952 a 1954. 
Encarregado do Consulado cm Rosário, 1951 c 1952. 
Chefe da Scção de Publicações do Serviço de Documentação, 

1955. 
Chefe do Serviço de Informações, 1955. 
Cônsul cm Nápoles, 1956 a 1959. 
Segundo-Secretário da Embaixada cm Washington, 1959 a 1961. 
Participante da Reunião sobre Assuntos Latino-Americanos na 

Universidade de Stanford, 1959. 
Promovido a Primeiro-Secretário, por antigUidade, 1961. 
Primeiro-Secretário da Embaixada cm Washington, 1961 a 1962. 
Título de Conselheiro, 1962. 
Conselheiro da Embaixada cm Washington, 1962. 
.Membro da Delegação do Brasil às XV, XVI c XVII Scssilcs da 

Assembléia-Geral das Nações Unidas Nova Iorque 1960 1961 c 
1962. • • • 

Chefe da Divisão de Politica Comercial, 1963. 
Secretário-Geral da Delegação do Brasil à II Conferência 

Preparatória da UNCTAD, Genebra, 1963. 
Delegado-Suplente do Brasil à Sessão do Conselho das Partes 

Contratantes do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras c Comércio 
(GATT), Genebra, 1963. 

Chefe da Divisão de Conferências, Organismos c Assuntos 
Gerais, 1963. 

Sccrctârio-Exccutivo da Comissão Nacional da Organização 
das Naçilcs Unidas para a Alimentação c Agricultura, (FAO), 1963, 

Delegado-Suplente do Brasil à XII Conferência Geral da FAO, 
Roma,l963. 

Sccrctârio-Gcral-Adjunto, substituto, para Organismos Interna· 
clonais, 1964, 

Delegado-Suplente do Brasil à XXXVII Sessão da Comissão de 
Produtos de Base c à XLIII Sessão do Conselho da FAO Roma 
1964. • • 

Chefe da Divisão de Difusão Cultural, 1964 a 1966, 
Vicc-Prcsidcntc da Comissão de Sclcção de Filmes Brasileiros 

para os Festivais Internacionais do Cinema, 1964. 
Chefe da Sessão Brasileira da Comissão Mista do Acordo de Cc

produção cincmatogrâflca, entre o Brasil c a Espanha, 1965 a 1966. 
Representante do Brasil no Festival Internacional de Cannes 

1965. • 
Chefe, substituto, do Departamento Cultural c de Informações 

1965. • 

Membro da Scçilo Brasileira da Comissão Mista Brasil-Bélgica, 
Rio de Janeiro, 1966. 

Chefe da Divisilo da Europa Ocidental, 1966 a 1967. 
Chefe-Suplente da Scção Brasileira da Comissão Mista Luso· 

Brasileira, 1966. 
Sccrctârio-Gcrai·Adjunto, substituto, para Assuntos da Europa 

Ocidental, África c Oriente Médio, 1966. 
Sccrctârio-Gcral da Conferência de Embaixadores do Brasil na 

Europa Ocidental, Roma, 1966, , 
Membro da Scção Brasileira na Reunião da Comissão Mista 

Brasil-França, Paris, 1966. 
Promovido a Ministro da Segunda Classe, por merecimento, 

1967. 
Ministro-Conselheiro da Missão Junto à Organi~ação dos Esta

dos Americanos (OEA), Washington, 1967 a 1969. 
Delegado-Suplente do Brasil à II Reunião Extraordinária do 

Conselho lntcramcricano Cultural, Washington, 1967. 
Membro da Dclcgaçilo do Brasil à XII Reunião de Consulta dos 

Ministros das Relações Exteriores das Américas (OEA), 
Washington,l967. 

bncarrcgado da Delegação junto à OEA, 1967, 1968 c 1969. 
Chefe da Delegação do Brasil à Reunião Extraordinária do 

Conselho Intcramcricano, Económico c Social (CIES), Washington 
19~. • 

Subchefe da Delegação do Brasil à Reunião do CIES sobre 
Integração Económica. Washington, 1968. 

Delegado do Brasil à VI Reunião do Conselho Intcramcricano 
Cultural, Port-of-Spain, 1969. 

Membro da Delegação do Brasil à XIII Reunião de Consulta 
dos Ministros das Relações Exteriores das Américas (OEA) 
Washington, 1969. ' ' 

Chefe da Delegação do Brasil à Reunião do grupo ad hoc do 
CIES, de representantes dos países produtores de bananas 
Washington, 1969. ' 

Chefe do Departamento Cultural, 1969 a 1970. 
Conselheiro da CAPES, 1969. 
Comissário do Brasil na XXXV Bienal de Veneza, 1970. 
Chefe da Scção Brasileira à Reunião da Comissão Mista 

Brasil-Bélgica, Bruxelas, 1970. 
Delegado do Brasil à I Reunião do CIECC, Viila dei Mar, 1970 . 
Delegado-Suplente à Conferência Geral da UNESCO Paris 

1970. • • 
Representante do Ministério das Relações Exteriores na 

Cerimónia da pedra fundamental da Casa do Brasil,cm Israel Tcl-
Aviv, 1970. ' 

Embaixador cm Quito, 1970 a 1974. 
Delegado do Brasil ao II Período Ordinário de Sessões da As· 

scmbléia:Gcral da OEA, Washington, 1972. 
Chefe da Assessoria de Relações com o Congresso, 1974 a 1977. 
Secretário de Assuntos Legislativos do Gabinete do Ministro de 

Estado, 1977. 
Promovido a Ministro de Primeira Classe, por merecimento 

1975. • 

O Embaixador Vasco Mariz, nesta data, encontra-se no exerci· 
cio de suas funções de Sccrctârio de Assuntos Legislativo do 
Gabinete do Ministro de Estado. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 19 de setembro de 
1977, - St!ralo de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- O Expediente lido 
vai à publicação. 

A Prcs~dência recebeu a Mensagem n• 226, de 1977 (n• 362, de 
1977, na or1gcm), pela qual o Senhor Presidente da República, nos 
termos do parâgrafo único do art. 171 da Constituição, encaminha 
no Senado, Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da 
Agricultura, para que seja autorizada a alienação de terras públicas 
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no Território Federal de Roraima, atravts do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária- INCRA. 

A matéria será despachada às Comissões de Legislação Social, 
de Constituição e Justiça e de Agricultura, 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella) - A Presidência 
comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, 
determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 73, de 
1977, do Sr Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre troco 
obrigatório e dá outras providências, por ter recebido pareceres 
contrários, quanto ao mérito, das Comissões a que foi distribuido, 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portelhr) - Sobre a mesa, 
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1•-Secretário, 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•194, DE 1977 

Introduz alterações no artl&o 791 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, para conceder aos sindicatos poderes de 
representaçio, Independentemente de mandato, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art, 1• O artigo 791 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto·lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, fica acres· 
cido de mais um parágrafo,§ 3•, com a seguinte redação: 

"§ 3• Nos dissidios individuais que envolvam matéria 
relativa a adicionais de periculosidade, penosidade e 
insalubridade, o sindicato tem a prerrogativa de representa· 
çiio dos empregados, independentemente de outorga de 
mandato procuratório." 

Art, 2• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, 

Justlncaçio 

A Consolidação das Leis do Trabalho jâ assegura às entidades 
sindicais a prerrogativa de representação da categoria respectiva nas 
convenções e acordos coletivos de trabalho, por iniciativa própria, 
isto é. independentemente de outorga de procuração por parte dos 
trabalhadores.~ o que a respeito dispõe o§ I• do artigo 611,1n nr· 
bis: 

"§ I• ~ facultado aos sindicatos representativos de 
categorias profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma 
ou mais empresas da correspondente categoria económica, 
que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da 
empresa ou das empresas acordantes às respectivas relações 
de trabalho," 

Essa mesma prerrogativa é assegurada nos casos de celebração 
de convenções coletivas, bem como nos casos de transformação ou 
instauração de correspondentes dissiduos coletivos. A condição é 
que as entidades realizem assembléias, segundo a legislação, mas a 
capacidade de representação estll assegurada não apenas quanto 
aos associados do Sindicato, mas também a todos os componentes 
da categoria. 

Aliás, nas ações de cumprimento de contratos coletivos 
(acordos, convenções e dissidios), a entidade sindical não depende de 
outorga de nenhum trabalhador, c as sentenças aplicam-se, ex vi 
legls, a todos os componentes da respectiva categoria, 

Entendemos que se justifica plenamente a capacidade de 
postulação assegurada aos sindicatos, na medida em que estes silo 
legitimas representantes dos interesses e reivindicações de seus 
representados, 

Há casos, entretanto, que merecem atenção especial, em razilo 
dos interesses que representam. Tal é o caso, por exemplo, da 
matéria consubstanciada na presente proposição, em que se busca 
dnr aos sindicatos a prerrogativa de, nos casos de insalubridade, 
penosidadc ou periculosidadc, reclamar adicionais e outros benell· 
cios, independente de procuração de cada empregado, 

Essa providência se impõe tanto mais. se considerarmos que o 
empregado, quase sempre, mesmo trabalhando em condições adver· 

sas, reluta em reclamar direitos tidos como Uquidos e certos, por 
temer represálias por parte de seu empregador,. não raro. pronto a 
utilizar seu poder de arbitrio contra simples e justas reclamações, 

Assim é que, nos casos de periculosidade, insalubridade ou 
penosidade, impõe-se que, a fim de que o empregado ni!o fique ao 
inteiro arbitrio patronal, o sindicato possa postular em juizo o 
pagamento de adicionais devidos, com o que o anonimato e 'a força 
da entidade sindical, tcrilo melhores condições de fazer esses direitos, 
nem sempre bem compreendidos pela classe patronal. 

Demais disto, ninguém melhor a nosso ver do que a entidade 
sindical para reclamar direitos de seus representados, especialmente 
cm se tratando de direitos como os que tratamos na proposição sob 
exame, que envolvem, via de regra, controvérsias infundllveis, por 
compreenderem aspectos subjetivos nas condições de trabalho, 

Desta forma, cm nosso modo de entender, nada mais justo do 
que a concessão de poder de representação aos sindicatos para 
postular cm juizo, nos casos aqui abordados, por se tratar de matéria 
que envolve interesses da maior relevância, como é o caso da 
problemática de medicina e higiene do trabalho, da maior importân· 
cia para as condições de vida e trabalho do operariado brasileiro. 

Sala das Sessões, 27 de setembro de 1977.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO·LEIN•5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 
Aprovada a Consolldaçio das Leis do Trabllho. 

SEÇÃOIV 

Da~ partes e dos procuradores 

Art. 791. Os empregados e os empregadores poderão 
reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar 
as suas reclamações até o final. 

§ 1• Nos dissidios individuais os empregados e empregadores 
poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, 
solicitador, ou provisionado, inscrito na Ordem dos Advogados do 
Brasil, 

§ 2• Nos diss!dios colctivos é facultada aos interessados a 
assisténcia por advogado, 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 195, DE 1977 

Altera o art. 1• da Lei n• 5.063, de 4 de Julho de 1!166. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art, I• O art. I• da Lei n• 5.063, de 4 de julho de 1966, passa a 
vigorar com a seguinte redaçilo: 

"Art. 1• ~ instituido o "Dia da Caridade", que será comemora· 
do anualmente a 27 de setembro, com a finalidade de difundir e 
incentivar a prática de solidariedade e do bom entendimento entre os 
homens." 
Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

Art, 3• Revogam-se as disposições cm contrário, 

Justlficaçio 

O presente projeto visa, apenas, a alterar a data consagrada, 
pela Lei n• 5.063/66, à comemoração do "Dia da Caridade", trans· 
ferindo-a de 19 de julho para 27 de setembro, 

~que, com o Motu Proprio Mysterli Pascha/is, de 14 de feverei· 
rode 1969, Sua Santidade o Papa Paulo VI aprovou a nova organiza· 
ção do Ano Litúrgico e o Novo Calendário, o qual, promulgado por 
Decreto da Sagrada Congregação dos Ritos, em 21 de março de 
1969, entrou cm vigor a I• de janeiro de 1970. 

De acordo com o Novo Calendário Litúrgico, a Igreja reafir· 
mou o principio, seguido desde tempos Imemoriais, de restituir a 
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cada Santo, como dia de cclcbraçi!o, o seu dies nato/is, isto ~. o dia da 
morte. 

Ora, de conformidade com esta norma, tendo Silo Vicente de 
Paula falecido cm 27 de setembro de 1660, sua festa passou a ser cc· 
lebrada nesta data c nilo mais a 19 de julho. 

Em conseqUência desse fato, o "Dia da Caridade" deverá ser 
comemorado, anualmente, a 27 de setembro c nilo mais a 19 de ju
lho, uma vez que a Lei n• 5,063/66 teve cm mira associar as finalida
des daquela data nacional ao dia comemorativo da festa de Silo 
Vicente de Paula, o Apóstolo da Caridade. 

Sala das Sessões, 27 de setembro ,de 1977. - Henrique de La 
Rocque. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.063, DE 4 DE JULHO DE 1966 

Institui o "Dia da Caridade". 

• ' •• o •••••••••• o ' ••••• ' ••••••••••• o •••••• o ••• o •••• ' •••• ' ~ •• 

Art. I• ); instituido o "Dia da Caridade", que scrâ comemora· 
do anualmente a 19 de julho, com a finalidade de difundir c inccnti· 
var a prática da solidariedade c do bom entendimento entre os 
homens. 

... ························································ 
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e 

Cultura.) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Os projetas que 
acabam de ser lidos serão publicados c remetidos às comissões 
competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Sempre dispensamos a maior atenção à Companhia Nacional de 
Álcalis, pelo papel que lhe cabe na exploração de nossas riquezas 
minerais, com vistas à consolidação de indústria de âlcalis sódicas, 
de fundamental importância para o nosso desenvolvimento indus
trial c especialmente pelo que tem feito essa empresa pelo Estado do 
Rio, que temos a honra de representar no Senado Federal. Essa nos
sa atenção nos levou a fazer, na semana passada, uma visita ao 
complexo industrial da Companhia, localizado cm Cabo Frio. Tive
mos, assim, a feliz oportunidade de alargar nosso conhecimento 
sobre essa grande indústria de base, da qual o nosso Pais pode 
orgulhar-se. 

Sabe esta Casa que a Companhia Nacional de Álcalis foi criada 
pelo Governo Federal, tendo cm vista a necessidade inadiâvcl de 
dotar o Pais de uma indústria de âlcalis sódicas que viesse a tornâ·lo 
independente da importação desses insumos básicos, fato tornado 
evidente durante o conflito mundial da Segunda Grande Guerra, 
quando o colapso no fornecimento de âlcalis ao mercado nacional, 
resultante das dificuldades de importação, provocou crises no 
abastecimento dessas matérias-primas, com grande prcjuizo para os 
vários sctorcs industriais delas dependentes, que sofriam assim amca· 
ça de total paralizaçi!o. 

Os estudos para a implantação dessa indústria de carátcr vital 
para o desenvolvimento do Pais, iniciados com a criação da 
Companhia Nacional de Álcalis pelo idos de 1943, sofreram naturais 
contramarchas c algum retraimento com o fim do conflito mundial, 
pelo efeito decorrente da gradativa normalização do comércio 
exterior, mas, tamb~m. sobretudo, pelas grandes dificuldades que se 
antepunham ao empreendimento, tendo como ponto capital a 
referente ao domlnio da tecnologia requerida, por força de um know
how de ditlcil obtcnçilo. 

O dispêndio de divisas com a importação de barrilha c outros 
álcalis sódicas no pcriodo após-guerra c o conOito coreano 
determinaram a rcativaçilo dos esforços governamentais no sentido 
da construção de uma indústria de álcalis nacional c, ao cabo de anos 

de· esforços c cn~rgicas decisões c providências, com marcos decisivos 
cm 1951, quando a União subscreveu açõcs da Empresa, 1953, com a 
assinatura dos contratos de engenharia c assist!ncia técnica c de 
financiamento para a aquisição dos equipamentos c, finalmente, 
1960, com o inicio de operação da unidade industrial dc,fabrlcação 
de barril h a. Decorridos então quase 17 anos de sua criação, a Álcalis 
propiciava ao Pais a sua primeira fábrica de barrilha, a segunda da 
América do Sul, com capacidade nominal de produção inicialmente 
prevista para 100.000 toneladas anuais de Carbonato de Sódio (Bar· 
rilha). 

); sabido que o Carbonato de Sódio, necessário a um leque de 
indústrias da maior importância como as indústrias de vidro, óleos, 
tecidos, couros, sabão, silicatos, cromo, detergentes, rcfratários, tin· 
tas, aiuminio, petróleo, siderurgia, etc, para o desenvolvimento 
industrial de um pais, sendo conhecido o fato de que uma nação só 
alcança a plenitude desse desenvolvimento, com independência do 
estrangeiro, ao adquirir auto-suficiência na produção de barrilha., 
Sabe-se, aliás, que o indice de consumo de carbonato de sódio é um 
dos fatores práticos c mais comuns de aferição do estágio de 
desenvolvimento de um pais. Os álcalis sódicas são, na verdade, 
elementos de grande valor estratégico pelas suas variadas aplicações, 
inclusive no campo militar, o que justifica e explica a inscrição da 
Companhia Nacional de Álcalis como empresa de interesse para a 
segurança n~cional. Assim, cm virtude de sua alta significação para o· 
nosso crescimento industrial, compreendem-se as rcaçõcs c campa·. 
nhas contra ela exercida cm tantas ocasiões por grupos interessados 
no malogro do empreendimento c as inúteis barreiras com que' têm 
procurado o seu desenvolvimento e afirmação dentro ·da infra· 
estrutura tecnológica do nosso Pais. 

Em breve rctrospccto, é-nos dado recordar que cm 1960, inicio 
do seu funcionamento, a unidade industrial de Cabo Frio produziu 
apenas 16.000 toneladas de barrilha, cm razão de problemas técnicos 
supcrvcnicntcs. Cresceu a produção no ano seguinte para 44.000 
toneladas, total ainda situado muito abaixo da capacidade nominal 
dos equipamentos, prevista para 100.000 toneladas anuais, ocorren· 
do, todavia, no período, a importação de 60.000 toneladas de bar· 
rilha estrangeira, fenômeno facilitado pela ausência de protcção 
alfandegária eficaz c pela colocação_ do produto de preço de dumping. 
Em 1963, com o aumento dos preços da barrilha importada, a 
Álcalis pôde, gradativamentc, aumentar sua produção, só atingindo, 
entretanto, sua capacidade instalada no ano de 1969, quando 
apresentou uma produção bruta de I 05.000 toneladas. 

Com o crescimento da demanda interna da barrilha, que passou 
de 113.000 toneladas, em 1970, para 137.000 tjano, cm 1971, c não 
obstante os aperfeiçoamentos técnicos introduzidos no equipamento 
fabril, aumentando a produção cm 20% acima da capacidade 
nominal das instalações, quase 60.000 toneladas de barrilha tiveram 
de ser importadas entre 1971 a 1972. 

Com as alterações e adaptações mais recentemente introduzidas 
nos equipamentos da fábrica, a Álcalis passou a contar com uma 
capacidade nominal de produção de 150.000 t/ano de barrilha, cstan· 
do a sua atual administração inteiramente voltada para a execução 
do projeto de ampliação de suas unidades de fabricação para atingir 
a meta das 200.000 tjano, possivelmente no inicio do ano vindouro. 

Srs. Senadores, é com grande satisfação c alguma ponta de orgu· 
lho que tomamos a iniciativa de mostrar ao Pais, perante nossos dig· 
nos pares, a grande importância de que se reveste a fábrica de álca· 
lis, que é, realmente, um dos maiores empreendimentos do Governo 
brasileiro. Por isso, trazemos aqui o testemunho do que nos foi dado 
observar com rclaçiio à álcalis de hoje, quando da vislta que rcali~a· 
mos ao seu complexo industrial. Trata-se, efctivamcntc, de uma ln· 
dústria padrão, dotada de eficiente organização, que pode ser consl· 
dcrada até mesmo exemplar, acionada por uma scicta equipe, vcrda· 
dciro modelo de dedicação e amor ao trabalho que ali se desenrola, 
cm atmosfera de grande civismo. 

Nossas observações permitem-nos afirmar que a Álcalis 
representa, de· fato, uma grande vitória para o nosso pals no que con· 
cerne à consolidação de suas indústrias de base, de carátcr lrrcvcrsl· 
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vel, constituindo-se, por outro lado, mercê da alta função social que 
desempenha cm nosso Estado, fator de progresso para ampla faixa 
do território fluminense, onde tem desencadeado acelerado processo 
de desenvo!'ciplento regional, cujos meios básicos se cristalizam na 
canalizaç!ó"Nê impostos para o Municlpio de Cabo Frio, na oferta 
de empregos de diversos nlvcis, assistência médica, social, habitação, 
educacional, amplo apoio à prática de esportes, tendo como benefi
ciários diretos c indiretos cerca de 12.000 almas, considerados os cm· 
pregados da Empresa c seus dependentes, Outra função social de 
grande importância descmpenpada pela Álcalis naquela região diz 
respeito ao fornecimento de Agua potável a cinco Municlpios, até 
recentemente acrescido do fornecimento de energia elêtrica. 

Mister é observar o extraordinário impulso apresentado pela 
Álcalis cm todos os seus sctores de atividades nos ~ltimos anos, com 
a dinamização c renovação de suas unidades de operação industrial. 
Ã atual Diretoriada Álcalis que, desde julho de 1975, sob a Presidên
cia do Engenheiro José Edils.on de Melo Tâvora, vem respondendo 
pelos destinos da Companhia, podem ser creditadas a retomada da 
aceleração de projetas c programas essenciais ao futuro do empre
endimento, entre. os quais avulta a ampliação da fábrica de barrilha 
para uma produção de 200.000 tfano. Os frutos do trabalho sério c 
eficiente desenvolvido na gestão do Engenheiro Edilson Tâvora não 
tardaram a se fazer sentir já no ano de 197S c no ano passado, quan
do a Álcalis apresentou recordes tanto na produção de barrilha co
mo cm todas as linhas de matérias-primas, fato inédito no passado· 
da Companhia, valendo salientar que esses êxitos foram alcançados 
com equipamentos funcionando sem reservas operacionais c potcn· 
cial supcrdimcnsionado. Esses fatos compõem proeza capaz somente 
de ser realizada por meio de um complexo de ação altamente moti
vada, exercida desde o mais alto comando ao operário da mais 
simples categoria, c isso é o que de fato vem ocorrendo naquela gran
de Companhia. 

O Sr. MUtoa Cabral (ARENA - PB) - Permite V. Ex• um 
apartc1 . 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Pois não. 

O Sr. MUtoa Cabral (ARENA - PB) - Nobre Senador 
llcnjamim Farah, V. Ex• é, sem dúvida, um dos mais distinguidos 
r~prcsentantcs da digna Oposição neste Plenário, e vcm,dar um tes
temunho importante a respeito de uma indústria, sob a r~~Sponsa
bilidadc do Governo Federal. A Imprensa, vez por outra, tem feito 
comentários a respeito do problema da barrilha em nosso Pais, mas, 
na vcrdedc, este é, sem dúvida, um dos pontos altos da administra· 
ção federal. A barrilha, como V, Ex• sabe, é um insumo básico, ge
radora de tecnologia c indústria de base para outros ramos indus
triais. Não se pode, por exemplo, falar cm produção de vidro sem 
barrilha. Hã ainda iníamcros outros produtos que dependem do 
fornecimento de barrilha. A ampliação da fábrica cm Cabo Frio, a 
construção na nova unidade de Natal c o projeto que ora se prepara, 
ora se elabora, para construção de uma terceira unidade cm Sergipe, 
vão dar não só a independência nacional a respeito desse insumo 
important!ssimo como também permitir condições para a expor· 
tação. V, Ex• visitou as installcl!cs de Cabo Frio, c dá o depoimento 
de quem viu de perto o dlacnvolvimcnto dos trabalhos naquela re
giilo, elogiando o esfor;o governamental nesse campo. Parabenizo 
V. Ex• pelo reconhecimento de uma obra importante do Governo 
Federal, c, com este meu aparte, externo a minha confiança na aluai 
administração da Companhia Nacional de Álcalis. Com a execução 
dessas três unidades Industriais realmente vamos dar um grande 
salto nesse importante sctor. Parabéns a V, Ex• por trazer a debate 
assunto de muita valia para a nossa economia. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Multo obrigado, 
nobre Senador Milton Cabral. 

Essa empresa está localizada no Estado do Rio, que tenho a hon
ra de representar, c não posso ignorar umu Instituição dessa nature· 
za, De modo que, sempre atento a todos os esforços cm favor 
daquele Estado c, conseqUentemente, cm favor do Brasil, tive a sutls· 

fação de fazer uma visita com muita atenção, visita muito minuciosa, 
à Companhia Nacional de Álcalis, c trouxe para esta Casa as impres-
sões que ali colhi. · 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- V. Ex• me permite 
um aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Aceito o aparte 
do nobre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL) - Meu nobre colega, 
se alguma, ou melhor, se muitas companhias estatais silo passiveis de 
criticas - e cu mesmo nesta tribuna, já tenho criticado algumas 
delas -, ni!o se inclui, nesse rol, de modo algum, a Companhia 
Nacional de Alcalis. Como V, Ex•~ conheço de perto a CNA e posso 
testemunhar que essa Companhia estatal atravessa fase verdadci· 
ramcntc áurea, esplendorosa. Seu atual dirctor-prcsidcntc, o cngc· 
nhciro Edilson Távora, é um dirigente austero, probo, eficiente c, 
sem exagero algum, mesmo um administrador raro. Portanto, 
associo-me, por um dever de consciência, às palavras de V. Ex•, que 
faz simplesmente justiça àquele antigo nosso colega que, hoje, 
desempenha função empresarial com tanto brilho como se houve nos 
vários mandatos que exerceu na Câmara dos Deputados. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Agradeço ao no
bre Senador Luiz Cavalcante sua intcrvcnçi!o. Inclusive S. Ex• frisou 
que, entre as diversas empresas estatais, essa é uma que tem sido 
cxclulda do fogo de barragem que o ilustre representante alagoano, 
de quando cm quando, desenvolve, aqui, contra muitas empresas do 
Governo. 

O Sr. Asenor Maria (MDB - RN) - V. Ex• permite um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Com muito pra· 
zcr, nobre Senador. 

O Sr. Asenor Maria (MDB - RN) - Congratulo-me com 
V. Ex• ao dar as impressões colhidas na sua visita à Álcalis de Cabo 
Frio; essa empresa, que é presidida por um nordestino, o engenheiro 
José Edilson de Melo Távora, voltou as suas vistas ao Nordeste; no 
meu Estado, cm Macau, estlo se estendendo as atividadcs da grande 
empresa, com larga inOuência no desenvolvimento da região. O seu 
discurso é oportuno c de interesse do seu Estado c do Pais. Parabéns! 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado, 
nobre Senador Agenor Maria, pelo seu aparte, que muito ilustra o 
meu discurso. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite V. Ex• ~m 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Com muito pra
zer, nobre Senador. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Dou a minha solidarie
dade ao seu oportuno discurso, onde defende o desenvolvimento do 
Estado do Rio - que V. Ex• representa - c também do Brasil. 
Com esse pronunciamento, V. Ex• vem provar à Nação que o MDB 
se preocupa seriamente com os problemas brasileiros, por isso que, o 
nosso partido, que é de oposição, é também do Brasil c para o Brasil. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Muito obrigado 
a v. Ex•, nobre Senador Itamar Franco, pelo seu aparte. 

Lli encontramos vários amigos, velhos companheiros, entre eles 
o Presidente da Empresa, que foi nosso colega na Câmara Federal, 
bem como outros amigos - engenheiros, militares - que conheço 
de longa data, cuja cnclência, cuja capacidade muito admiro. 

Sr. Presidente, a atual admlnlstraçilo da Companhin Nacional 
de Álcalis vem dando um tratamento altamente prloritlirio ao térml· 
no da ampliação das instalações, visando à meta das 200.000 tfano 
de produção de barrilha, com o rcstabcicclmcnto da maioria das 
reservas operacionais existentes quando da Implantação da flibrica 
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cm 1960 c a introdução de melhorias de ordem tecnológica, bus· 
cando aumentar o rendimento das unidades instaladas. 

Deve ser ressaltado que esse notável empreendimento vem 
sendo realizado exclusivamente com recursos da Empresa, sendo 
talvez fato O nico no mundo o aumento de um terço da capacidade de 
produção de uma fábrica de barrilha, indüstria pesada e de equipa· 
mentes caros, apenas com recursos próprios de uma organização. 

Em nosso contato com a Álcalis, tivemos oportunidade de cons· 
talar os grandes esforços que a atual administração vem cnvidando 
para evitar a ocorrência de falta de barrilha no mercado consumidor. 
Tendo cm vista o crescimento industrial do Pais c o fato de a barrilha 
ser necessária ao funcionamento das principais indOstrias de base c 
de transformação e considerando que a produção de barrilha nacio· 
na! está limitada ao montante estabelecido no projeto, a Álcalis 
complementa essa produção atravé.\ da importação, operação que 
realiza também com recursos próprios, efetuando até o corrente mês 
os depósitos prévios e distribuindo, por fim, a barrilha a todas as 
indüstrias do Pais a preços unificados, fixados pelo CIP, f: ln· 
teressante salientar que, ao contrário do que muitos supõem, o preço 
da barrilha nacional é inferior ao da importada. Acontece que nas lis· 
tagens da barrilha importada só aparece o preço F.O.B., cumprindo 
que a este sejam acrescentadas as despesas de frete, seguro, capa· 
tazia, armazenagem etc. 

Graças a esses esforços bem sucedidos, em que pesem as difi· 
culdades e limitações técnicas oriundas da exaustão dos equipa· 
mentes fabris, a que tivemos ensejo de nos referir, as importações 
realizadas pela Empresa, tem esta conseguido manter o mercado 
nacional totalmente abastecido de barrilha. No que tange à impor· 
taçilo, a Álcalis tem de cumprir a politica do Governo, que procura 
adequar as restrições aos limites da demanda interna do produto. 
Mesmo assim, nunca se pôde constatar no Pais a paralisação de 
qualquer indústria por falta de fornecimento de barrilha pela Álcalis. 

Em flicc do rápido crescimento do parque industrial brasileiro, a 
produção de barrilha, à vista das projcções de demanda, nilo poderia 
ficar restrita à capacidade da Fábrica de Cabo Frio, mesmo asse· 
gurada a sua ampliação para 200.000 tfano, visto que as curvas de 
consumo demonstram uma demanda da ordem de 325.000 tfano jã 
cm 1979. Esse fato exigiu da direção da Empresa a fixação de novas 
alternativas para o estabelecimento de outros pólos de produção, 
com base cm um programa de expansão do empreendimento, desta· 
cando-se o Projeto ALCANORTE, com a instalação em Macau, Rio 
Grande do Norte, de uma fábrica de barrilha dotada de avançada 
tecnologia e que produzirA 200.000 t(ano em primeira etapa e 
400.000 t/ano cm etapa subseqUente, 

Com relação ao Projeto ALCANORTE, cabe·nos fazer um 
registro: no inicio da atual administração da Companhia Nacional 
de Álcalis, havia, cm relação a esse Projeto, apenas um Contrato de 
Acionistas c um Contrato de Engenharia firmado com um grupo 
estrangeiro. Nilo havia disponibilidades de recursos, porquanto os 
existentes correspondiam ao valor do Projeto a ser pago ao referido 
grupo para que aquele fosse entregue, ConseqUentemente, nilo se dis· 
punha de um cronograma para o empreendimento, Pelas providên· 
cias adotadas pela atual administração da Álcalis, ficou garantida a 
viabilização da Fábrica de Barrilha de Macau, contando-se, entre as 
providências adotadas, a reformulação da composição acionária, 
através da qual a Empresa adquiriu a totalidade das açõcs da Akzo 
Zout Chemic B.V, O Projeto já se acha agora em fase de execução, 
Obviamente, o desenvolvimento dos trabalhos, com maior ou menor 
celeridade, dependerá da oportuna liberação dos recursos nccessã
rios, convindo assinalar que somente no segundo semestre deste ano 
ocorreram as primeiras alocações, no montante de CrS 110 milhões. 

Finalmente, temos de registrar, ainda, com especial satisfação, 
pelos bcneflcios que advirão mais diretamentc para o Estado do Rio 
de Janeiro, que se encontram cm final de conclusão os trabalhos de 
modernização de secagem da fltbrica de sal refinado da Álcalis c 
constam dos planos de expansão da empresa em andamento a 
ampliação de suas áreas de produção de sal, melhoria da produ· 
tividadc de suas salinas cm Arraial do Cubo c o aproveitamento das 

águas residual~ da fltbrica de barrilha de Cabo Frio para fabricação 
do bromo, gesso, cloreto de cálcio c outros produtos, atualmentc 
gravando nossa balança comercial. 

O Sr. OrHtes Quércla (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Com prazer. 

O Sr. Orestes Quércla (MDB- SP)- Nobre colega, gostaria 
apenas de fazer menção a um artigo do dia 21 Oltimo, do jornal O 
Estado de S. Paulo. que faz criticas à Companhia Nacional de Álcalis: 

"BARRILHA, O PREÇO DE MAIS UM MONOPÓLIO 

Levantamento feito pela nossa sucursal de Recife confir· 
ma que as obras de construção da usina da Álcalis, cm Natal, 
a Alcanortc, estilo atrasadas de pelo menos dois anos. Ao 
contrário do que têm afirmado os diretores da Companhia 
Nacional de Álcalis, principalmente seu presidente, dificil· 
mente a fábrica poderá entrar cm operação plena cm dois 
anos. Com muito otimismo, ela estaria produzind9 a 60% de 
sua capacidade, estimada em 200 mil toneladas de barrilha 
por ano, cm 1981, em conseqUência do que as nossas importa· 
ções continuarão crescendo com o aumento da produção de 
vidro." 

E, faz criticas ao monopólio da empresa, lembrando, inclusive, 
que 

"importaremos este ano 120 mil toneladas de barrilha cm 
confronto com g7 mil toneladas no ano anterior". 

Lembra ainda, num outro tópico, que· 

"a indOstria de vidro está estacionária, operando com cs· 
toques mínimos de 5 ou 6 dias no mãximo - mantendo-as 
num delicado clima de insegurança por falta de estoques." 

Então, como se trata de um artigo que cita fontes de informação 
e faz criticas à empresa e àquilo que ela vem representando neste 
Pais, gostaria de lcmbrâ·lo tendo cm vista o discurso de V, Ex• cm 
defesa da mesma empresa. E, quem sabe, talvez possa V, Ex• csclarc· 
ccr a respeito das informações publicadas pelo jornal O Estado de S. 
Paulo. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Agradeço o 
aparte do nobre Senador Orestes Quércia. Quero informar que fui 
visitar a lndOstria de Álcalis, localizada numa das cidades do Estado 
que represento, Cabo Frio, Nilo poderia deixar de trazer minhas 
impressões, nem poderia deixar de informar à Casa o esforço que a 
Administração cstâ evidenciando, no sentido de colocar aquela 
Empresa à altura das necessidades do desenvolvimento do Pais. Ela 
vem crescendo, c vem crescendo vertiginosamente, Basta dizer que, 
neste ano, houve um recorde de produção: ela produziu até este mês 
189 mil toneladas de barrilha. Nunca houve uma produção tão gran·' 
de, E jã cstã preparando as instalações cm Macau e, futuramente, 
uma em Sergipe, 

Claro que não pode uma indOstria dessa natureza -e sabemos 
das dificuldades que temos, inclusive de capital disponlvel - fazer 
milagres, Mas, pode-se dizer, esse milagrcjã existe naquela indústria, 
que dotarã o Brasil, num futuro próximo, da quantidade de barrilha 
suficiente, necessãria para suas indOstrias c para suas necessidades. 
· Essas criticas - V. Ex• sabe -, a despeito de serem apresenta· 

das por um jornal da maior seriedade, partem daqueles que sempre 
lutaram contra o desenvolvimento da indt!stria nacional. 

O Brasil sempre lutou para sua emancipação económica: tem de· 
scnvolvido um esforço enorme para se .bmancipar. E aqui mesmo, 
quando o Governo fez o Acordo de Bonn - o Acordo Nuclear -
vimos u reação que partiu de todos os lados. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella. Fazendo soar a 
:ampunhia,) - V,. Ex• dispõe apenas de três minutos para concluir 
!cu discurso. 
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O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Atente para o fa· 
to de que o governo americano está interessado cm criar todas as 
dificuldades para que esse acordo nílo se consolide- o que acho que 
nílo vai ser fácil - porque há uma disposição dos brasileiros, cm 
geral, cm manter a sua soberania 

O Sr. José Samey (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Ouço o aparte de 
V.Ex• 

O Sr. Jolé Samey (ARENA- MA)- Senador Benjamim Fa· 
rah, V. Ex• tem a nossa mais irrcstrita solidariedade na defesa que 
faz da Companhia Álcalis. Na realidade essa empresa está entregue a 
um ex-colega nosso, mas que também é um dos técnicos mais compc· 
tentes deste Pais, c que tem feito, na Presidência da Álcalis, uma 
administração excepcional. Basta ver que, dentro de pouco tempo, jã 
iniciou a construção da Álcalis norte, que é a maior indOstria a ser 
implantada no Nordeste e está duplicando a capacidade da Álcalis 
do Estado do Rio de Janeiro, O que ele está procurando fazer, real· 
mente, é tornar o Pais auto-suficiente no sctor de barrilha. Evidente· 
mente nós ainda estamos importando bnrrilha, mas, dentro de pouco 
tempo, com os programas que a Álcalis está desenvolvendo, nós pas· 
saremos a ser auto-suficientes nesse sctor tilo importante para o 
desenvolvimento do Pais. V. Ex•, assim, tem a inteira solidariedade 
de todos nós, porque cstã defendendo uma companhia que rcprc· 
senta também um pedaço da afirmação técnica brasileira c, sobre· 
tudo de um administrador, que foi politico como nós, c que tem se 
afirmado como um grande administrador à frente daquela empresa. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - O aparte de 
V. Ex•, vem me trazer subsídios muito interessantes c oportunos, 

O Sr. Mlltoa Cabral (ARENA - PB) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Eu disponho de 
dois minutos, apenas, para concluir, 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portclla)- Tenho a impressão 
de que V, Ex• está imprensado, entre a cortesia e o tempo, 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - ~ só para dizer que a 
consultaria técnica holandesa, é a única participação estrangeira, 
porque os projetes silo nacionais e quase 90% do equipamento dessas 
ampliações serão todos produzidos no Brasil, 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado 
a V, Ex• 

Concluindo, Sr. Presidente: 
Srs, Senadores, por tudo que tivemos oportunidade de observar 

nos prov.citosos momentos de convivência na Companhia Nacional 
de Álcalis, pudemos sentir de perto que ali se realiza um trabalho dos 
mais edificantes c prollcuos neste Pais, pela seriedade, empenho c 
patriotismo dos seus administradores, sob o firme comando do seu 
Presidente, o ilustre Engenheiro Edilson de Melo Távora, nosso ex· 
colega na Câmara dos Deputados, Por tudo que desta tribuna foi 
cxpollo, desejamos congratularmo·nos vivamente com os dirigentes 
daquela exemplar indústria de base pelo extraordinário trabalho que 
nela vêm realizando c, cm particular, com o próprio Pais c o Govcr· 
no brasileiro, cm face do notável desempenho do empreendimento 
de Cabo Frio, que vem contribuindo, de forma destacada, para nccle· 
raro desenvolvimento industrial do Brasil. (Muito bem! Palmas,) 

O SR, PRESIDENTE (Pctrónio Portclla)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Evelásio Vieira. 

O SR, EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso,)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

O modelo de excessiva abertura externa da economia brasileira, 
dentre outras coisas, acentuou decididamente n dependência do Pais 
cm relAção no suprimento cnerg6tlco localizado além de nossas fron
teiras. 

Não bastasse isso, no momento cm que os preços do pctr6Jco 
importado atingiram nlvcis at6 então insuspcitc.s, ficou por demais 
evidente que a ccoMmia nacional não fora preparada para resistir 
prontamente a esse impacto. 

Saltou aos olhos, ao tempo cm que muitas das ilusões ruíram, o 
subdesenvolvimento energético brasileiro. 

A ilusão de um crescimento económico contln~o c auto-sustcn· 
tado, sem crises ou limitações rígidas, retrocedeu, Ocupou o seu lu· 
gar uma outra interpretação, bem mais real, que condiciona o cresci
mento económico do Pais à redução dos déficits de pagamentos ao 
exterior, 

Ainda assim, resta um clima de indecisão, sentido por todos, De 
um Indo, essa nova perspectiva não descarta a excessiva abertura da 
economia ao mercado intemacionnl. Enquanto isso, diversas revi
sões mais do que necess1rias ficam a meio caminho, Dentre elas, a 
fundamental, de definir a base para o desenvolvimento cconOmico 
brasileiro a partir dos recursos naturais ·c humanos do Pais, pelo 
aproveitamento eficiente c rápido das nossas potencialidades inter· 
nas, 

A crise de estrutura c de conjuntura, derivada do realinhamento 
dos preços do petróleo, suscitou uma rcaçilo, definida no Programa 
Nacional do Álcool, criado pelo Decreto n• 76.593, de 14 de novem· 
bro de 1975. 

Em escala, cinco foram os objctivos propostos pelo referido pro· 
·grama: 

l. economia de divisas; 
2, redução das disparidades regionais de renda; 
3. rcduçilo das disparidades individuais de renda; 
4, crescimento da renda interna, pelo emprego de fatores de pro

dução ora ociosos ou cm desemprego disfarçado; c 
5. expansão da produção de bens de capital, 
O Programa Nacional do Álcool, de inicio baseado na agroin· 

dústria canavieira, visa a desenvolver, a mais longo prazo, altcmati· 
vas para o cultivo de outros produtos agrícolas. 

Cabe, Sr. Presidente, verificar a situação desses outros produ· 
tos agrlcolas, para que tenhamos uma visão panorâmica do dcscnvol· 
vimcnto do PNA, 

Informação recente, originâria do Ministério da lnd6stria c do 
Comércio, indica, relativamente ao total da capacidade de .produção 
adicional dos projetes de destilarias enquadradas no PROALCOOL, 
uma participação da cana-de-açúcar da ordem de 91 por cento, vin· 
do cm seguida a mandioca, com 8,7 por cento, c por 6ltimci o baba· 
çu, com apenas 0,3 por cento, 

Enquanto isso, das destilarias de âlcool jâ enquadradas no Pro· 
grama, c utilizando mandioca como matéria prima básica, nenhuma 
tem capacidade de produção inferior a 60 mil litros diários, 

Podemos concluir que a participação da mandioca, como mat6-
rin·prima, ainda é diminuta, apesar de todas as indicações favorlvcis 
à sua utilização, 

Estudo publicado pela revista Atualidadcs do Conselho 
Nncionnl.do Petróleo, cm novembro-dezembro de 1976, pelo técnico 
da Secretaria de Planejamento da Presidência da Rcp6blica na 
Comissão Nacional do Álcool, Amaury Tcrcsino Santos Fassy, rcvc. 
Ja O SCRUÍntc: 

"Considerando-se que a futura produção de gasolina 
deverá, no Brasil, ser derivada do mar, com custos de explo
ração muito mais elevados que a exploração terrestre, tudo 
indica que n curto prazo, o i!.lcool aumentará a sua capaci· 
dadc quanto ao aspecto de sua viabilidade cconOmica, pois a 
própria rcvoluçilo ngrlcoln que se fará na produtividade no 
campo, mormente para n mandioca, Irá reduzir o custo 
médio final do litro de dlcool cm termos reais", 

Uma equipe do Instituto Nacional de Tecnologia, sob a chefia 
de Nancy de Queiroz Arn6jo, realizou pesquisa sobre a obtenção de 
álcool de mandioca por fermentação continua, concluiu que o pro· 
cessamento global apresentou resultados satisfatórios, preenchendo 
as expectativas alimentadas quanto à produção de álcool de boa 
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qualidade, em condições possivelmente competitivas com o fabrico 
de âlcool de cana. 

Portanto, duas etapas fundamentais estilo vencidas quanto à 
utilização da mandioca como mat~ria·prima para a produçilo de âl· 
cool. No que respeita à tecnologia agrlcola, sendo cultura antiga no 
Pais, quase sempre dispensando maiores cuidados t~cnicos, a 
mandioca permite amplos progressos nesse campo, O projeto pionci· 
ro da PETROBRÁS, cm CurveJo, Estado de Minas Gerais, indica a 
possibilidade de aumentos bastante significativos da produtividade 
agr!cola para a mandioca. Em outras âreas do Pais, onde a cultura ~ 
tradicional (o Estado de Santa Catarina é um exemplo), podem ser 
igualmente desenvolvidos idênticos esforços, no sentido de obter um 
rendimento mais elevado da mandioca para a produção de âlcool. 

O Sr. Uzaro Barbou (MDB - GO) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouvirei V. Ex• 
dentro de instantes. 

O segundo grande objctivo do PROALCOOL, Sr. Presidente, é 
o de reduzir as disparidades regionais de renda. 

A Exposição de Motivos do Conselho de Desenvolvimento 
Económico, que balizou a instituição desse programa, afirmou que o 
PROALCOOL criaria "novas oportunidades de desenvolvimento pa· 

• ra regiões vazias ou deprimidas". Da! o segundo objetivo geral do 
Programa prever a "redução das disparidades regionais de renda (o 
que jâ observamos), dado que todo o Pais - inclusive as regiões de 
baixa renda - dispõe das condições mlnimas para a produçilo de 
matérias-primas cm volume adequado, sobretudo da mandioca". 

Mecanismo complementar à produção de mandiocá, para uma 
cfetiva redistribuição de rendas, é o relacionado à localização das 
destilarias produtoras de âlcool. 

Vimos que das seis destilarias jâ enquadradas no PROALCOOL 
nenhuma tem capacidade de produção inferior a 60 mil litros diârios. 
Por fim, silo grandes destilarias. 

AI cstâ, Sr. Presidente c Srs. Senadores, a nossa dúvida. 
Instalar uma refinaria significa maior renda. No entanto, maior ren· 
da nilo quer dizer melhor distribuição. Para isto' todos devemos estar 
atentos. 

Ouço o Senador Lâzaro Barboza. 

O Sr. Uzaro Barboza (MDB - GO) - Eminente Senador, 
quero, inicialmente, cumprimentar V. Ex• pela abordagem feliz que 
faz, nesta tarde, sobre o assunto. Efctivamcntc, como registrou um 
jornal, hâ cerca de I ou 2 meses atrâs, o PROALCOOL parece que 
empacou, c V. Ex• faz muito bem cm abordar este assunto de tama· 
nha importância. E, a propósito das considerações que V. Ex• tece, 
lembraria que o meu Estado, o Estado de Goiâs, c, dentro dele, toda 
esta vasta região denominada Região Gcocconômica de BrasOia, se 
prestaria muito bem à implantação de projetas de dcslilarias peque· 
nas c médias. A mandioca é produzida cm Goiâs cm todos os seus 
pontos cardeais, desde as cabeceiras do Araguaia até quando o 
Tocantins deságua no Oceano At!ãnti,co; Norte, Sul, Leste, Oeste, 
cm qualquer parte do território goiano, a mandioca apresenta !ndi· 
ccs de produção dos mais alvissarciros. E na chamada Região 
Gcoeconômica de Bras!lia, que compreende bem mais de uma dezc· 
na de municlpios goianos, indubitavelmente que a implantação de 
destilarias de porte médio c pequena poderia, inclusive, satisfazer 
aquele objctivo, lembrado na justificativa do Governo, de possibili· 
tar uma melhor distribuiçilo de renda nacional, c aqui um dado 
novo: toda essa população campesina, dos quatro cantos do Pais, 
que afluem para Bras!lia c aqui passam a exercer uma pressão maior 
sobre o Governo, exigindo mais moradia, mais saneamento, mais 
escolas, mais transporte, mais educação, é pessoal de baixa qu!Íiifi· 
caçiio profissional e de quase nenhuma rendo, esse pessoal terin, sem 
dúvida alguma, nessas indústrias que poderiam ser implantadas na 
rcg!Uo, uma fonte excepcional de trabalho c condição, assim, de 
auferir renda melhor. Parabéns a V. Ex•. O seu pronunciamento é 
muito oportuno, principalmente quando, no que parece, hã uma 

espécie de esquecimento cm torno de assunto tilo importante para o 
Pais. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• tem razão. 
Temos potencialidades magnlncas para contar com um alto poten· 
cial energético, u gerar, com o maior dinamismo e com maior rapi· 
dez, o desenvolvimento brasileiro nos vârios sctorcs, principalmente 
no industrial. Nilo tem havido, no nosso entendimento, uma politica 
energética hábil, inteligente. Nilo temos, por exemplo, aproveitado 
as potencialidades hidráulicas. Temo-nos preocupado com as 
grandes usinas, mas nilo com as pequenas que deveriam estar ligadas 
no sisti:ma geral. Temos usinas tcrmelétricns funcionando durante as 
24 horas, quando deveriam funcionar nas horas dos piques, como 
pontas, aproveitando-se mais b geração de energia hidrâulica, que ~ 
menos onerosa. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Sem dúvida. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Temos, veja 
V. Ex•, possibilidades de desenvolver a produçilo da mandioca, para 
dela extrair o álcool. Temos possibilidades de obter o álcool através 
da cana. Mas, veja V. Ex•, os preços do petróleo dispararam cm 
1973 c o Programa Nacional do Álcool só surgiu em 1975 c cstâ 
marchando com uma inibição extraordinâria, em detrimento dos 
altos interesses do País. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- De forma que a 
contribuição do nobre Senador Lázaro Barboza é de alta valia para a 
abordagem que fazemos, nesta tarde, cm favor dos pequenos 
Estados, das pequenas regiões, principalmente daquelas mais pobres, 
aquelas regiões deprimidas que precisam de um apoio para o seu 
melhor desenvolvimento. 

No aproveitamento da mandioca, teremos um instrumento para 
abrandarmos os desníveis regionais que ocorrem cm nosso Pais. 

Ouço, com muito prazer, o Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MO)- Senador Evclâsio Vieira, 
é muito oportuna a intervenção do Senador Lázaro Barboza. V. Ex• 
falou na Usina de Curvelo, essa experiência pioneira que a 
PETROBRÁS faz no nosso Estado de Minas Gerais. V. Ex• faz bem 
cm lembrar essa inibição que ainda existe. O Brasil tem uma tradição 
na obtenção do âlcool a partir da cana-de-açúcar c agora tenta obtê· 
lo a travos dn mandioca. Alguns especialistas admitem que, por hccta· 
re, ter! amos cerca de 2.100 litros através da mandioca, na obtenção 
do âlcool, e cerca de 3.150 litros por hectare, através da cana-dc-açú· 
car. Num Pais cm que se pretende atingir, cm 1990, segundo o Plano 
Nacional do Álcool - note bem V, Ex• - 20 x 10' m' anuais de 
produção do lllcool, realmente precisamos desenvolver, como diz 
V. Ex•, essas pequenas indústrias. Razão pela qual, o Pais precisaria 
plantar- c o Senador Lázaro Barboza lembrou aqui a importância 
de toda essa região geoeconómica- cerca de I 1 milhões de hectares. 
Nossos cumprimentos a V. Ex• pelo seu pronunciamento, nesta tar· 
de. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• tem razão. 
Em matória de know how, no sctor da mandioca, o Brasil cstâ muitos 
pontos à frente, Já no século XVII, os açorianos iniciaram a cultura 
da mandioca no nosso litoral. No Sul, os alemães assimilaram muito 
bem essa cultura desenvolvida pelos açorianos c passaram, inclusive, 
u aproveitar, da mandioca, os seus vârios subprodutos, para alimcn· 
tação animal e, também, do homem e a fécula para exportação, cspe· 
ciulmentc paru os Estados Unidos da América. 

Temos, realmente, uma excelente tecnologia, O que precisamos 
ó agredir, nos dirigirmos com agilidade, com dinamismo para a 
cxploruçào du mundiocu. 

O Sr. Uzuro Barboza (MDB- 00)- Permite-me uma râpidn 
interwnçào, eminente Senador? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) -Com prazer. 
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O Sr. Lázaro Barboza (MDB - 00) - V. Ex•, lembrando o 
know how brasileiro para n produção de mandioca, trouxe-me à 
memória uma declaração, evidentemente infeliz, feita aos jornais do 
Pais inteiro, há cerca de um ano c meio, por uma autoridade do 
Ministério d~ Agricultura. Aquela autoridade dizia que o problema 
do desenvolvimento do álcool a partir da mandioca tornava-se 
cfctivamcntc mais complicado, dada a falta de know how na sua 
produção. Então, declarei à imprensa que, se o Governo oferecesse 
condições c financiamento, cu traria ao Ministério da Agricultura o 
cacique da manibembc nação Carajá c se o Governo desse condições, 
apenas os !ndios seriam capazes de produzir mandioca para 
movimentar uma das grandes usinas de álcool deste Pais. Multo 
obrigado. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- V. Ex• tem razão, 
inclusive temos já capacidade de dobrar a produtividade da mandio
ca no Brasil. Isso só ni!o ocorre porque o preço não é atraente. 

Uma forma de conciliar redistribuição c PROALCOOL é por 
intermédio do incentivo ao pequeno produtor, garantindo a compra 
de sua produção pelas destilarias. Mas para que esse incentivo não 
desapareça diante dos custos de transpqrtc, ao lado das garantias ao 
pequeno produtor sobressai a questão da localização c do porte 
dessas destilarias. 

A implantação de minidcstilarias cm áreas bem definidas arti
cula as qucstões·csscnciais ao problema. Assim a redistribuição de 
rendas, pelo incentivo ao pequeno produtor, a minimização dos cus
tos de transporte, fazendo a mistura da gasolina com o álcool na pró
pria área de consumo, compreendem, cm última análise, conforme 
observou o Engenheiro-agrônomo José Gomes da Silva, cm 
contribuição para o livro "Problemas de Energia no Brasil", publi
cado pelo IPEAC, "deslocar as dcstilariais, c portanto as zonas de 
produção de matéria-prima, para regiões mais indicadas ~ cultura da 
mandioca", 

Esse deslocamento pode ser feito de forma mais eficiente c 
económica tomando por base as minidcstilariais de álcool, as quais, 
pelo que estamos informados, silo matéria de estudo na Secretaria de 
Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria c do Comércio. 

Minidcstilarias com produção entre 10 c IS mil litros diários de 
álcool representam, com certeza, a slntcsc de todos os objctivos do 
PROÁLCOOL. 

Desse modo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um problema que 
envolve tantos objctivos, para que estes não sejam conflitantcs, 
necessita de um aprofundamento na realidade, objctivando o 
aproveitamento de iniciativas regionais já existentes c comprovadas 
durante anos de atividadc. 

Cabe agilizar o PROÁLCOOL, interiorizando-o, abrindo assim 
maiores perspectivas ao homem do campo, base de um esforço. na
cional que deve ser continuado, pelo que representa nos mais di
versos sentidos. 

O Estado de Santa Catarina tem duns regiões excelentes pro
dutores de mandioca c, cxntamcntc, as duas regiões mais pobres do 
nosso Estado, que silo a região do Sul c a região do Alto Vale do 
ltnjnl. 

Vejam, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que na safra do ano 
passado a mandioca foi vendida ao preço de seiscentos c at~ setecen
tos cruzeiros a tonelada da raiz. Este ano, os produtores de man
dioca, principalmente no Sul do Estado, tiveram que vendê-ln ao 
preço de duzentos c cinqUenta a trezentos cruzeiros, num 
desestimulo no nosso produtor. Se o Governo localizar, no Sul do 
Estado, no Alto Vale do ltajnl, duas minldcstilarias; para produ
zirem de 10, IS c até 20 mil litros didrios, aqueles produtores teriam a 
garantia do seu produto. 

Vejam os senhores que, no Sul de Santa Catarina, no ano de 
l97S, produzimos 461.930 t de mandioca; no Alto Vale do ltnjal, 
579.960 t. Silo duas regiões que apruscntnm produção expressiva, 
com possibilidade de duplicá-la, Mas Isso não ocorre, cxntnmcntc 
por fnltq de garantiu de compradores para o produto produzido 
ncssn órcn, u mnndiocn. 

Temos ·passibilidade,. tanto numa come. outra região, de 
alimentar destilarias para produzir, se for necessário, até 60 mil litros 
diârios. Parece-nos, entretanto, que o . recomendado seriam as 
grandes destilarias, mas, sem desprezar pequenas destilarias ... 

O Sr. Asenor Maria (MDB- RN)- Nobre Senador, V. Ex• 
me permite um aparte7 

O Sr. Dirceu Cardoso ( MDB - ES) - Permite V. Ex• um 
apartc7 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB · - SC) - Ouço, com 
prazer, o Senador Agcnor Maria e, na seqUência, o Senador Dirceu 
Cardoso, 

O Sr. Asenor Maria (MDB- RN) -Senador Evclâsio Vieira, 
V. Ex• está abordando, com segurança c muito oportunamente, um 
dos problemas mais s~rios deste Pals. Acredito que o Plano Nacional 
do Álcool representa uma dl>ortunidadc para o Governo aproveitar 
esse plano c acoplá-lo com o Plano da Reforma Fundiária Nacional, 
enfatizando nesse acoplamento il segurança c a estabilidade da 
pequena c média propriedade rural do Pais, uma vez que, 
presentemente todas elas, cm qualquer área, silo altamente 
dcticitârias, cm· função da carta tributária, que sobrecarrega a 
matéria-prima nas mãos do pequeno c médio ruralista. Acredito que 

· acoplando-sc o problema do álcool, ao da reforma fundiária, 
darlamos oportunidade ao pequeno c médio laborista de ter a 
estabilidade que ora nilo tem no Brasil. Quero congratular-me com 
V. Ex• c posso afirmar que é necessário, acima de tudo, da parte do 
Governo, um programa diário cfctivo, para educar o nosso povo, 
levando aos rincõcs mais distantes desta Pâtria, a orientação 
nccessãria sobre os direitos que tem o povo que trabalha neste Pais. 
Estou chegando do Rio Grande do Norte, onde o preço mlnimo para 
a farinha é CrS 12S,OO, ou seja CrS 2,SO o quilo. O matuto desavisa
do, dcsprcpnrado c sem informação oficial, cstâ vendendo ao 
intermediário essa mesma farinha à razão de CrS I,SO, perdendo 
CrS 1,00 cm quilo, De forma que precisamos, acima de tudo, não só 
agilizar o problema do âlcool, acoplando·o ao problema da reforma 
fundiária, como criar um programa especial para orientar o nosso 
rur!cula, que realmente continua desorientado c sem nenhuma ajuda, 
Muito obrigado a V, Ex• 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Permite V. Ex• um 
apartc7 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - Eu é quem 
agradece a V. Ex•, pela boa colaboraçi!o, c ouço o Senador Dirceu 
Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Evclásio 
Vieira, todas as vezes que V. Ex• se ergue c altcia a sua voz no 
plenário, trata com sabedoria c proficiência de um problema 
nacional. Hoje, V. Ex• está reeditando, na eloqUência de suas 
palavras, de seus dados c da oportunidade da sua comunicação, a 
lenda dc·Mnni, da civilização ln dia. E V. Ex• critica essa obsessão do 
brasileiro pela "fachada". Nós nos preocupamos sempre com as 
usinas-mamutes, sempre com grandeza: a maior da zona, a maior da 
América, a maior do mundo c nos esquecemos das mini-usinas, 
aquelas que poderiam atender às zonas mais empobrecidas do nosso 
território. Quero chamar a atenção de V. Ex•, nesse discurso 
oportuno c patriótico que cstd fazendo, para o seguinte: se lermos o 
PND, ficaremos assustados diante da politica que os órgilos governa
mentais fazem. à revelia do que aquele Plano aconselha. P. a 
concentração industrial - nós nilo a vemos dispersa pelo território 
nacional, pelos vazios, pelas zonas c terras pobres, que poderiam ser 
aproveitadas. Nilo, ela se concentra cm determinados Estados, cm 
determinadas drcas. ao arrepio do que aconselha, admite c estabelece 
o PND-11. O discurso de V. Ex• ~eloqUente, patriótico c oportuno, 
batendo-se pelo abandono da Idéia da usina-mamute, pela criação da 
mini-usina c de um programa oportunlsslmo: quanto menos produ
zirmos petróleo, mais devemos buscar um sucedâneo dele, seja 
atrnv~1 da mandioca, da cana ou do sorgo. 
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II - pcrlodo de carência, quando c~igido, para concessão de 
bcncflcio; 

III -normas de cálculo dos beneficias; 
IV- sistema de revisão dos valores das contribuições c dos 

bcncflcios: 
V- c~istêncin ou não, nos planos de bcncllcios de valor de 

resgate das contribuições saldadas dos participantes c, cm caso 
afirmativo, a norma de cálculo quando estes se retirem dos planos, 
depois de cumpridas condições previamente fixadas c antes da aquisi· 
çilo do direito pleno aos bcncllcios: 

VI -especificação de qualquer parcela destinada a fim diverso 
da garantia estabelecida pelo pagamento da contribuição; 

VI! -condição de perda da qualidade de participante dos pia· 
nos de bcncllcios; 

VIII- informações que, a critério do órgão normativo, visem 
ao esclarecimento dos participantes dos planos. 

§ t• Para efeito de revisão dos valores dos bcnct'!cios, deverão 
as entidades observar as condições que forem estipuladas pelo órgão 
norm~tivo do Ministério da Previdência c Assistência Social, basca· 
das nos lndiccs de variação do valor nominal atualizado das Obriga· 
çõcs Reajustáveis do Tesouro Nacional- ORTN. 

§ 2• Admitir·sc·lí cllíusula de corrcçilo dos bencllcios diversa 
da de ORTN, baseada cm variação coletiva de sa!lírios, nas condi· 
ções estabelecidas pelo órgão normativo do Ministério da Prcvidên· 
cia c Assistência Social. 

§ 3• Faculta-se às patrocinadoras das entidades fechadas a as· 
sunção da responsabilidade de encargos adicionais, referentes a bene· 
Jlcios concedidos, resultantes de ajustamentos cm bases superiores às 
previstas nos parágrafos anteriores, mediante o aumento do patri· 
mônio llquido, resultante de doação, subvenção ou realização do 
capital necessário à cobertura da reserva correspondente, nas condi· 
ções estabelecidas pelo órgão normativo do Ministério da Prcvidên· 
cia c Assistência Social. 

§ 4• Os administradores das patrocinadoras que não i:fetiva· 
rem regularmente as contribuições a que estiverem obrigadas, na for· 
ma dos regulamentos dos planos de bcncllcios, serão solidariamente 
rcsponsãvcis com os administradores das entidades fechadas, no 
caso de liquidação extrajudicial destas, a eles se aplicando, no que 
couber, as disposições do capitulo IV desta Lei. 

§ S• Nilo scril admitida a concessão de bcnct'!cio sob a forma 
de renda vitallcia que, adicionada à aposentadoria concedida pela 
previdência social, exceda a média das rem uncraçõcs sobre as quais 
incidirem as contribuições nos 12 (doze) meses imediatamente ante· 
riores à data da concessão, ressalvadas as hipóteses dos §§ 6• c 7• 
seguintes. 

§ 6• (Vetado). 
§ 7• No caso de perda parcial da remuneração recebida, scrâ 

facultado ao participante manter o valor de sua contribuição, para 
assegurar u percepção dos benefícios dos nlvcis correspondentes 
àquela remuneração. 

§ 8• Os pecúlios instituldos pelas entidades fechadas nilopodc
rilo c~ccdcr ao equivalente a 4Q (quarenta) vczcs'o teto do salário de 
contribuição para a previdência social, P.ara cobertura da mesma pcs· 
soa, ressalvada a hipótese de morte por acidente do trabalho, cm que 
o valor do pecúlio terâ por limite a diferença entre o dobro desse va
lor mâximo c o valor do pcc!llio instituldo pela Lei n• 6.367, de 19 de 
outubro de 1976. 

§ 9• A todo participante será obrigatoriamente entregue, 
quando de sua inscrição, cópia do estatuto c do plano de bcncllcios, 
além ·de material explicativo que descreva, cm· linguagem simples c 
precisa, suas carncterfsticas. 
................................... ······················· 

(Às Comis.rões de Constituição e Justiça e de Legislação So
cial.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portclla) - Os projeto& serão 
publicados e cm seguida encaminhados às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será !Ido pelo Sr. I•·Sccrctárlo. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 350, OE 1977 

Sr. Presidente: 
Nos termos do art. Z33 do Regimento Interno, requeiro transcrl· 

çilo nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Chan· 
cclcr Azcrcdo da Silveira, na Abertura da Assembléia-Geral das Nn· 
çõcs Unidas. 

Sala das Sessões, 27 de setembro de 1977.- OslresTelxelra. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- O requerimento li· 
do será encaminhado ao exame da Comissão Dirctora. 

rio. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. t•-Secrctâ· 

Silo lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 351, DE 1977 

Sr. Presidente: 
Tendo sido designado por decreto do Senhor Presidente da 

República para integrar, como Observador Parlamentar, a Delega· 
ção Brasileira à Assembléia Geral da Organização das Nações Uni· 
das, venho requerer licença do Senado para desempenhar a referida 
missão, nos termos do art. 36, § 2• da Constituição. 

Sala das Sessões, 27 de setembro de 1977. -Itamar Franco. 

REQUERIMENTO N• 351, DE 1977 

Sr. Presidente: 
Tendo sido designado por decreto do Senhor Presidente da 

República para integrar, como Observador Parlamentar, a Dc!cga
çilo Brasileira à Assembléia Geral da Organização das Nações Uni· 
das, venho requerer licença do Senado para desempenhar a referida 
missilo, nos termos do art. 36, § 2o da Constituição. 

Sala das Sessões, 27 de setembro de 1977.- HeMdlo Nunes. 

REQUERIMENTO N• 353, DE 1977 

Sr. Presidente: 
Tendo sido o Senhor Tarso Outra designado por decreto do Se· 

nhor Presidente da República para integrar, como Observador Parla· 
mcntar, a Delegação Brasileira à Assembléia Geral da Organização 
das Nações Unidas, venho, de acordo com o art. 44, § t•, letra b- 2, 
do Regimento Interno, solicitar autorização do Senado para que Sua 
EXcelência dcmpcnhc a referida missão, nos termos do art. 36, § 2• 
da Constituição. 

Sala das Sessões, 27 de setembro de !977. - Magalhies Pinto, 
Presidente da Comissão de Relações Exteriores. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Na conformidade 
do Regimento Interno, os requerimentos serão remetidos à Comis· 
são de Relações E~tcriorcs, devendo ser submetidos à dc!ibcraçi!o do 
Plcnilrio após a Ordem do Dia, cm virtude do que se acha previsto 
no art. 388, item II, letra "b", da Lei Interna. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Ouiomard - Agenor Maria - Dinartc Mariz - Jessé 
Freire- Domlcio Gondim- Murilo Paraiso- Arnon de Mello
Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Joi!o Calmon- Vasconcelos 
Torres - Gustavo Capancma - Itamar Franco - Leite Chaves -
Lenoir Vargas- Otair Bcckcr. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Está finda a Horn 
do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I 

Votaçilo, cm· turno único, do Requerimento n• 296, de 
1977, dos Senhores Senadores Lourivul Baptista c Ruy Sun· 
tos, soliciiando u transcrição, nos Anuis do Scnndo Federal, 
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dos discursos proferidos pelos Ministros Ncy Brogo c Quondt 
de Oliveira por ocasião de solcnidodc comcmorotivo do Se
mona do Pátrio, 

Em votoçilo o requerimento, 
Os Srs. Senodores que o oprovam queirnm permoncccr senta· 

dos. (Pousa.) Aprovado. 
Será feita a tronscriçilo. 

E o seguinte o discurso proferido pelo Ministro Nev Braga: 
"A independência de um país nilo é um momento, mas um cons· 

tante movimento. Nilo é o penas algo que aconteceu, que existe só pa· 
ra cultuar-sc na lembrança, O ato recordodo c fcstejodo deve ser o 
cstrmulo do inspiração de cada dio, do sonho de todos os dios, do sor
riso de coda csperonça, da recordação de cada exemplo, da corogcm 
de cada iniciativa, da firmeza de cada resposta, da individualidade 
respeitãvcl de cada um na unidade de um só povo uma só ulma, um 
só propósito: O Brasil froterno, generoso, soberono;justo. 

A Independência é o elo dclinitivo entre o passado que a sonhou 
c a proclamou, e o presente que a conquista todos os dias, pelo traba· 
lho de coda um, pelo esforço de todos. ' 

A festa que hoje iniciamos, colorida pelo verde-amarelo dos sím· 
bolos que ostentaremos durante a sem ano inteira, deve mostror, por· 
tanto, com intcnsidode, a certeza de que somos realmente irmãos, 
que horizontes comuns nos fazem caminhar na mesma direçào. Um 
caminhar que também sentiremos no marchar das crianços, dos cstu· 
dontes, dos trobalhodores, dos soldados c de todos aqueles que trans· 
mitirilo, com o batimento dos pés no solo que é nosso, o pulsar unís· 
sono dos corações, a mcnsogcm de vida dos que amam a Pãtria brasi· 
!eira. 

A festa da Independência. assim, deve ser o instante de oração à 
Pátria neste templo que é o nosso imenso território, cm uma mesma 
casa fraterna. e. também o momento de refletirmos c renovarmos o 
verdadeiro significado dessa fraternidade. e. oportunidade para enfa· 
tizarmos o culto aos ideais de iustico c liberdade, de Ordem e Pro· 
gresso, sempre presentes cm nossos vidas, revigorando o esforço pelos 
objctivos comuns a nós todos, que consolidam, cada vez mais, a ln de· 
pendência deste Brasil que é feito por todos nós. e. por isso mesmo 
que todos os dias, em todos os recantos deste grande pedaço brasilei· 
ro do mundo, nós, de mãos dadas, fazemos mais e mais por este País. 
Fazemos com amor, com ideal, com fé. A lndcpendêncio é, pois, de 
toda a gente brasileiro,. construtora· deste trabalho positivo. Vamos 
comemorá-la juntos, porque juntos fizemos a Independência ontem c 
juntos conttnuarcmos a l'azê·la sempre, com o nosso suor e com a 
nossa dedicação, Vamos festejá-la unidos para demonstrarmos tam· 
bém nesta semana de civismo que amamos profundamente com fé c 
orgulho este querido toirilo onde vivemos." 

to seguinte o discurso pronunciado pelo Ministro Quandt 
de Oliveira; 

"I> com imensa alegria que o Ministério das Comunicações, 
atravês da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porticipa dcs· 
ta solenidade presidida por Vossa Excelência e que marca a abertura 
oficial das comemorações da Semana da Pâtria. 

O selo que acaba de ser obliterado por Vossa Excelência, Senhor 
Presidente, tem sobre um fundo, onde se pode ver as cores nacionais, 
a imagem do catavento, idealizado como slmbolo da vontade nacio· 
na!, no esforço e no desafio de melhores dias pura o povo brasileiro c 
do dinamismo que impulsiona o progresso do nosso País. 

Este selo - que hoje é simultaneamente lançodo cm todas os di· 
reterias regionais da ECT- pcrcorrcrâ o Brasil c o mundo levando 
a cada um que o receber a renovação da nossa fé de que realmente cs· 
tamos construinoo uma grande Naçilo, de que realmente o l!rasil é 
feito por nós, 

A cada festa da Independência, podemos ter o orgulho, cado vez 
maior, de afirmar que cfctivnmcntc, estamos mais Independentes, co· 
mo Naçilo, como povo e como homem. Este País, pelo esforço c pelo 
trabnlho, se transforma, e se agiganta. 

1\ Emprcsn Brasileira de Correios c Telégrafos, que neste mo· 
mcnto emite um selo comemorativo às fcstns da nossa lndcpcndên· 
ela, ó bem um exemplo dns trunsformaçõcs que estilo sendo feitas nes· 

te País, principalmente a partir de 1964. Dc'uma repartição desacrc· 
ditada, que tinha no cmprcgaismo sua utilizaçi\o maior, hoje, a ECT 
é uma empresa dinâmica c moderna, que está v.cnccndo a dura bata· 
lha de deixar de ser uma empresa dcficitãria, Até o final do ano, ma· 
nipulará 2,2 bilhões de objetos c JS milhões de malotes c cxportarã 
cerca de I bilhão de cruzeiros de selos. Recentemente, graças aos 
aperfeiçoamentos artfsticos c técnicos, a ECT obteve para o Brasil o 
prêmio internacional de arte fllatélica, como o selo emitido no ano 
passado, por ocasião do "Dia Nacional de Ação de Graças", consi
derado pelos premiadores "o mais belo selo emitido no mundo sobre 
o tema religioso". 

Tudo isso, Senhor Presidente, é apenas um pequeno exemplo 
das grandes transformações que estão ocorrendo neste País, cm to· 
d~s as Iucas, cm todos os sctorcs, 

E é por isso que nos enchemos de orgulho para comemorar o 
Dia da Independência. Orgulho de sermos. brasileiros c orgulho do 
Brasil que estamos construindo." 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella)- Item 2: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 297, de 
1977, dos Senhores Senadores Lourival Baptista e Ruy San
tos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
do discurso proferido pelo Ministro Azcrcdo da Silveira, cm 
Belo Horizonte, no dia I de setembro de 1977. 

Em votação o requerimento, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) Aprovado, 
Scrâ feita a tran•crição. 
e. o seguinte o discurso cuja transcrição é solicitada: 

"I> motivo para mim de grande orgulho receber da tradicional 
Associação Comercial de Minas Gerais o titulo de "Personalidade 
Nacional de Destaque", Ao manifestar a satisfação pessoal intensa 
com que recebo tão honrosa distinção nilo posso deixar de assinalar, 
com a devida humildade, que a interpreto como uma homenagem, de 
·fato, à politica exterior brasileira e a seu formulador, o Presidente Er· 
ncsto GclscL 

Esse desejo do empresariado mineiro de manifestar publicamcn· 
te seu apreço pela politica externa do Governo .é bem a dcmons· 
lração de uma consciência crescente da importância para a vida bra
sileira dos acontecimentos internacionais. O mundo atravessa hoje 
uma era de sérias mudanças, a rcOetir-sc não só nas esferas da pollti· 
ca e da economia internacional, mas, igualmente, sobre as nações, 
cm sua organização social, sua cultura c seus valores. Em nosso Pais, 
o progresso vertiginoso dos últimos dez anos trouxe mudanças talvez 
ainda mais profundas, a solicitarem de todos um esforço, continuo 
de criação c de adaptação ante novas realidades que sucessivamente 
se apresentam. 

Foi dito da cultura mineira que é de sua própria natureza o sn· 
bcr encontrar o caminho certo entre tradição c renovação, Esse dom 
generoso da terra mineira é, sem sombra de dflvida, o responsllvcl pc, 
lo sentido de História c de Nacionalidade que sempre reconhecemos, 
todos, ser a marca do csp!rito de Minas Gerais. 

A harmonização desses dois pólos, passado e futuro, tem sido 
igualmente O· postulado que orienta a diplomacia brasileira, a tal 
ponto que seu "slogan" criado na atual Administração do ltamarati 
para definir a polftica externa que praticamos foi: "a melhor tradição 
do ltamarati é saber renovar-se", Enquanto nossos princípios éticos 
permanecem imutâveis, como permanentes silo nossos objctlvos na· 
cionais, procuramos continuamente avaliar nossa açilo externa c 
ajustá-la às realidades que vertiginosamente se sucedem, no mundo 
como no Brasil. 

A utualidadc brasileira vem exigindo das gerações presentes 
soluções pura duas ordens priorltârias de problemas: os do descn· 
volvimento económico e os da segurança nacional. A ação do ltama· 
rati ordena-se em torno desses dois fatores, que poderiom ser 
interpretados como a rcprcsentorcm, respectivamente, as dimensões 
económicas e politicas da ativldade diplomAtlca. 
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De fato, tem sido uma preocupação marcante de pollticn 
exterior do Governo do Presidente Ernesto Gciscl promover a con· 
tlnua intrcgração dessas duas modalidades de diplomacia. Estamos 
conscientes, ao mesmo tempo, de que o progresso económico é essen
cial para a segurança externa c, mais, que as condições materiais silo 
fatores bâsicos do Poder Nacional. 

Assim, a prosperidade brasileira vem-se realizando através de 
permanente integração com a comunidade internacional. Sabemos 
que as ilusões de autarquia ou de isolacionismo minimizam as opor
tunidades de desenvolvimento económico, além de criarem falsos 
sentimentos de segurança. A economia mundial é hoje a ilustração 
mais concreta do imperativo da interdependência dos Estados. 

No plano poUtico, tem o Brasil afirmado, reiteradamente, que 
não admite laços de subordinação, ou a institucionalização de 
desigualdades, para pregar o respeito total às soberanias c à busca 
permanente de fórmulas de entendimento geral. De forma com
plementar, no. plano económico, batemo-nos, nos foros mul
tilaterais, pelo desenvolvimento harmónico de todos os povos, por 
uma ordem internacional baseada na prosperidade comum, única 
garantia posslvcl da paz. 

Esse tipo de esforço, no entanto, pela própria natureza da 
comunidade internacional, estará a exigir um prazo longo de insisten
tes negociações. e preciso atender, também, às imposições do dia-à
dia, à urgência das necessidades brasileiras de crescimento. Com 
espirita prâtico, buscamos soluções individuais para cada merendo c 
para cada produto, quer através de formas dirctas de promoção, 
qucr'ncgocinndo a eliminação de uma variedade de barreiras c entra
ves. 

Para bem realizar essas tarefas, vem o Ministério das Relações 
Exteriores trabalhando de forma integrada com as classes produto
ras do Pais. Tem sido incstimâvcl a participação empresarial na 
preparação 'das conferências da ALALC, nas negociações com a 
GA IT, nas diversas Comissões Mistas c nas operações com o Leste 
Europeu. De igual forma, o exportador brasileiro tem ajudado c 
incentivado enormemente o ltamarati na estruturação de toda uma 
nova ârca de suas atividadcs: a chamada Promoção Comercial. 

O progresso económico do Pais vinha oferecendo oportunida
des crescentes à expansão de nossa pauta de exportações, Criáramos 
condições para superar a condição de fornecedores, exclusivamente, 
de mat!:rias-primas c produtos de base. Podiam os ter já a ambição de 
colocar nos mercados mundiais uma lista atraente de manufatura
dos. No entanto, esses novos produtos, no que pesem a excelência de 
sua qualidade c a competitividade de seus preços esbarravam contra 
uma forte rede de interesse c hábitos comerciais estabelecidos. A 
situação, como !: natural, apresentava-se tanto mais grave para as 
pequenas c médias empresas brasileiras. Com nossos recursos rela
tivamente modestos, como competir com o poderio económico, c 
freqUentemente polftico, dos poises desenvolvidos, de ampla tradição 
comercial c industrial? 

Sentiu o Ministério das Relações Exteriores que, a perdurar essa 
situação, estariam prejudicadas, de forma importante, as perspecti
vas de negócios das empresas brasileiras. Mais grave, corriam o risco 
de frustrarem-se nossos esforços no sentido de modificar qualita
tivamente a pauta brasileira de exportações, 

Creio, portanto, que é justificada minha satisfação no poder di
zer que a Chancelaria brasileira dispõe hoje de toda uma infra· 
estrutura administrativa voltada, cspccificnmcntc, para a assistência 
ao sctor privado cm seu relacionamento com o exterior. Posso mes
mo falar de uma proveitosa simbiose entre o Itnmnrati c o 
empresariado brasileiro. De um lado, estamos organizados para a 
prcstaçilo de uma infinidudc de serviços ao exportador nacional c 
para secundar, vigorosamente, sua açilo no exterior. De outro, vejo 
que essas novas funções do ltnmnrnti, ao Invés de se chocarem com 
os tradicionais c scnslvcls mecanismos da politica exterior, ao contrá
rio, revelam-se um instrumento útil c ncxlvcl de atuaçilo interna· 
cional, Acrescentou-se uma dimcnsuo a mais, empresarial c 
pragmática, no estoque dos instrumentos históricos da nçilo diplo
mática, 

e com grande alegria, pois, que constato que a politica exterior 
brasileira oferece um amplo campo de participação no sctor privado. 
Como anteriormente assinalei, a economia é uma das mais importnn· 
tes dimensões do Poder Nacional. Ora, no ntuar além de nossas 
fronteiras, o empresariado brasileiro está sendo necessariamente um 
agente desse poder c um defensor do interesse nacional. A consciên· 
cin da importância dessas atlvldades para a prosperidade do Pais 
enobrece sobremaneira o trabalho dos senhores. 

Nilo me escapa que a honraria que me atribuem jd traz a morta 
desse legitimo interesse pela politica exterior brasileira. Asseguro a 
todos que esse il\tcrcsse encontra sua contrapartida cm uma diploma
cia preparada para a mais proveitosa das formas de cooperação, 
aquela que tem a inspirar-lhe o objctivo elevado do progresso na
cional. 

No Brasil de nossos dias, o exerclcio da função pública é um 
chamamento para toda a nacionalidade, Os empresários, bem como 
os funcionârios do Governo, ambos, portanto, sabem o peso das res
ponsabilidades desse serviço permanente no Pais. Nilo fosse aquela 
elevada inspir&ção c talvez nos faltasse ânimo para as tarefas 
gigantescas que nos aguardam. 

Mas, sendo tão exigente, é também a Nação generosa para com 
seus servidores. Melhor recompensa nilo há do que o sentimento do 
dever cumprido, do que a consciência satisfeita ante o reconhecimen
to dos cidaduos. e com csplrito de gratidão que recebo pois essa 
elevada homenagem da Associação Comercial de Minas Gerais· 
interpreto-a como o testemunho dos empresários mineiros a uma ins: 
tituição c a seu Chefe. E minha alegria é tanto maior quando o titulo 
de "Personalidade Nacional de Destaque" me chega pelas mãos do 
Estado que fez do serviço público a mais nobre de suas tradições". 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item 3: 

Discussão, cm turno único, da Projeto de Lei da Câmara 
n• 4, de 1977 (n• 1.553-B/75, na Casa de origem), que dâ 
nova rcdaçilo ao caput do nrt. I• da Lei n• 6.195, de 19 de 
dezembro de 1974, tendo 

PARECERES, sob n•s 391 c 392, de 1977, das Comis-
sões: 

-de Leglslaçio Social, contrário; c 
-de Agricultura, favorável, 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a 

discussão. 

Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) Rejeitado. 

A mat!:ria será arquivada, feita a devida comunicação à Câmara 
dos Deputados. 

e o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 4, DE 1977 
(N• 1.553-B/75, na Casa de orl&em) 

Dá nova redaçio ao caput do art. 1• da Lei n• 6.195, de 
19 de dezembro de 1974. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I • Dê-se no caput do art. I • da Lei n• 6.195, de 19 de 
dezembro de 1974, a scgui~tc rcdnção: 

"Art. 1• O seguro de acidentes do trabalho rural de 
que trata o art. 19 da Lei n• 5.889, de 8 de junho de 1973, dcs· 
tinado a proteger os trabalhadores rurais, assim definidos no 
§ I• do art, 3• da Lei Complementar n• I 1, de 25 de maio de 
1971, licarâ a cargo do FUNRURAL, na forma ~stnbelecida 
ncslu lei," 

Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua pubUcnçno. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário, 
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O SR. PRESIDENTE (Pctrdnio Portclla) -Item 4: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução nt 
75, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n' 676, de 1977), que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz (PR) a elevar cm 
CrS 4.884.388,10 (quatro milhões, oitocentos c oitenta c 
quatro mil, trezentos c oitenta c oito cruzeiros c dez centavos) 
o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob nt 677, de 1977, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidadc. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Rcdação. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item 5: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado nt 273, de 1975, do Senhor Senador Osircs Teixeira, 
que institui o Dia Nacional da Blblia, c dâ outras 
providências, tendo · 

PARECERES, sob n•s 53, 54, 55 c 555, de 1977, das 
Comissões: 

- de Constltulçlo e Justiça, lt pronunciamento: pela 
constitucionalidade c juridicidadc, com as emendas que 
apresenta de n•s I c 2-CCJ c. voto cm separado do Senhor 
Senador Hclvldio Nunes; lt pronunciamento: contrArio ao 
projeto, com voto vencido do Senhor Senador Gustavo 
Capancma, voto vencido, cm separado, do Senhor Senador 
Leite Chaves c voto cm separado do Senhor Senador José 
Lindoso; 3t pronunciamento: (rccxamc solicitado pela 
Presidência), pela constitucionalidade c juridicidadc do Subs
titutivo da Comissão de Educação c Cultura, porém contrâ· 
rio quanto ao m~ritll; c 

- de Educaçio e Cultura, favorâvcl ao projeto, nos ter
mos do Substitutivo que oferece. 

Sobre a mesa, requerimento que scrâ lido pelo Sr. I•·Sccrctârio, 
J; lido o seguinte 

REQUERIMENTO Nt 354, DE 1977 

Nos termos do art. 310, allnca "c", do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 273, 
de 1975, a fim de ser feita na sessão de 27 de outubro próximo 
vindouro. 

Sala das Sessões, 27 de setembro de 1977.- Oslres Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrdnio Portclla) - Em votaçio o 
requerimento, Os Sn. Senadores que o aprovam, queiram permane
cer sentados. (Pausa.) Aprovado. 

De acordo com a deliberação do Plcnârio, a matéria é retirada 
da pauta, 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônlo Portclla) -Item 6: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n' 167, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carnei
ro, que altera o art. 540 da Consolidação das Leis do Traba
lho, tendo 

PARECERES, sob n•s 473 c 474, de 1977, das Comis
sões: 

-de Constltulçilo e Justiça, favordvcl; c 
-de Leg!J1açilo Social, contrdrio, 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira usar da palavra, Irei submetê-lo a vo

tos, 

Em votação. Os Srs, Senadores que o aprovam, queiram pcrma· 
ncccr sentados, (Pausa.) Rejeitado. 

A matéria será arquivada. 
~o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 167, DE 1976 

Altera o artlco 540 da Consolldaçio daa Leio do Tnbalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Os parágrafos I• c 2t, do artigo S40, da Consolidação 

das Leis do Trabalho, aprovada pelo Dccrcto·lei n• 5.452, de I• de 
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte rcdação: 

"§ I• Perderá os direitos de associado o sindicalizado 
que, por qualquer motivo, deixar o cxcrcfcio da profissão, res· 
salvados os casos de aposentadoria por tempo de serviço. 

§ 2• Os associados de sindicatos de empregados ou tra·. 
balhadorcs autónomos e de profissionais liberais que forem 
aposentados por invalidez, estiverem cm gozo de auxfiio
docnça, cm desemprego ou falta de trabalho, ou convocados 
para o serviço militar, não perderão os respectivos 'direitos 
sindicais c ficarão isentos de qualquer contribuição, não po-1 
dcndo entretanto, exercer cargo de administração sindical ou 
de representação económica ou profissional." 

Art. 2' Esta Lei cntrarâ cm vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portclla)- Item 7: 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 

Senado nt 168, de 1976, do Senhor Senador Orestes Quércia, 
que dâ nova rcdaçiio às allncas "a" c "b" do artigo 7• da Lei 
n• 605, de 5 de janeiro de i949, tendo 

PARECERES, sob n•s 47i e 472, de i977, das Comis
sões: 

- de Constltulçlo e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidadc, e, no mérito, pela aprovaçilo; c 

-de Letlslaçio Social, favorâvcl. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs, Senadores desejar usar da palavra, irei decla

rar encerrada a discussão. (Pausa.) Encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa.) Aprovado. 
A matéria voltarâ à Ordem do Dia, em segundo turno. 

J; o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 168, DE 1976 

Di nova redaçlo is allneao A e B do artlco 7• da Lei 
n•. 605, de 5 de janeiro de 1949. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• As a !Incas A c B do artigo 7• da Lei nt 605, deSde janei

rode 1949, passam a vigorar com a seguinte rcdação: 

"Art. 7• ................................... , .. .. 

······ ············································· 
a) para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou 

mês, à de um dia de serviço, computadas as horas scplcmcnta· 
res· 

' b) parn os que trabalham por hora à de sua jornada nor
mal de trabalho, inciuldas as horas suplementares," 

Art. 2' Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrdrio. 

O SR, PRESIDENTE (Pctrónio Portclla) -Item 8: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n• 156, de 1977, dos Senhores Senadores Nelson 
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Carneiro c Accioly Filho que regula os casos de dissolução da 
sociedade conjugal c do casamento, seus efeitos c respectivos 
~recessos, c dd outras providências. tendo 

PARECER, sob n• 671, de 1977, da Comissão: 
- de Constltuiçio e Justiça, favordvcl, nos termos do 

Substitutivo que apresenta, com voto vencido, cm separado, 
do Senhor Senador Benedito Ferreira. 

Sobre a mesa, requerimento que serlllido pelo Sr. I•·Secrctdrio. 
21ido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO Nt 355, DE 1977 

Nos termos do art. 310, alfnea "c", do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado 
n• I 56, de 1977, a fim de ser feita na sessão de amanhã. 

Sala das Sessões, 27 de setembro de 1977. - Otto Lehmann. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Em razão da deli· 
bcração do Plcnllrio, a matéria voltarA à Ordem do Dia da sessão de 
amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Esgotada a maté· 
ria da Ordem do Dia. 

Vai-se passar, agora, à apreciação dos Requerimentos n•s 351, 
352 c 353, de 1977,1idos no Expediente, dos Senadores.ltamar Fran· 
co c Hclvfdio Nunes solicitando autorização do Senado para acei· 
tarem missão do Executivo; c do Senador Magalhães Pinto, Prcsi· 
dente da Comissão de Relações Exteriores, solicitando autorização 
para que o Senador Tarso Outra possa, também, aceitar missão do 
Executivo. 

A matéria depende de parecer da Comissão de Rclações;Extcri· 
ores. 

Com a palavra o nobre Senador Danton Jobim, para proferir o 
parecer daquele órgão técnico. 

O SR. 'DANTON JOBIM (MDB- RJ. Para emitir parecer.)
Sr, Presidente: 

O Presidente da República, de acordo com o disposto no artigo 
2• do Decreto n• 44.721, de 21 de outubro de 1958, combinado com 
os Decretos n•s 71.733, de 18 de janeiro de 1973 c 75.430, de 27 de 
fevereiro de 1975, resolve designar os Senadores Tarso Outra, Hclvl· 
dio Nunes c Itamar Franco c os Deputados Parente Frota, ~orgc V ar· 
gas, Adcrbal Jurcma. Hélio de Almeida c Arnaldo Lafavctte, para. 
na qualidade de observadores parlamentares, integrarem a Delé· 
gação do Brasil à XXXII Assembléia Geral das Nações Unidas. 

A Comissão de Relações Exteriores, na qual tive ocasião de 
apresentar relatório, foi favorâvcl. 

vcl. 
O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portclla)- O parecer é favorâ· 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 
Em votação os requerimentos. 
Os Srs. Senadores que os aprovam, queiram permanecer 

sentados, (Pausa.) Aprovados. 
Aprovados os requerimentos, ficam os Srs. Senadores Itamar 

Franco, Hclvfdio Nunes c Tarso Outra, autorizados a aceitar a mis· 
silo do Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portclla) - Sobre a mesa, a 
rcdnçilo final do Projeto de Resolução n• 75, de 1977, aprovado na 
Ordem do Dia da presente sessão c que, nos termos do parAgrafo 
único do art. 355 do Regimento Interno, se nilo houver objcçilo do 
Plenârio, scrAiido pelo Sr. I•·Sccrctllrio. (Pausa.) 

21ido o seguinte 

PARECER N• 690, DE 1977 
Comluio de R~açlo 

Redaçlo final do l'r<lleto de Reaoluçlo n• 75, de 1977. 
Relator: Senador Danton Joblm 
A Comissão apresenta a rcdaçiln R~nl do Projeto de Resolução 

n• 75, de 1977, que autorizo a Prefeitura Municipal de Barbosa 

Ferraz (PR) a elevar cm CrS 4.884.388,10 (quatro milhões, oitoccn· 
tos c oitenta c quatro mil, trezentos c oitenta c oito cruzeiros c dez 
centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, 27 de setembro de 1977. - Adalberto Sena, 
Presidente- Danton Joblm, Relator- Otto Lehmaan. 

ANEXO AO PARECER Nt 690, DE 1977 

Redaçlo final do Projeto de Reaoluçio n• 75, de 1977. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 

42, inciso VI, da Constituição, c cu, ---~----
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUCÃONt, DE 1977 

Autorlu a Pnreltura Munldpal de Barboaa Ferraz, 
E!tado do Paran,, a elet~r em CIS 4.884.388,10 (quatro 
mllhat., oltocentot e oitenta e quatro mU, trezeatot e oitenta e 
oito cruzeiros e dez centaYDI) o montante de sua diYida consoll· 
dada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• e a Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do 

Paranâ, autorizada, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II 
de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar cm 
CrS 4.884.388,10 (quatro milhões, oitocentos c oitenta c quatro mil, 
trezentos c oitenta c oito cruzeiros c dez centavos) o montante de sua 
divida consolidada, a fim ele contratar cmprestimo, junto ao Banco 
do Estado do Paranâ S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH - destinado ·BO financia· 
menta de obras de infra-estrutura na sede urbana da Municipalidade •. 

Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publi· 
c_ação. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrl!nio Portclla) - Sobre a mesa, rc• 
qucrimcnto que scrâ lido pelo Sr. Jt.Sccrctârio. 

e lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 356, PE 1977 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn· 
sa de publicação, para imediata discussão c votação, da rcdação final 
do Projeto de Resolução n• 75, de 1977. 

Sala das Sessões, 27 de setembro de 1977.- HeiYldlo Nuna, 

O SR. PREsiDENTE (Pctrônio Portclla) - De acordo com a 
deliberação do Plcnârio, passa-se à Imediata apreciação da rcdnçilo 
final. 

Em discussão a rcdação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra para dis

cuti·la,'irci declarar encerrada a discussilo. (Pausa.) Encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram pcrma· 

ncccr sentados. (Pausa.) Aprovada, 
A mat~ria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclln) - Esgotada a maté
ria constante da Ordem do Dia. 

Hã oradores inscritos. 
Com a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA. DISCUR· 
SO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA. DOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Llndoso) - Concedo a palavra no 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o se· 
gulntc discurso. Sem rcvisilo do orador.) Sr. Presidente, Srs. 
Stnndores: 1 

Cumpre-me o doloroso dever de registrar, nesta oportunidade, 
o falecimento do Deputado Estadual pelo Estado do Rio de Janeiro, 
Francisco ,SIIbcrt Sobrinho, ocorrido na semana passada, antigo 
Presidente do Assembléia Legislativo do Estado c, sem dGvida, uma 
das expressões melhores da potrtica do meu Estado. 
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Tombl:m na semana passada, o Sr, Presidente, cerrou os olhos 
no Rio de Janeiro um mestre da mOsica, um daqueles homens que 
serão lembrados pelos gerações atuois c não ficarão esquecidos das 
gerações futuras, Joubcrt de Carvalho, Esses dois registres, Sr. 
Presidente, eram indispcnstlvcis para situar a homenagem a dois 
homens ilustres que desapareceram, praticamente, no mesmo dia. 

Mas, Sr. Presidente, hoje é o. dia do anciilo, daqueles mais 
idosos, ainda desamparados por tantas camadas da sociedade 
brasileira. Entre os anciões se encontram, Sr. Presidente, vários, 
numerosos, antigos servidores públicos que lutam hoje por uma 
aposentadoria justa, que lhe dê, na velhice, a rcc:ompcnsa pelo 
trabalho prestado, 

Nesse sentido silo as considerações que passo a fazer, na 
esperança de que o Senhor Presidente da RcpOblica c o Sr. Dirctor
Gcral dO DASP atentem para a gravidade desse problema, no dia cm 
que se recorda o anciilo, hoje afastado dos lares pela exigência dos 
apartamentos, ao contrário dos tempos da minha c da nossa infAn· 
cia, Sr, Presidente, quando os mais velhos, os avós, eram os nossos 
companheiros até a hora da morte, Hoje, eles enchem a solidilo dos 
asilos, 

Há de ser feita, Sr. Presidente, uma campanha cm favor dos 
velhos, dos mais idosos, mas, no dia de hoje, vale apenas o registro. 

Sr, Presidente, Srs, Senadores: 
A politica de pessoal atualmcntc adotada pelo Poder Ex.ccutiv0, 

no que tange aos servidores inativos, se ressente de grave c injustificá
vel distorção que, se não for prontamente removida; poderá concor
rer para que se avolume ainda mais o descontentamento reinante no 
seio dessa numerosa classe, 

ll.rcalmcntc inacreditável o que se passa nesse importante sctor, 
cm termos de desigualdade de tratamento para situAções iguais, 
Tcinos hoje, só na Arca de aplicação do Plano de Classificaçilo de 
Cargos, três modalidades de aposentados: 

a) os amparados pelo artigo lO do Decreto-lei n• 1.256, de 26 
de janeiro de 1973; 

b) os beneficiados pelos Decretos-leis n•s 1.325 c 1.445, de 26 
de abril de 1974 c de 13 de fevereiro, respectivamente; 

c) os que foram totalmente cxcluldos das vantagens previstas 
nos mencionados diplomas legais. 

Passaremos cm revista, a seguir, os ates c fatos que deram ori· 
gcm a essa anomalia, cm conseqUência da qual ponderáveis 
contingentes de inativos ora se encontram cm posição verdadeira· 
mente insustentável. 

A Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de 1970, que estabeleceu as 
dirctrizcs pa~·a a classificação de cargos no scrviçó público civil da 
Uniilo c das autarquias federais, cm nenhum dos seus dispositivos fez 
a mais leve referência aos aposentados que, a prevalecer tal oriento· 
çilo, ficariam à margem dos bcncllcios por ela instituldos, 

Posteriormente, porém, partindo da constatação de que a situa
ção desses ex-servidores era extremamente precária, cm termos de 
aviltamento dos respectivos orçamentos familiares, o Governo resol· 
vcu alterar sua politica de pessoal paro estender aos mesmos as vanta· 
gcns que, por via de reclassificação, seriam concedidos aos que se 
encontravam cm atividadc, Surgiu, então, o Decreto-lei n• 1.256/73 
que, ao majorar os vencimentos dos servidores públicos civis da 
União, praticamente equiparou, cm seu or.t, !0, os inativos aos 
funcionários cm atividadc, 

Essa orientação não tardaria o ser modificada, Efctivamcntc, 
cm 26 de abril de 1974, novo Dccrcto-lcl (o de n• 1.325) restringia 
drasticamente os bcnctlcios anteriormente concedidos, pois, além de 
revogar o art, lO· do Decreto· lei n• 1.256/73, determinou que o 
rcvlsilo de proventos não mais se cfctuaria com base nos vencimentos 
das classes ou nlvcis do cargo cfctivo ocupado pelo funcionário à 
data cm que se aposentou c sim na classe inicial do correspondente 
Categoria Funcional, Determinou, outrossim, que a atualização de 
proventos só se concretizaria após o integral lmp!antaçilo do Plano 
no Ministl:rio, órgilo integrante do Presidência da República ou 
autarquia federal c, cm qualquer hipótese, dependeria da existência 
de disponibilidade orçamcntârlo, 

A essa altura, inatlvos do Poder Judiciârio c de alguns órgãos do 
Poder Executivo cm que o Plano de Classificação de Cargos já havia 
sido implantado vinham· pcrccbc,ndo seus proventos majorados visto 
que, ao ser revogado o art, !O do Decreto-lei n• 1.256/73, jâ tinham 
direito adquirido às vantagens estipuladas naquele dispositivo legal, 
Enquanto isso, os demais aposentados pcrmancc:lam aguardando o 
cumprimento de uma s~ric de exigências estabelecidas no Decreto-lei 
n• 1.325/74, para que seus proventos fossem atualizados, com base 
na classe inicial. 

Dois anos mais tarde, outra modificação se verificava na lcgisla
çilo aplicável aos inativos beneficiados pela classificação de cargos, 
A situação evoluiu para melhor, Com efeito, o Decreto-lei n• 1.445, 
de 13 de fevereiro de 1976, ao reajustar os vencimentos do pessoal 
civil, ampliou o alcance da !cgislaçilo anterior, antecipando para J• 
de maio daquele ano a revisão dos proventos, cstabclcc:cndo o paga. 
mente, cm parcelas bimensais, das diferenças a que os aposentados 
fizessem jus, fiXando prazo para que o pagamento fosse ultimado c, 
finalmente, permitindo que, no caso de não estar o cargo ocupado 
pelo bcncficiãrio incluldo no Plano de Classificação, o reajustamento 
se fJZCSsc com base nos nlvcis das Categorias Funcionais de ativi
dades semelhantes, 

Era impressão dominante, ati: mesmo nos meios administrati
vos, que o Governo havia deliberado contemplar os aposentados 
cm geral c não apenas aqueles que satisfizessem as càndiçõcs para 
transposição de cargos, Julgava-se, também, que a atualização de 
proventos com base na classe inicial prevaleceria, como orientação 
normativa, cm futuras classificações de cargos, 

Essa impressão não tardaria, por~m. a ser contraditada pelos 
fatos, Ao aprovar parecer da Consultaria Jurldica do DASP, o Dirc
tor-Gcral daquele órgilo firmou entendimento segundo o qual esse 
cri~rio beneficiava somente os que se· inativaram .antes de I' de 
novembro de 1974, Os que. se aposentaram posteriormente àquele 
marco temporal teriam seus proventos calculados com base . nos 
vencimentos percebidos à data da passagem à inatividadc, pois, 
"conclusilo diversa levaria à violação do art, 102, § 2•, da Constitui
ção Federal", 

Como frisamos no inicio deste trabalho, passamos a ter, dessa 
forma, três espêcics de aposentados: os que, cm conseqUência dos 
direitos adquiridos, tiveram seus proventos fixados com fundamento 
nas classes c nlvcis dos cargos que ocupavam quando se,inativaram; 
os que passaram a perceber cstipêndios calculados com base na 
classe inicial da correspondente Categoria Funcional do Plano de 
Classificaçilo de Cargos; c os que foram simplesmente cxcluldos das 
vantagens do Plano, aposentando-se com proventos equivalentes aos 
irrisórios vencimentos que lhes vinham sendo pagos como integran
tes de Quadros Suplementares c não destinatllrios do Plano de 
Classificação, 

Ora, Sr, Presidente .• Srs. Senadores, o argumento da Consulto
ria Jurldica do DASP nilo resiste a qualquer análise, Um exemplo, 
embora hipotético, mas que realmente pode ter ocorrido na prática, 
demonstrarA sua inconsistência c sua indiscutlvcl fragilidade, 

Suponhamos que um Oficial de Admlnistroçilo, integrante de 
Quadro Suplementar c não destinatário do ~lano de Classificação de 
Cargos, se tenha aposentado cm 31 de outubro de 1974. De acordo. 
com a lcgislaçilo c com a oricntoçilo normativa citadas, ele teria direi· 
to à rcvisilo dos seus proventos na classe inicial da Categoria Fun,io
nal de Agente Administrativo, cm que se transformou a S~rie de Clas. 
ses de Oficial de Administração, Outro Oficial de Administração, cm 
absoluta igualdade de condições, inclusive quanto ao tempo de servi
ço c requisitos paro ingresso no função pública, que se houvesse inati· 
vado no dia 2 de novembro (apenas dois dias depois), teria seus pro
ventos fixados, não na classe Inicial da Categoria Funcional de Agen
te Administrativo, mas com base nos vencimentos praticamente a ter· 
ça porte da importância com que seu colega seria aquinhoado. 

Se o que se aposentou depois de I• de novembro continuou com 
proventos correspondestes aos salários pagos aos componentes de 
Quadros Suplementares, para que nilo se infringisse o preceito cons. 
tltucional consubstanciado no art, 102, § 21, ~ claro que Igual trata· 
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mcnto teria que ser dispensado ao que passou à !natividade antes 
daquele marco temporal. Nilo se pode admitir conclusões diversas, a 
menos que se abandone por completo o bom-senso c que se subvcr· 
tam todos os princ!pios de hermenêutica. 

A situação como esta configura injustiça intolerâvcl. Por isso 
mesmo, dirigimos caloroso apelo ao Coronel Darcy Siquciro, Dirc· 
tor·Gcral do DASP, no sentido de que determine o rccxamc do as· 
sunto, com o fim de assegurar aos servidores integrantes de Quadros 
Suplementares c nilo dcstinatârios do Plano de Classificação, aposcn· 
tados po5tcriormcntc a I• de novembro de 1974, o mesmo tratamcn· 
to c os mesmos direitos concedidos aos seus colegas, cm igualdade de 
condições; cujos proventos foram revistos c atualizados com base na 
classe inicial da correspondente Categoria Funcional do Plano, pelo 
simples fato de se haverem inativado antes daquela. data. 

Temos acompanhado a atuaçilo de Sua Excelência à frente do 
DASP c seu constante empenho cm melhorar a situaçi'!o do funciona
lismo civil federal. Cremos que não se mostrará insenslvcl ao drama 
que está sendo vivido por dezenas de milhares de ~c!"'idorcs que, 
após ingressarem por concurso nos quadros da Admmtstraçilo c nc· 
les permanecerem por tempo superior a trinta c cinco anos, prcstan· 
do relevantes serviços, ora se acham cm amarga c angustiosa situa· 
ção, com cstipêndios nilo raro inferiores a dois salários-m!nimos, in· 
suficientes, portanto, para o atendimento de suas necessidades essen
ciais. 

Este apelo é tanto mais oportuno quando hoje se celebra o "Dia 
do Ancião", que recorda muitos dos antigos servidores p~blicos, que 
aguardam lhes seja feita a justiça que merecem, (Muito bcml Pai· 
mas.) · 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA 
[)(SCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICA DO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Henrique de La Rocquc. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

A aviação comercial brasileira representa um instrumento de 
pioneirismo no desenvolvimento nacional. A Geografia de nosso 
Pais, agravada por problemas de largas áreas carentes, tornou-nos de 
certo modo dependentes do transporte aéreo, cuja legenda se in!ciou 
nas asas do Correio Aéreo Nacional, donde emergiu, para a 
História, a figura carlylcana de Eduardo Gomes. 

A tradição dessa cpopéia haveria, de certo modo, de ter 
prosseguimento na presença de empresas particulares que ati: hoje, 
mantêm as linhas de "integração nacional", deficitárias certamente, 
mas instrumentos valiosos de aproximação tisica c politica das partes 
do Pais. Hoje, com a evolução da tecnologia aeronáutica c a abertura 
de aeroportos cm grande n~mero de cidades intcrioranas, está o tcrri· 
tório nacional como se fora malha coberta pelas linhas comerciais. 

Cada uma delas representa um esforço no sentido da integração 

primeira cm pontualidade c a segunda cm regularidade. Tratando-se, 
inclusive, de empresa oficial, essa classificação é c!oqacntc resposta a 
quantos nilo acreditam na figuro econlimica do Estado-Gerente. Os 
indicadores da produtividade atestam, por igual, essa evolução, bem 
como seu relevo no seio da lnd~stria doméstica. 

Os quadros abaixo confirmam essa proeminência: 

Evoluçilo da Oferta de Assentos-km 

Evolução da Demanda de Passageiros-km 

Coeficiente de Aproveitamento 

VASP
Indllstria II:II:ZI:aD 

Nov. a Dez:- Dados Estimados liCZZZZZZD 

VASP
Indllslria!IXI:I:a 

Evolução da Participaçilo da V ASP no Transporte Aéreo Doméstico 
O N ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

% 
nacional, pelo que credenciam-se ao respeito de todos quantos t3f6':_-_-j-1-_-_-_-_--lt-_-:_-_-__ -l.j.--_-:_-_-_-.j+._-_-_-_-_~l---_-_-_-_j.l-_-:_-_-_-_i,-:_-_-_-_~ 
representam parcelas da vontade c sentimentos populares. Uma, JS 
porém, Srs. Senadores, está a merecer as ptcnçõcs gcrnis, por .ter ~3~~ ::t::::~~::::~:::::~:::::t;;;~~~··~··~··~··~···~~.·~··~.·~··f··~· 
alcnnçudo situação ímpar no concerto das congêncrcs: trato-se da 33 '•'•'•'•'•' •,•,•,•,•,• •• •!•!•!•'•' 

viaçao Aérea silo Paulo- v ASP. ;:32~t··~.·~·~·~· t;:::::;:j;;:::;:j;~:::;:i·~·~·~·@··~· ~·~···z··s··~···~·~.·~··s···s··~· Essa empresa, cujo controle acionário está cm miles do ~~ '•'•'•'•'•' •'•'•'•'•'• •'•'•'•'•'• •,•,•,• • • • • • • •'• 
Governo paulista, encontra-se cm posição de destaque após algumas "'3°::........,'•:.:'•.:'•'.::•.::•,..;'•,.;'•,.;'•,.;'•'"'•' .. ·.,.·.,··.:.•'.:.•'•:..':~>•'-''''-''''"''•:;,'•"'':u:•:..'•;,;'•,.;'•,.;'•.,' ~::•'"'•''"•'.:.•'.:.·'~· :.•'•:.'•""'•:.:'·~·· 
crises a que nilo .estiveram alheias, dentro de um quadro geral da 
economia mundial de transportes, outras empresas do gênero. 

Primeiro, falemos de seus serviços, todos, na porte de passagei· 
ros, entregues aos modernos jatos da Boeing 737, graças a um 
esforço de renovação que a situa entre as frotas mais avançadas 
dentre as linhas domésticas de todo o mundo. Ainda no tocante o 
esses serviços seria de justiça o lembrar-se ter a V ASP sido classi· 
ficada, no ano de 1976, pela Dirctorla de Aeronáutica Civil, como a 

I 00%- Total da lndllstrla 

Qual n atitude, pois, que se recomenda ao Governo Federal, 
dientc dessa dituaçilo auspiciosa? Levar li empresa as contribuições 
nccessãrlas à suo consolidação, qu~ e 1•m Imperativo de Interesse gc· 
rnl, nn medida cm que manterá uma collcorrência entre os diversas 
empresas, co'm rccul!adoc salutares para n p~blico usuário, pois, de 
outra maneiro, chegnr-se-á a um oligopóllo com todas as suas distar· 
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çõcs próprias. Alilu, Srs. Senadores, entre as recomendações da re
cente Comissão Parlamentar de lnqu~rito criada na Câmara Federal 
para apurar "deficiências c irregularidades na aviação comercial" cs
tâ uma, destinada ao Minlst~rio da Acronâutica, no sentido de criar, 
para a VASP, "as ncccssârias condições para expandir sua estrutura 
t~cnico·opcracional". 

Hã que se estimular o que vai bem, propiciando-lhe elementos 
de maior progresso c de consolidação, repelindo as tentativas de i no· 
vaçõcs, de natureza jur!dica ou socictâria, as quais possam se tradu
zir cm temeridades onerosas. 

Por tais razões mesmo, Sr. Presidente, ~ que ecoam mal, scni!o 
suspeitosamente, algumas criticas surgidas cm sctorcs cspcc!ficos 
àquela empresa, que hoje paga pelo êxito cm sctor em que muitos se 
vêem cm rotundo fracasso. Estamos certos de que os Minist~rios da 
Acronâutica, do Planejamcnto c da Fazenda, especialmente aqui o 
Banco do Brasil, inscnslveis à desinformação articulada c agressiva, 
saberão oferecer aquelas condições de apoio, mais de evolução de 
que de sobrevivência, porque assim reclamam as exigências das popu
lações dependentes do transporte a~reo, para as quais o monopólio ~ 
a v~spera do mau serviço. 

Srs. Senadores, não sendo integrante da representação paulista, 
talvez por isso mesmo me sobre autoridade, pela isenção do nilo-pro· 
vincialismo, para abordar esse assunto. 1: que ele transcende do Esta· 
do de São Paulo, cujo governo ~ apenas detentor do controle acionâ· 
rio da VASP, para projetar-se em todo o Pais, cujas grandes cidades 
c pequenos rincões a VASP cobre c serve, com a eficiência c a segu· 
rança de seus aparelhos e a graça c lhaneza de seus funcionârios. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Hclv!dio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Nos dias 22 a 24 do corrente mês, cm companhia do Govcr· 
nador Dirceu Arcovcrde, Sccretârios Odair Soares c Fclipc Mendes, 
da Agricultura c do Plancjamcnto, respectivamente, Deputados Esta· 
duais Freitas Neto, Presidente da Assembléia Legislativa, c Waldc· 
mar Macedo, L!dcr do Governo, Major Jocl Ribeiro, Presidente da 
Centrais Elétricas do Piau!- CEPISA, Dr. Delile Guerra de Mace· 
do, Secrctârio da SAREM (Secretaria de Articulação com os Es· 
tados c Municlpios), Dr. José Amaro Magalhães, Médico Alvimar 
Guerra de Macedo c assessores governamentais, visitei os munic!pios 
de Redenção do Gurgu~ia, Curimatâ, Avelino Lopes, Parnaguâ, Cor· 
rente e Bom Jesus, no sul do Piaul, 

Nas quatro primeiras cidades, o Governador do Estado inaugu· 
rou as redes de distribuição, solenizou a chegada da energia de Boa 
Esperança àquelas comunidades c assinou convênios visando à 
construção de obras essenciais. 

Vale assinalar, por outro lado, que a comitiva govcraamcntal 
percorreu as importantes ligações rodoviârias Pl-4 - Redenção do 
Gurgu~ia-Avelino Lopes c Curimatâ- Corrente, cm fase de acclc· 
rada construção, com recursos do POLONORDESTE, integradoras 
de extensas e ricas llrcas do Piaul, a dois pontos da rodovia asfâltica 
estadual, que, partindo de Floriano, jâ atinge o extremo sul do meu 
Estado, 

No quadro da relevância natural de tais eventos, cumpre 
destacar as solenidades clvico-rcligiosas verificadas na cidade de 
Bom Jesus, onde a caravana foi enriquecida pelas presenças dos De· 
pulados Estaduais Sebastião Leal, SecretArio de Segurança, Juarez 
Tapety, Jos~ Raimundo Medeiros, Presidente regional da Aliança 
Renovadora Nacional-ARENA, Ribeiro Magalhães, Walmor Car· 
valho c Jos~ de Castro, Deputados Federais Murilo Resende c José 
Pinheiro Machado, al~m do Presidente da Empresa Brasileira de 
Transportes Urbanos - EBTU, 

Assim, às 8 horas do dia 24, ocorreu a Inauguração do Centro 
Pccuârio Regional de Bom Jesus, modernamente equipado, ocasiilo 
cm quç as autoridades locais, padres c freiras, representações dos vã
rios munlclplos limltrofes, cmprcsârios, agricultores c criadores de 

gado, estudantes c professores, expressivas lideranças pollticas da rc· 
gião, grande massa popular, à frente Dom Jos~ Vazquez Diaz, Bispo 
da Prelazia, prestaram as mais significativas homenagens ao Chefe 
do Executivo piauicnsc, 

Ãs I 0,30 horas daquele dia, com uma assistência que lotou a na· 
vc c as imediações, Dom José Vazqucz, coadjuvado pelos Bispos de 
Oeiras, Picos, Silo Raimundo Nonato e Balsas (MA), consagrou a 
nova Catedral c celebrou Missa solene, 

A Catedral Prelat!cia de Nossa Senhora das Mercês, fruto da 
perseverança c da tenacidade do Bispo de Bom Jesus, ~ uma cons· 
truçi!o moderna, ampla c bela, E o cdillcio que abriga, no plano 
superior, oferece acomodações para prelados, salão de conferências c 
doze salas de aula, 

Construlda com a ajuda de católicos de outros palses, espcci· 
almcntc da Alemanha, Espanha, ltâlia c Porto Rico, cumpre mcn· 
cionar tamb~m. por expressiva, a colaboração do povo da prelazia 
de Bom Jesus, 

Competições esportivas, celebrações eucarlsticas, desfiles estu· 
dantis, exposições . de arte, folclore c apresentações art!sticas, as 
comemorações clvico·rcligiosas foram encerradas em sessão especial, 
realizada cm praça pública, cm homenagem a Dom Jos~ Vazquez, 

Sr, Presidente c Srs, Senadores, voltei deveras satisfeito com a 
visita feita a Bom Jesus, Redenção do Gurgu~ia, Curimatâ, Avelino 
Lopes, Parnaguâ c Corrente. 

Obras da maior significação foram entregues, ou em breve o 
serão, àquelas distantes comunidades, Claro que ainda necessitam de 
muito, mas todas elas jâ começam a participar, efetivamente, do sur· 
to de progresso que experimenta o Piaul, a partir de 1963. 

Para que todos tenham uma ligeira id~ia, cento e doze muni· 
cipios piauienses estão recebendo a energia produzida pela usina de 
Boa Esperança, E os dois restantes - Santa Filomena e Ribeiro 
Gonçalves - até os primeiros meses do ano vindouro tamb~m 
estarão com as respectivas sedes e!etrificadas. 

Por último, desejo renovar votos de confiança, apreço c amizade 
à população do sul do Pia ui, e de modo particular enviar a Dom José 
Vazquez os mais sinceros cumprimentos, não apenas pelo eficiente e 
zeloso excrclcio do seu pastoreio, mas também pelo muito que tem 
realizado, nos campos educacional c social, em favor do desen· 
vo!vimento do sul do Piau!, (Muito bem i) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lourival Baptista, 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (MDB -SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr, Presidente c Srs, Senadores: 

Desde sua criação, at~ hoje, o Cr~dito Educativo jâ deu bolsas a 
trezentos mil universitários, o que equivale a 23% do total de alunos 
de nivel superior, conforme dados agora divulgados pela Caixa 
Económica Federal. Evidencia-se; dessa forma, grande êxito da 
iniciativa idealizada pelo Ministro Ney Braga c que teve apoio decidi· 
do do eminente Presidente Geisel, 

"Um dos maiores programas de assistência ao estudante jâ 
executado no mundo", disse, com justo entusiasmo, o Ministro da 
Educação e Cultura, informando que, este ano, o Programa de Cr~di· 
to Educativo mobiliza dois bilhões e novecentos milhões de cru· 
zeiros, E os resultados jâ obtidos dão ao MEC a certeza de que o pro· 
grama~ muito bem recebido pelos univcrsitârios. 

A maior vantagem do Crédito Educativo, apontada pelo MEC c 
pela Caixa Económica Federal, ~ a inexistência de correção monetâ· 
ria, al~m dos juros baixos, O Programa começou no primeiro 
semestre de 1976 com recursos de cento c noventa c três milhões c 
seiscentos mil cruzeiros, No semestre seguinte, os recursos subiam a 
quinhentos c quatro milhões c oitocentos mil cruzeiros e, no 
primeiro semestre deste ano, o programa contava com um bilhão c 
duzentos c noventa c dois milhões de cruzeiros, passando a dois 
bilhões e novecentos milhões como reforço, 

Dados da Caixa Económica Federal sobre o movimento at~ 
junho indicam que o Norte tem quurtorze mil e setecentos e sessenta 
e dois estudantes beneficiados: Nordeste, cento e trozc mil c trezentos 
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c setenta c nove; Centro-Oeste, vinte mil c quinhentos c oitenta; 
Sudeste, noventa c um mil c quatrocentos c vinte c cinco; e o Sul 
quarenta c três mil c setecentos c setenta c dois. Dos trinta c quatro 
mil contratos assinados no Rio de Janeiro, no inicio do uno, trinta c 
um mil foram renovados agora para o segundo semestre c foram. 
firmados nove mil c seiscentos c cinqUenta c dois, novos. 

Os Estados do Nordeste silo os que tiveram maior número de 
inscrições, com cento c treze mil c trezentos c setenta e nove contra· 
tados assinados, O destaque é da Paralba, com a inscrição de 75,77% 
do alunado univcrsitârio do Estado. 

Sr. Presidente, tive oportunidade de me manifestar sobre. essa 
importante iniciativa do atual Governo, expressando minha 
convicção de que alcançaria resultados os mais amplos, favorecendo 
os universitârios desprovidos de recursos financeiros. Hã dias, a 
Caixa Económica começou a computar ~s dados sobre as inscrições 
encerradas no final de agosto, constatando que, até junho, duzentos 
c oitenta c três mil c novecentos c doze estudantes recebiam a bolsa 
de anuidade, paga diretamentc à universidade efou a de manuten· 
çilo, seiscentos cruzeiros, entregues ao estudante a cada mês. 

São dados que comprovam o acerto do Programa, justificando 
o otimismo do Ministro Ncy Braga com a rccepctividadc do Crédito 
Educativo, salientando S. Ex• que "o univcrsitârio cstâ tendo uma 
compreensão nltida c plena de que só pretendemos ajudar". O MEC 
analisa as inscrições, inclusive, levando cm conta sugestões de Dirctó· 
rios Acadêmicos para aperfeiçoar o sistema, informou o Ministro. 
Uma, jâ aceita, foi a alteração do prazo de carência de um ano: o 
aluno de curso que exige especialização após a formatura, como a 
residência médica, tem agora dois anos para começar a pagar. 

Duas vezes por ano, no inicio de cada semestre lctivo, a Caixa 
Económica Federal abre cm todas as universidades c faculdades 
isoladas do Pais as inscrições ao ·crédito Educativo; basta preencher 
uma ficha sob a orientação de cstagiârios, estudantes treinados por 
técnicos das instituições financeiras que participam do programa. 

As exigências aos candidatos no momento da inscrição também 
silo pequenas: aos maiores de 21 anos, carteira de identidade c de 
estudante; aos menores, carteira de identidade c CPF do pai ou 
responsável. Da ficha, os dados sobre a vida acadêmica silo conferi· 
dos pela secretaria das faculdades, fazendo-se amostragem para 
conferência de outros dados pessoais. 

Rcsponsâvcl pela sclcçilo dos estudantes, a Caixa Económica Fe
deral centraliza em Brasllia as informações recolhidas cm todo o 
Pais, através de computadores. O programa de computador permite 
21 diferentes cruzamentos dos dados reunidos pelos candidatos, o 
que, garantem os técnicos da Caixa, é o bastante para ·detectar 
informações falsas. 

Primeiro, formam-se grupos do tipo aluno menor de idade nilo 
emancipado; aluno menor emancipado; aluno maior de idade com 
pai c mile vivos; aluno órlão de pai; aluno órlão de pai c mile; 
aluno que reside com os pais; aluno que reside só, etc. 

Formam-se três grandes blocos com o cruzamento dos grupos. 
O primeiro tem, por exemplo, aluno menor de idade, órlão de pai, 
sem casa própria, sem nenhuma bolsa·de·cstudo; silo os casos priori· 
târios, que podem receber as duas bolsas. 

No segundo grupo, ficam os casos intcrmcdiârios, nem pobres, 
nem ricos. O terceiro grupo é o dos nilo prioritãrios: exemplo: o 
aluno maior, mora com os pais, tem carro, casa própria, o.pai tem 
um bom emprego, não trabalha, estuda cm um único pcriodo do dia. 

A classificação é por contagem de pontos, sendo que cada Item 
recebe um valor difinido, Esses valores não silo divulgados para cvi· 
tar quc,os candidatos dêem respostas convenientes para conseguir o 
Crédito com maior facilidade, mesmo nilo o merecendo, o que~ pos· 
slvel,já que a conferência é por amostragem. 

Sr. Presidente, os trezentos mil universitâriosjã beneficiados pe· 
lo Crédito Educativo provam o acerto do Programa, que atende aos 
estudantes desprovidos de recursos, muitos dos quais não poderiam 
concluir seus cursos, não fora essa providencial ajuda, fruto da 
preocupação do Ministro Ncy Braga com·os problemas do ensino c 
dos estudantes, c, também, do empenho com que.~. Caixa Económica 

Federal vem se preocupando com as finalidades sociais que dctcrmi· 
nam sua criaçilo, conforme preocupação acertadamente anunciada 
pelo seu atual Presidente, Dr. Humberto Esmeralda, antes mesmo de 
assumir o cargo que vem exercendo com competência a notável espi· 
rito renovador. 

e justo que enaltecemos a açilo do MEC e da Caixa Económica 
Federal, que tanto vêm favorecendo os universitários pobres, cxistcn· 
tes cm maior n~mero no 'Nordeste, de população pobre c, assim, a 
mais beneficiada com iniciativas como o Programa de Cr~dlto Edu· 
cativo. (Muito bem I) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Adalberto Sena. 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB- AC. Pronuncia o scguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: · 

Nada me poderia ser mais grato, neste momento, do que trans· 
mitir algumas palavras de exaltação c de solidariedade aos meus con· 
tcrrâncos dos·valcs do Purus c do Juruá, no ensejo das comemora· 
çõcs, nesta semana, das fundações de duas das mais conspicuas urbes 
acrcanas. 

Dirijo-me primeiramente ao povo do Municipio de Sena Madu· 
rcira, que, já no dia 25, mais uma vez se engalanou c encheu as pra· 
ças para festejar o sctuagésimo-tcrceiro aniversário da inauguração 
da cidade-sede do antigo departamento a que hoje corresponde aque· 
la edilidade. E, ao dirigir-lhe esta saudação calorosa c amiga, quero 
fazer-lhe sentir o quanto estou a comungar dos seus aluais deslgnios 
c esperanças, muitas delas inspiradas nas evocações c revivências do 
seu glorioso passado. Evocações daqueles épicos primórdios do per· 
curso dos rios c das penetrações das matas, desde a aventura incursio
nista de Manocl Urbano e a expedição cientifica de Chandlcss até os 
primeiros empreendimentos da cxtraçiio c da comercialização da bor• 
racha. Evocações dos lances ulteriores do povoamento, da coloniza." 
çilo c at~ da defesa dos seringais contra intromissões estrangeiras. 
Evocações dos esforços que se seguiram para consolidar a sua vida 
administrativa c politica, dotando-se a cidade de um aparelhamento 
judiciârio c de uma ambiência cultural que os tempos nilo vieram a 
resguardar na sua integralidade original. Evocações, enfim, das ad· 
vcrsidadcs vencidas, nas quais se forjou a ·têmpora dos seus homens, 
dentre os quais vale relembrar Avelino Chaves, Cândido Mariano, 
João Câncio Fernandes, José Farcs, Geraldo Faria, Jos~ Nogueira c 
tantos outros cujos nomes a minha memória nilo conservou, mas per· 
manccc bem vivos nas rclcmbranças regionais. 

Agora, Sr. Presidente c Srs. Sénadorcs, mais ainda me cumpre 
estender a presente saudação, com todo o calor e a emoção que a ani· 
mam, aos meus contcrrllneos de Cruzeiro do Sul, que, amanhA, esta· 
rilo também repetindo a comemoração anual da fundação da cidade. 
Pioneira, como Sena Madureira, nos surtos de urbanizaçilo na área 
do Acre c mais avançada do que esta na marcha do progresso, Cru· 
zeiro do Sul compartilha com ela as mesmas glórias tradicionais, c 
por outros titulas jâ foi, cm conclave realizado neste Congresso, qua· 
lificada, por antonomásia, de heróica. 

Heróica, sim, Srs. Scnaaores, pela sua posiçilo geográfica, no 
extremo ocidente do Pais, a sofrer galhardamente, durante décadas, 
as adversidades das distâncias c do isolamento; heróica pela inflcxibi· 
lidadc moral c patriótica dos seus pro-homens, que souberam gravar 
na história acrcana aquela página incsquecfvcl do movimento au
tonomista de 1910; heróica, enfim, pela sua permanente postura co· 
mo sentinela indormida, nos lindcs mais longiquos das fronteiras da 
Pátria. 

E~ a hora de reverenciar, também, as memórias dos que lhe po· 
voaram as glebas e souberam imprimir-lhe os grandes impulsos cons· 
trutorcs c reivindicadores: Maneio Lima, Freire de Carvalho, Abso· 
lon Moreira, Craveiro Costa, Rego Barros, Alfredo c Pedro Teles, 
Joilo Correia, Borges de Aquino, João Maia, Belarmino Maia, Flor· 
doardo Cabral, MArio Lobilo, João Mariano, Antonio de Barros, 
Joilo Medeiros, Antonía Damasceno, Adcrson ·da Silveira, Alfredo 
Sallcs c 'tantos c tantos outros que se lhes emparelharam no 'porte c 
lhes secundaram os passos no sentido do futuro. A todos eles, muitos 
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dos quais como que ora me reaparecem tal como os conheci, "no cx
plcndor do luz c no cxpressilo da realidade", a todos esses a homena
gem do nosso reconhecimento c as nores das nossos saudades. 

Mas, dentre eles, cumpre-me, cm razão da oportunidade, desta· 
car o fundador da cidade- Taumaturgo de Azevedo - que se con
sagrou por este c por vários outros tltulos como um dos mais autênti· 
cos patriotas que se conhcqcrnm neste Pa(s, E nesse destaque nqda 
melhor nos pareceu do que inserir no final destas palavras o "Modo 
de Ver", de Craveiro Costa, sobre a personalidade, a obra de Ta uma· 
turgo de Azevedo c, sobretudo, sobre a sua afeição à Amazónia c ao 
Acre, a que tanto já servira: 

"Um nome que se hã de impor à estima c à gratidão dos 
acrcanos, ê, sem dúvida c sem contestação que se estima, o do 
ilustre General "taumaturgo oc Azevcao. 

Quando não tivesse sido ele o primeiro a alertar o Go. 
verno Federal sobre a situação real da riqueza imenso que o 
Brasil esteve a pique de perder, em virtude da demarcação 
que se ajustara com a DoU via, pelo tratado .de 1867, vindo a 
pertencer, fatalmente, à vizinha República, por esse trato 
diplomático, mais de 5.870 léguas quadradas de terras cm 
franca explo~açilo por ~rasileiros, terras que hoje constituem 
o Território do Acre; quando nilo tivesse sido ele o primeiro 
que, investido de uma autoridade, falou lealmente ao Brasil, 
reclamando dos poderes públicos as franquias da Constitui
ção para os habitantes do Território; quando lhe nilo perten
cesse por esse titulo legitimo o reconhecimento de quantos 
moircjnm nesta região, bastaria a conquista desse direito a 
atitude que ultimamente assumiu no seio do partido Republi
cano Liberal, propondo uma emenda ao artigo I• das bases 
Orgânicas, pela qual o Acre, "que é também um território 
onde pulsa o coração de muitos patriotas, que se batem pelos 
princfpios democráticos", deveria ser contemplado como uni
dade política. 

A proposta de General Taumaturgo, que foi aprovada 
unanimemente, demonstra que o benemérito fundador desta 
cidade, nilo esquece os seus concidadãos perdidos no seio 
imenso desta noresta esmagadora, c que cm seu coração hâ 
ainda a saudade das afeições aqui deixadas, como lhe nilo fo
ge de pensamento a lembrança dessas formosas colinas de 
verdor eterno por onde o primeiro Prefeito do Alto Juruâ 
delineou os ruas, as avenidas c as praças magnificas da 
grande cidade que se há de construir nestes confins da pâtria, 

O gesto do General Taumaturgo define o patriota c põe 
cm relevo o homem, O patriota que não admite a continua
ção desse regime de cxccçilo cm que vivemos na comunhão 
brasileira; o homem de alma scnsibillssima que, longe daqui, 
sem aspirações locais, c, portanto, sem interesses subalternos, 
nilo ouvida a boa c laboriosa gente que o ajudou na empresa 
instaladora da vida administrativa do Juru( como ele a 
concebeu c delineou QOS regulamentos, nos muitos dos quais 
modeladores, que hilo de servir de ponto de partida a 
qualquer organização definitiva que se pretenda estabelecer, 

Essa preocupação de seu cloro esp!rito pelo progresso do 
Território, nilo vem de agora, vive no seu ctrcbro clarividente 
de estadista desde 1905. Em seu luminoso Relatório daquele 
ano, depois de sugerir ao Governo Federal vários alvitres 
administrativos c poUticos, nilo só cm relação ao Território 
como à toda a Amazónia, o ilustre administrador traçou, 
estas palavras sábias c patrióticas: 

"Outro alvitre que considero mais importante c urgente, 
c que o Congresso Nacional poderá talvez tomar cm consi· 
dernção, é o de constituir, desde jd, o Território um Estado, 
dando-lhe autonomia, com o obrigação de formar·•• cons· 
titucionalmcntc dentro de dois anos e ficar rcsponsdvcl pelo 
pagamento à União das despesas oriundas da sua nquisiçilo c 
organização. Avalio cm 60.000:000$000 essas despesas c 
urrecadnndo o Território, 10.000:000$000, dos quais 
8.000:000$000 seriam poro a União c 2.000:000$000 para as 

despesas do novo Estado, dispensados todos os impostos 
pela Uniilo durante oito anos, a contar de 1906, nesse tempo 
seria paga toda a divida c dai cm diante continuaria a Uniilo 
a perceber as rendas que lhe silo devidas, de certo acrescidas 
pelo aumento da população e do trabalho.'' 

Além das vantagens politicas, administrativas, cconómi· 
cas c moralizadoras resultantes desse ato do Congresso Na
cional, o novo Estado do Acre seria a guarda avançada das 
nossas fronteiras com a Boi! via c o Peru," 

A! estão as linhas gerais de um plano de altrssima pon
deração patriótica c revelador de um largo descortino pol!ti· 
co c administrativo, que, se tivesse sido adotado, teria criado 
ao Território do Acre, elevado cm Estado autónomo, uma 
situação decisiva de prosperidade, 

Assim, na sua clarividência, o General Taumaturgo de 
Azevedo, traçava os lineamentos do futuro acreano. Nilo lhe 
ouviu o Governo Federal os reclamos insuspeitos c das 
perturbações, mais ou menos sangrentas sempre prejudiciais, 
que se 'têm desenrolado no Território, porque a idéia de 
autonomia ficou no esp!rito dos acrcanos como uma das suas 
maiores c mais lcg!timns aspirações. E dai para cá, mesmo 
longe de nós, o ilustre brasileiro não se esquece do Acre: 
sempre que se lhe oferece uma oportunidade, lá está ele a 
defender c a propugnar os interesses acrcanos, Acaba de 
demonstrar mais uma vez essa preocupação, motivo de 
sincera c perene gratidão de todos nós. 

Hâ, ao que conta, dependendo do voto do Congresso 
Nacional um projeto do Senador Francisco Olyccrio, dando 
ao Acre represcntaçilo politica no parlamento. Se esse proje
to lograr transformar-se cm lei do Pais, o nome do grande 
amigo dos acrcanos estará naturalmente indicado à represen
tação do Juruá no Congresso Nacional. Ninguém melhor de 
que ele defenderA os interesses desta região, porque nilo há 
necessidade local, das inúmeras que nos atroiam os expan
sões de desenvolvimento, que ele nilo tenha estudado, pois 
que todas lhe silo familiares c jâ foram objcto exclusivo de 
suas afiladas preocupações administrativos. 

Será um representante na altura das nossas aspirações. 
Embora se trate ainda um simples projeto, sendo, portanto, 
inoportunas quaisquer manifestações, o meu modo de ver a 
representação futura do Juruá é o que aqui fica, pcrfunctoria 
mas sinceramente explanado, 

Nilo devemos desejar que se crie um cargo para um ho
mem, mas que haja um homem para esse cargo ... 

O Cruzeiro do Sul, IS de novembro de 1913." 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs) - Nilo há mais ora
dores inscritos, 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, dcsignan-. 
do para a próxima a seguinte · 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 329, de 1977, do 
Sr, Senador Mendes Canale, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do Editorial sob o titulo "Televisão c Desagregação 
da Sociedade", publicado no Jornal O Estado d• S. Paulo de 18 de se· 
lembro de 1977, 

-2-
Votação, em turno único, do Requerimento n• 330, de 1977, do 

Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcriçilo, nos Anais 
do Senado Federal, do discurso proferido pelo Comandante do 57• 
Batalhilo de Infantaria Motorizado, Coroncilsnard Marshall, no dia 
23 de agosto de 1977, 
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-3-

Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitu· 
cionalidndc, nos termos do nrt. 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lei do Senado n• 266, de 1976, do Sr. Senador Itamar Franco, 
que cria o Conselho de Integração de Investimentos, destinado a ava
liar operações de qualquer natureza, referentes a fusão c incorpora
ções, aquisição de controle acionário c cessão de ativo; dimensionar 
o impacto do investimento externo dircto de capital estrangeiro, c dâ 
outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 1027, de 1976 c 554, de 1977, da Comis· 
são: 

-de Conatltulçio e Juatlça,- t• pronunciamento: pela incons· 
titucionalidadc do Projeto; 2• pronunciamento: declarando que a 
emenda apresentada não sana o vicio de inconstitucionalidade argUi· 
do c é, por sua vez, injurldicn, com voto vencido do Sr. Senador Leite 
Chaves. 

-4-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 21, 
de 1976 (n• 669- D/63, na Casa de Origem), que torna obrigatória 
a declaração de preço total nas vendas a prestação, c dá outras provi· 
dências, tendo 

PARECERES, sob n•s SSI a 553, de 1977, das Comissões: 
-de Economia, favorável, com voto vencido, cm separado, do 

Sr. Senador Jcssé Freire, c voto cm separado do Sr. Senador Roberto 
Saturnino; 

- de Flnançaa, favorâvcl, nos termos do Substitutivo que 
apresenta; c 

-de Conatltulçio e Juatlça, pela constitucionalidade cjuridici· 
dadc do Substitutivo da Comissão de Finanças. 

-5-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cllmnra n• 57, 
de 1977·(n• 3.293- B/77, na Casa de Origem), de iniciativa do Se· 
nhor Presidente da República, que dispõe sobre a inspcção c a fiscali· 
.zação obrigatórias do sêmen destinado à inseminação artificial cm 
animais domésticos, c dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 641 c 642, de 1977, das·Comissõcs: 
-de Alflcultura, favorável; c 
-de Flnançaa, fnvorâvcl. 

-6-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 60, de 1917, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dá nova rcda· 
ção ao artigo 543, da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 c 320, de 1977, das Comissões: 
-de Conatltulçio e Juatlça, pela constitucionalidade c juridici· 

dadc; c 
-de Leablaçio Soda!, favorável. 

-7-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 156, de 1977, dos Srs. Senadores Nelson Carneiro c Accioly Fi· 
lho, que regula os casos de dissolução da sociedade conjugal c do ca· 
sarnento, seus efeitos c respectivos processos, c dâ outras providên
cias, tendo 

PARECER, sob n• 671, de 1917, da Comissão 
-de Conatltulçio e Juatlça, favorável, nos termos do Substituti· 

vo que apresenta, com voto vencido, cm separado, do Sr, Senador 
Benedito Ferreira. 

-8-

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar du cons
titucionalidade c juridicidadc nos termos do nrt. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 146, de 1976, do Sr. Sena
dor Vasconcelos Torres, que dispõe sobre a privntlznçilo dos serviços 

de transportes das regiões metropolitanas, c dâ outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n• 649, de 1977, da Comissão: 
-de Constltulçio e Juatlça, pela inconstitucionalidade c injuri

dicidadc. 

-9-

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade c juridicidndc, .nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 205, de 1976, do Sr. Sena
dor Franco Montoro, que dispõe sobre o regime de trabalho, remu
neração c demais vantagens dos empregados nas empresas signatá· 
rins dos contratos de pesquisa de petróleo com "clâusula de risco", 
tendo 

PARECERES, sob n•s 953, de 1976 e 560, de 1977, da Comis
são: 

-de Constltulçio e Justiça, I• pronunciamento: pela inconstitu· 
cionalidnde c injuridicidadc, com voto vencido do Sr. Senador Nel
son Carneiro; 2• pronunciamento: (rccKamc solicitado cm Plenário), 
ratificando seu parecer anterior, com voto vencido do Sr. Senador 
Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bncvidcs) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta•sea sessão às 18 horas e 5 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. FRANCO 
MONTORO NA SESSÃO DE J/-8-77 E QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE· 
RIORMEN:tE: 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na data cm que se comemora o scsquicentcnário dos cursosjurl
dicos do Brasil, queremos ler, que conste dos Anais do Senado, a 
Carta aos Brasileiros, subscrita por professores, juristas c outros 
representantes da comunidade nacional. 

O principal rcdator do documento foi o . professor Gofrcdo 
.Tcllcs Jr., ilustre Professor Titular da Faculdadc,dc Direito do Largo 
de São Francisco que leu o documento perante uma assembléia uni· 
vcrsitâria de professores c alunos, dando assim um brado ao"Pals 
sobre a necessidade imperiosa de,.na data cm que se comemoram ISO 
anos da instituição dos nossos cursos jurldicos, o Brasil traduzir, cm 
termos de realidade na sua vida ptlblica, as grandes lições de direito c 
de democracia que aquelas faculdades ensinaram às sucessivas gera: 
çõcs de nossa terra. 

Antes de ler o documento , Sr. Presidente, desejo destacar três 
aspectos desta peça: primeiro, o aspecto histórico, segundo, o 
aspecto cultural c, cm terceiro lugar, a sua significação democrática. 

Do ponto·dc·vista histórico, será imposs(vcl encontrar, cm 
nossa vida pública acontecimento de m~ior significação do que a 
fundação dos cursos jurídicos: Olinda e .São Paulo, escolhidas para 
sede das primeiras Faculdades de Direito, iniciaram a formação da 
nossa cultura superior, Grande parte de nossos homens ptlblicos 
surram dessas duns cKcmplarcs faculdades. O Senado está parti· 
cularmcntc ligado a esse acontecimento. Uma das primeiras tarefas 
do recém instalado Senado brasileiro, cm 1827, foi a discussão c 
aprovação da lei que decidiu a instalação dos cursos jurídicos. Da 
Faculdade de Silo Paulo que foi a primeira escola superior do Brasil, 
partiu agora 'a Carta aos Brasileiros, Destas duns faculdades, São 
Paulo c Olinda, para citar apenas um fato da maior significação, 
sulrnm 17 Presidentes da Rcptlbllcn do Brasil, centenas de Sena· 
dores, Ministros de Estado, Magistrados, Governadores de Provln· 
cins c, depois Governadores c Presidentes de Estado. ll a própria 

I 
.l 
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história de nossa terra, com as campanhas pela abolição da 
escravatura, a proclamação da RcpOblica, as revoluções pela ordem 
constitucional que foram escritas por essas escolas, com a parti· 
cipação de professores c alunos. Ao Indo da tribuna improvisada, cm 
que Gofrcdo Tcllcs Jr. leu a Carta aos Brasileiros, estava o 
monumento no estudante morto na Revolução Constitucionalista, 
~ue tem à sua frente os versos imortais de Guilherme de Almeida: 

"Quando se sente bater no peito heróico pancada, deixa· 
se a folha dobrada enquanto se vai morrer." 

Essa disposição de luta pela defesa dos grandes valores da 
liberdade, da justiça, da democracia, representam páginas de glória 
cm nossa História. Foi dessa casa que saiu a Carta aos Brasileiros,
num momento da maior oportunidade, cm que de todo o Brasil, não 
apenas dos bach~réis, mas também dos agricultores, dos 
cmprcsârios, dos professores, dos estudantes, da Igreja, surge o apelo 
pacifico, ordeiro, porém firme c enérgico sintetizado nas palavras 
finais do documento: · · 

"A consciência juridica do Brasil quer uma coisa só: o 
Estado de Direito, já." 

e ~ história du passado unindo-se à vida e às ncccssidad~s do 
presente. 

Outro aspecto que merece ser salientado nesse documento é o 
cultural, é a contribuição da comunidade de professores, à solução 
de um dos problemas mais sentidos hoje no Pais. O Brasil tem 
esquecido ao contrário do que ocorre com outras nações, a 
extraordinária col.aboração que a comunidade cientifica, os 
professores univcrsitflrios particularmente, podem dar c devem dar à 
resolução dos problemas nacionais. Há nações cm que as uni· 
vcrsidadcs estão diretamcnte ligadas aos grandes órgãos da 
administração para trazer sua contribuição com o estudo, a reflexão, 
pesquisa, para a solução dos problemas nacionais. O Brasil não tem 
sabido valorizar esta cooperação. A Carta aos Brasileiros tem essa 
significação: são os professores de Direito, c, a seguir, os demais pro· 
fcssorcs, representantes da cultura brasileira, que estão subscrevendo 
o documento, que se transforma, assim, numa espécie de bola de 
neve que cstll a correr os Estados , para trazer à sensibilidade dos 
Governantes o apelo que vem das bases da vida nacional. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer,. 

O Sr. Paulo Brosaard (MDB- RS)- Entendo que a Carta aos 
Brasileiros, de iniciativa dos professores da histórica academia do 
Largo de São Francisco, constitui a mais apropriada comemoração 
dos cento c cinqUenta anos da criação dos cursos jurídicos cm nosso 
Pais. O fato revela que a gloriosa Faculdade continua fiel à idéia que 
inspirou a sua criação. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex•, que dá relevo à significação histórica do documcn· 
to. Realmente, a Faculdade de Direito de Silo Paulo nilo poderia 
encontrar melhor comemoração do que, fiel a sua gloriosa história, 
trazer, corajosamente, sua contribuição ao momento nacional. 

O Sr, Otto Lebmann (ARENA - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

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

O Sr, Oito Lchmann (ARENA - SP) - V. Ex• observava há 
pouco, nobre Senador, que da Faculdade de Direito de São Paulo 
partiram grandes movimentos c lcmbravu a Abolição, a Revolução 
Constitucionalista, Mas nestes movimentos houve, nu Faculdade de 
Direito de Silo Paulo, uma unanimidade pcrfcitu; entretanto, essa 
carta a que V. Ex• se refere nilo pode ser nprcscntudn como Carta dos 
Juristas de Silo Puulo ou dos Professores da Faculdade de Direito de 

São Paulo, porque até· agora, segundo noticiam os jornais, dos 26 
professores titulares da Faculdade de Direito apenas S a haviam subs· 
cri to, c dos livre-docentes apenas 4, sendo que a Universidade de São 
Paulo tem 4 mil c 600 professores; advogados, havia SI assinando 
essa carta, mas sabe V. Ex• que hoje, só cm São Paulo, temos cerca 
de 40 mil advogados. 

O Sr. Pulo Brouard (MDB- RS)- Permite o nobre Senador? 

O Sr. Otto Lchmann (ARENA - SP) - Não 6 um movimento 
que se possa dizer a Carta dos Juristas de São Paulo ou a Carta que 
representa o pensamento da Faculdade de Direito de São Paulo. Ain· 
da hoje, o profcss,r Miguel Rcalc, cm entrevista divulgada na 
Imprensa, faz restrições a esse documento. O Dirctor da Faculdade 
de Direito recusou-se, também, a assiná-lo. Entilo, essa carta existe, 
foi feita, todavia mais não é do que carta de alguns juristas do Largo' 
de Silo Francisco, de São Paulo, do Brasil. Carta dos Juristas, não. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Quero infor
mar a V. Ex• que os números referidos, são os do lançamento inicial 
da carta. Ela está começando a receber assinaturas. Dos 4.000 profes
sores da Universidade de São Paulo, a que se referiu V. Ex•, hão de 
subscrevê-la centenas, senão milhares de professores. No primeiro 
dia cerca de 800 assinaturas foram apostas ao documento. 

Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex' 

O Sr. Paulo Bro1111rd (MDB - RS) - Apenas para observar 
que o nosso eminente colega, nobre Senador Otto Lchmann, nome 
que sempre declino com a simpatia a que faz jus ... 

O Sr. Otto Lchmann (ARENA- SP)- O que é reciproco. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- ... falou cm outros episó
dios no passado ocorridos, em que teria havido unanimidade c lem
brou a Abolição. Peço vénia para opor embargos à declaração de 
S, Ex•: naquele tempo também havia cscravocratas, inclusive na 
Faculdade. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - E à República 
também foram muitos os que se opuseram. 

O Sr. Otto Lchmann (ARENA - SP) - Lembrei a Abolição 
porque V. Ex•, Senador Franco Montoro, fez referência a isto. 
Então, a critica seria a nós dois. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Não i A critica 
é contra a objcção de V. Ex• 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - E teria havido 
unanimidade. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Entre abo· 
licionistns c cscravocratas, estou do Indo dos abolicionistas, como 
está o Sr. Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Otto Lchmann (ARENA .,... SP) - Não hâ mais escra· 
vocratas. Todos nós, com a graça de Deus, vivemos entre homens li· 
vres. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Certamente to· 
dos irão concordar com a tese fundamental da Carta: estado de direi· 
tojál 

Hâ alguém, c especialmente algum jurista que possa ser contra o 
estado de direito e jâ? Que possa aceitar as razões ou pretextos 
invocado~ pelos que acham que é preciso esperar ulgum tempo para 
thcgarmos ao estado de direito; que é preciso mais desenvolvimento; 
mais riqueza; mais exportação para, depois, vir o estado de direito? 

Para nós, homens do Direito- c esta é a grande significação do 
Onze de Agosto - o Direito o grande instrumento do dcscnvol· 
vimcnto social da comunidade, da vida social. 

Ouço o aparte de V. Ex• 

O Sr, Paulo Brouard (MDB- RS)- Se o argumento do númc· 
ro vuicssc, poder-se-la dizllr que o Manifesto dos Mineiros nilo rcprc• 
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sentava o pensamento liberal de Minas Uerats, porque foi assinado 
por poucas dezenas de mineiros, no ano de 1943. 

Jllo entanto, aquele documento se tornou uma condccoraçilo 
para os seus signatllrios; especialmente para os signatdrios que a ele 
permaneceram fi~is. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Vejam V, Ex•s 
que o debate só pode servir para tornar clara a grande contribuição 
que a Faculdade de Direito de Silo Paulo, através da Curta aos . 
Brasileiros, posta hoje a toda a Nação. A Carta cont~m lições que 
representam a confirmação daquilo que o povo brasileiro sente, a 
verdade de que o Brasil não pode continuar num regime de cxccção, 

E cu me permito passar à terceira consideração, sobre o 
documento: ~ a sua significação dcmocrâtica, .iurfdica c de Direito 
1'11blico. Quero ler dois trechos do documento, para mostrar que o 
Direito, precisamente, dá resposta àquilo que representa a aspiração 
normal do nosso povo. · 

Diz a Carta aos Brasileiros: 

"Afirmamos que a fonte legitima da Constituição ~ o 
povo." 

E isto está no art. l•da atual Carta que nos rege: 

"Todo o poder emana do povo c cm seu nome ~ cxcr· 
cido." 

Verdade elementar, mas contestada por alguns. Por isso, o 
documento acrescenta: 

"Costuma-se dizer que a Constituição é obra do Poder. 
Sim, a Constituição ~obra do Poder Constituinte, Mas o que 
se hll de acrescentar, imediatamente, é que . o Poder 
Constituinte pertenCe ao Povo, e ao Povo somente, 

Ao Povo é que compete tomar a decisão poUtica 
fundamental; que irll determinar os lineamentos da paisagem 
jurfdica cm que deseja viver. 

Assim como a validade das leis depende de sua 
conformação com os preceitos da Constituição, a lcgitimi· 
dade da Constituição se avalia pela sua adequação às reali
dades sócio-culturais da comunidade para a qual ela é feita. 

Disto ~ que decorre a competência da própria· comuni· 
dadc para decidir sobre o seu regime polftico; sobre a cstrutu· 
ra de seu .Governo e os campos de competência dos órgi!os 
principais de que o Governo se compõe; sobre os processos 
de designação de seus governantes e legisladores. 

Disto, também, é que decorre a competência do Povo 
para fazer a Declaração dos Direitos Humanos fundamen· 
tais, assim como para instituir os meios que os assegurem." 

Lição simples de Direito Público! A fonte da iegislaçi!o e a fonte 
da Lei Maior, que ~ a Constituição, só pode ser o próprio povo. 
Lição simples, histórica c oportuna. ~ disso que o Brasil está 
necessitando. Mas há outra lição a lembrar nesta parte jurfdica c 
democrática. 

Houve tempo cm que o Brasil foi chamado "república dos 
bacharéis". Hoje, onde estilo os bacharéis? A direção da vida pública 
passou a ser exercida por tecnocratas. Silo eles que decidem, com 
fórmulas pretensamente infaUvcis c de validade absoluta,· sobre o 
destino de toda a Nação. Em lugar de se ouvir o povo, os sctorcs da 
comunidade: os agricultores, os industriais, os trabalhadores, os pro· 
fessores, os Municfpios, os Estados sobre os problemas em que eles 
estilo dlrctamcntc interessados, ouve-se apenas o técnico que, fecha· 
dó cm seu gabinete c dotado de poder quase absoluto, decreta medi· 
das de aparente infalibilidade. O documento se refere a essa situação. 
Fazendo um contraste entre dois sensos du ordem; um· dos que se 
supõem inbufdos da ciência do bem c do mal, conhecedores prcdcsti· 
nad.os do que deve c do que não deve ser feito, proprictârios absolu· 
tos da verdade, ditadores soberanos do comportamento humano. A 
esta mentalidade, que ~ representada pela tecnocracia que toma us 
grandes decisões de. nossa vida pública, ~ preciso opor o senso jurf· 
dico. 

O Direito hã vinte séculos vem formando a sua metodologia. O 
Direito sabe que lidando com realidades humanas não esta diante de 
verdades absolutas; connccc a relatividade, a precariedade, a inscgu· 
rança das afirmações sobre a realidade social c humana. Ele não 
pretende reduzir a vida comunitâria, as ciências sociais, a vida do 
direito àquele rigorismo llsico-matcmdtico ou tecnocrático de fórmu· 
las abstrutas e perfeitas. Ele sabe que lida com o provável, com o 
contingente, e é por isso que o método do Direito é modesto, c não 
pretensioso. 

Surge uma questão. Qual a primeira recomendação que o Direi· 
to indica, com base na experiência de vinte s~culos, a partir dos roma
nos, c que vem acompanhando o desenvolvimento de nossa civili· 
zacão c cultura? 

O tecnocrata, quando lhe í: apresentando um problema, dá 
prontamente sua solução "absoluta, infalfvcl", como diz a Carta aos 
Brasileiros. O jurista, nilo. O Jüiz, por exemplo, recebe um pedido c, 
em lugar de dar a sua solução perfeita, absoluta, manda, como 
primeira providência, citar a parte contrâria, para que esta apresente 
as suas razões. Se o assunto interessa ao Estado, é convocado o 
Ministério Público, Se hâ outros interessados, eles sil.o admitidos 
como litisconsortcs. Cada um dá a sua opinião c afinal, ponderadas 
as razões oferecidas por esse diálogo necessário o juiz dâ a sua 
dccisiio.lnfalfvel, absoluta? Não. De infcio hâ a presunção de que é 
uma decisão SUJeita a erro; por isso ela é rccorrlvel, c pode dar ori
gem a um recurso, a uma segunda instância. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso} - Solicito a V. Ex• 
considere que o seu tempo jll cstâ esgotado. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP}- Terminarei, Sr. 
Presidente. 

Esta liçiio de modéstia, de diâlogo, de uma lógica do razoável c 
do humano, que marca a vida do Direito, é o que está faltando à nos
sa vida pública. 

Um dos grandes juristas contemporâneos - Pcrclman, ao 
examinar precisamente a Metodologia do Direito, faz a seguinte 
consideração: 

"ll preciso que este sentido humano do Direito seja leva· 
do às demais Ciências Sociais, à Economia, à Administração, 
à Polftica. Esta relatividade, 'este sentido das soluções razod· 
veis, c nilo infalfvcis, em que é preciso ouvir mais do que fa· 
lar, tornam indispcnsãvcl o diãlogo, E, quando se trata do 
interesse público, a necessidade do debate é muito maior." 

~por isso que as leis silo elaboradas, não cm gabinetes fechados 
mas no Parlamento, de portas c janelas abertas, com partidos que 
apresentam as suas versões, com os interessados podendo trazer a 
sua contribl•icilo, 

A lei não pode ser feita, dentro do gabinete por um t~cnico. As 
Leis que assim silo feitas silo fadadas à incficâcia. 

Temos no atual momento brasileiro exemplo significativo a este 
respeito: o Ministro da Justiça, com um Governo todo-poderoso, bai· 
xou o Código Penal, cm dezembro de 1969, para entrar cm vigor cm 
1970, sem debate, sem a participação do Congresso c da comunida· 
de. E o que aconteceu com esse Código? Pouco depois de sua 
promulgação, o próprio Governo pediu o adiamento de sua vigência 
pura 1971. Em 197t, novo pedido para 1972, para 1973, para 1974, 
para 1975 c, finalmente, por iniciativa da própria Oposição, ~ que se 
cstubelcccu um critério mais razoável: o Código Penal, baixado pelo 
Ministro Gama c Silva, com os poderes absolutos de um Decreto-lei, 
somente cntrurd cm vigor juntamente com o novo Código de Proces
so Penal. E antes de cntmr cm vigor, este Código já recebeu centenas 
de emendas que o corrigem. 

~ cstn lição de humanismo, de democracia que u Carta aos Bras/· 
leiros vem lembrar. Da! a sua oportunidade. Não se rcsolvcri!o os 
problemas do Brasil se este cspfrito do li de Agosto, de uma luta por 
valores humanos, de respeito à liberdade, de respeito a estes grandes 
valores humanos, nilo prevalecer cm nossa vida pdbllca. 

j 
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A Carta aos Brasileiros c um documento nilo apenas dirigido 
aos brasileiros, mas destinada a lembrar que ningu~m. cm nome dos 
brasileiros, pode dar a eles a sua Constituição c a sua lei, ~o que diz 
a doutrina, c o tcKto da nossa Lei maior: 

"Todo poder emana do povo c cm seu nome é cKcrcido." 

Da! o sentido popular, dcmocrâtico c histórico deste documcn· 
to, que hã de ter influência decisiva na retomada da nprmalidadc 
Constitucional de nossa Terra. (Muito bcml Palmas. O orador ~ 
cumprimentado.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENA· 
DOR FRANCO MONTORO EM SEU DISCURSO: 

CARTA AOS BRASILEIROS 

Das Arcadas do Largo de Silo Francisco, do "Território Livre" 
da Academia de Direito de Silo Paulo, dirigimos a todos os brasi· 
loiros esta Mensagem de Aniversário, que ~ a Prodamaçio de Prln· 
dplos de nossas convicções politicas. 

Como herdeiros do patrimônio recebido de nossos maiores, ao 
ensejo do Sesquicentenário dos Cursos Jur!dicos no Brasil, queremos 
dar o testemunho, para as gerações futuras, de que os ideais do Es· 
tado de Direito, apesar da conjuntura da hora presente, vivem c 
atuam, hoje como \)ntcm, no espirita vigilante da nacionalidade. 

Queremos dizer, sobretudo aos moços, que nós aqui estamos c 
aqui permanecemos, decididos,' como sempre, a lutar pelos Direitos 
Humanos, contra a oprcssilo de todas as ditaduras. 

Nossa fidelidade de hoje aos principias basilares da Democracia 
é a mesma que sempre cKistiu à sombra das arcadas: fidelidade 
indcfcct!vcl e operante, que escreveu as Páginas da Liberdade, na 
História do Brasil. 

Estamos certos de que esta Carta eKprimc o pensamento comum 
de nossa imensa c poderosa Famflia- da FamOia formada, durante 
um século c meio, na Academia do Largo Silo Francisco, na Facul· 
dadc de Direito de Olinda c Recife, c nas outras grandes Faculdades 
de Direito do Brasil- FamOia indestrutível, espalhada por todos os 
rincões da Pátria, c da qual jâ sa!ram, na vigência de Constituições 
democráticas, dczcsscte Presidentes da República. 

I. O LEGAL E O LEGITIMO 

Deixemos de lado o que ni!o ~ essencial. 
O que aqui diremos nilo tem a prctcnsilo de constituir novidade. 

Para evitar interpretações crrôncas, sem sequer nos vamos referir a 
certas conquistas sociais do mundo moderno. Deliberadamente, 
nada mais diremos do que aquilo que, de uma ou outra maneira, vem 
sendo ensinado, desde sempre, nos cursos normais das Faculdades 
de Direito. E nilo transporemos os limites do campo cientifico de nos· 
sa competência. 

Partindo de uma distinçilo necessária. Distinguimos entre o lc· 
gal c o legitimo. 

Toda lei ~. legal, obviamente. Mas nem toda lei ~ legitima. 
Sustentamos que só é legitima a lei provinda de fonte legitima. 

Das leis, a fonte legitima primária t a comunidade a que as leis 
dizem respeito;~ o Povo ao qual elas interessam- comunidade c Po· 
vo cm cujo seio as ld~ias das leis germinam, como produtos naturais 
das eKigências da vida. 

Os dados sociais, as contingências históricas da colctividade, as 
contradições entre o dever teórico c o comportamento cfetivo, a 
m~dia das aspirações c das repulsas populares, os anseios doml· 
nantes do Povo, tudo isto, cm conjunto, ~ que constitui o manancial 
de onde brotam normas cspontdncas de convivência, originais intcn· 
tos de ordenação, lls vezes usos c costumes, que irão Inspirar a obra 
do legislador, 

Das forças mesológicas, dos fatores reais, imperantes na comu· 
nidadc, é que emerge n alma dos mandamentos que o legislador, na 
forja parlamentar, modela cm termos de leis legitimas, 

A fonte legitima sccundârla das leis ~ o próprio legislador, ou o 
conjunto dos legisladores de que se compõem os órgãos legislativos 

do Estado, Mas o legislador c os órgãos legislativos somente silo 
fontes legitimas das leis enquanto forem representantes autorizados 
da comunidade, vozes oficiais do Povo, que ~ a fonte primária das 
leis. 

O único outorgante de poderes legislativos~ o Povo. Somente o 
Povo tem competência para escolher seus representantes. Somente os 
Representantes do Povo silo legisladores lcg!timos. 

A escolha legitima dos legisladores só se pode fazer pelos proces
sos fixados pelo Povo em sua Lei Magna, por ele tamb~m elaborada, 
c que~ a Constituiçilo. 

Consideramos inlcg!tima, as leis nilo nascidas do seio da colcti· 
vidadc, nilo confeccionadas cm conformidade com os processos pre
fixados pelos Representantes do Povo, mas baixadas de cima, como 
carga descida na ponta de um cabo. 

Afirmamos, portanto, que hll uma ordem jur!dica legitima e 
uma ordem jur!dica ileg!tima. A ordem imposta, vinda de cima para 
baixo, é ordem ileg!tima. Ela ~ ilcg!tima, porque, antes de mais nada, 
ileg!tima ~ a sua origem. Somente~ legitima a ordem que nasce, que 
tem raizes, qu~ brota da própria vida, no seio do Povo. 

Imposta, a ordem~· violência. Ãs vezes, cm certos momentos de 
convulsão social, apresenta-se como remédio de urgancia. Mas, cm 
regra, ~ mcdicaçilo que nilo pode ser usada por tempo ·dilatado, 
porque acaba acarretando males piores do que os causados pela 
doença. 

2. AORDEM,OPODEREAFORÇA 

Estamos convictos de que há um senso leviano c um senso grave 
da ordem. 

O senso leviano da ordem~ o dos que se supõem imbu!dos da ci. 
ência do bem c do mal, conhecedores predestinados do que deve c do 
que não deve ser feito, proprictllrios absolutos da verdade, ditadores 
soberanos do comportamento humano. 

O senso grave da ordem ~ o dos que abraçam os projetas resul· 
tantcs do entrechoque livre das opiniões, das lutas fecundas entre 
id~ias c tendências, nas quais nenhuma autoridade se sobrepõe às 
Leis c ao Direito. 

Ningu~m se iluda, A ordem social justa nilo pode ser gerada pc
la prctcnsilo de governantes prepotentes. A fonte gcnu!na da ordem 
ni!o é a Força, mas o Poder. 

O Poder, a que nos referimos, não é o Poder da Força, mas um 
Poder de persuasão. 

Sustentamos que o Poder Legitimo~ o que se funda naquele scn· 
so grave da ordem, naqueles projetas de organizaçilo social, nascidos 
do embate das convicções c que passam a preponderar na coleti· 
vidadc c a ser aceitos pela consciência comum do Povo, como os 
melhores. 

O Governo com o senso grave da ordem ~ um Governo cheio de 
Poder. Sua legitimidade reside no prestigio popular de quase todos 
os seus projetas. Sua autoridade se apóia no consenso da maioria. 

Nisto é que está a razilo da obediência voluntária do Povo aos 
Governos icg!timos. 

Denunciamos como ilegítimo, todo Governo fundado na Força, 
Legitimo, somente o~ o Governo que for Orgilo do Poder. 
Ilcg!timo ~o Governo cheio de Força c vazio de Poder. 
A nós nos repugna a teoria de que o Poder nilo ~ mais do que a 

Força. Para nossa consciênciajuridica, o Poder é produto do consen• 
so popular e a Força um mero instrumento do Governo. 

Nilo negamos a utilidade de tal instrumento, Mas o que 
afirmamos ~ que a Força ~ somente dtll na qualidade de meio, para 
assegurar o respeito pela ordem jur!dica vigente e não para subverte
la ou para Impor reformas na Constituição. 

A Força é um melo de que se utiliza o Governo fiel aos projetas 
do Povo. Desgraçadamente, tamb~m a utiliza o Governo infiel. O 
Governo fiel a utiliza a serviço do Poder. O G~verno Infiel, a serviço 
do arb!trio, 

Reconhecemos , que o Chefe do Governo ~ o mais alto 
funcionAria nos quadros administrativos da Nação. Mas negamos 
que ele seja o mais alto poder de um Pn!s. Acima dele, reina o Poder 

' '-
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de uma Idéia: reina o Poder das convicções que inspiram as linhas 
mestras da Politica nacional. Reina o senso grave da Ordem, que se 
acha definido na Constituição, 

3. A SOBERANIA DA CONSTITUIÇÃO 

Proclamamos a soberania da Constituição. 
Sustentamos que nenhum ato legislativo pode ser tido como lei 

superior à Constituição. 

Uma lei só é válida se a sua elaboração obedeceu aos preceitos 
constitucionais, que regulam o processo legislativo, Ela só é válida 
se, cm seu mérito, suas disposições não se opõem ao pensamento da 
Constituição. 

Aliás, uma lei inconstitucional é lei precária c c!Cmcra, porque 
só é lei enquanto sua inconstitucionalidade não for declarada pelo 
Poder Judiciário. Ela não é propriamente lei, mas apenas uma camu· 
fingem da lei. No conflito ·entre ela c a Constituição, o que cumpre, 
propriamente, não é fazer prevalecer a Constiiuição, mas é dar pela 
nulidade da lei inconstitucional. Embora não seja razo!lvcl considerá· 
la inexistente, uma vez que a lei existe como objcto do julgamento 
que a declara inconstitucional, ela não tem, cm verdade, a dignidade 
de uma verdadeira lei. 

Queremos consignar aqui um simples mas fundamental princi· 
pio. Da conformidade de todas as leis com o espirito c a letra da 
Constituição, dependem a unidade c coerência do sistema jurldico 
nacional. 

Observamos que a Constituição também é uma lei. Mas é a Lei 
Magna. O que, antes de tudo, a distingue nitidamente das outras leis 
é que sua elaboração e seu mérito não se submetem a disposições ne· 
nhuma lei superior a ela. Aliás, não podemos admitir como legitima 
lei nenhuma que lhe seja superior. Entratanto, sendo lei, a Constitui· 
ção hã de ter, também, sua fonte legitima. 

Afirmamos que a fonte legitima da Constituição é o Povo. 
Costuma-se dizer que a Constituição é obra do Poder. Sim, a 

Constituição é obra do Poder Constituinte. Mas o que se há de acres
centar, imediatamente, é que o Poder Constituinte pertence ao Povo, 
c ao Povo somente, 

Ao Povo é que compete tomar a decisão pol!tica fundamental, 
que irâ determinar os lineamentos da paisagem jurldica cm que dese
ja viver. 

Assim como a validade das leis depende de sua conformação 
com os preceitos da Constituição, a legitimidade da Constituição se 
avalia pela sua adcquadação às realidades sócio-culturais da comuni· 
dadc para a qual ela é feita. 

Disto é que decorre a competência da própria comunidade 
para decidir sobre o seu regime politico; sobre a estrutura de seu Go· 
vcrno c os campos de competência dos órgãos principais de que o 
Governo se compõe; sobre os processos de designação de seus 
governantes c legisladores. 

Disto, também, é que decorre a competência do Povo para fazer 
a Dcclaraçilo dos Direitos Humanos fundamentais, assim como para 
instituir os meios que os assegurem. 

Em conseqUência, sustentamos que somente o Povo, por meio 
de seus Representantes, reunidos cm Assembléia Nacional . Cons
tituinte, tem competência para elaborar u Constituição; que somente 
o Povo tem competência para substituir a Constituição vigente por 
:~utra, nos casos em que isto se faz necessdrlo. 

S~stcntamos, Igualmente, que só o Povo, por melo de seus 
Representantes no Parlamento Nacional, tem competência para 
emendar a Constituição, 

E sustentamos, ainda, que as emendas na Constltulçi\o não se 
podem f3zcr como se fazem as alterações na lcglslaçi\o ordinária. Na 
Constituic;ão, as emendas somente se cfctuam, quando apresentadas, 
processadas e aprovadas cm conformidade com preceitos especiais, 
que u própria Constituiçilo hd de enunciar, preceitos estes que têm 
por fim conferir à Lei Magno do Povo uma estabilidade maior do 
que a das outrus leis. 

Declaramos ilcgitima a Constituição outorgada por autoridade 
que nilo seja a Assembléia Nacional Constituinte. 

Declaramos ilcgitimas as emendas na Constituição que nilo fo· 
ram feitas pelo Parlamento, com obediência, no encaminhamento, 
na votaçilo c promulgação das mesmas, a todas as formalidades do ri· 
to, que a própria Carta Magna prefixa, cm disposições cxprctsas. 

Nilo nos podemos furtar ao dever de advertir que o cxcrcicio do 
Poder Constituinte por autoridade que nilo seja o Povo, cm Assem· 
bléia Constituinte, configura, cm qualquer Estado democrdtico, a 
prática de usurpação de Poder Politico, 

Negamos peremptoriamente a possibilidade de cocKistência, 
num mesmo Pais, de duas ordens constituciona!• legitimas, embora 
diferentes uma da outra. Se uma ordem é lcgitim~, por ser obra da 
Assembléia Constituinte do Povo, nenhuma outra ordem, provinda 
de outra autoridade, pode ser legitima. 

Se ao Poder Executivo fosse facultado reformar a Constituiçilo, 
ou submetê-la a uma legislação discriminatória, a Constltuiçilo per· 
dcria, precisamente, seu cardtcr constitucional c passaria a ser um 
farrapo de papel. 

A um farrapo de papel se reduziria o documento solene, cm que 
a Naçilo delimita a competência dos órgilos do Governo,. para res· 
guardar, zelosamente, de intromissões cerceadoras dos poderes pObli· 
cos, o campo de atuação da liberdade humana. 

4. OESTADODEDIREITOEOESTADODEFATO 

Proclamamos que o Estado legitimo é o Estado de Direito, c que 
o Estado de Direito é o Estado Constitucional. 

O Estado de Direito é o Estado que se submete ao principio de 
que Governos c governantes devem obediência à Constituiçilo, 

Bem simples é este principio, mas luminoso, porque se ergue, co· 
mo barreira providencial, contra o arbitrio de vetustos c renitentes 
absolutismos. A ele as instituições politicas das Nações somente che
garam após um longo c acidentado percurso na História da Civiliza· 
ção, Sem exagero, pode dizcr·se que a consagração desse principio 
representa uma das mais altas conquistas da cultura, na área da Poli· 
tica c da Ciência do Estado. 

O Estado de Direito se caracteriza por três notas essenciais, a sa· 
bcr: por ser obediente ao Direito; por ser guardião dos Direitos; c 
por ser aberto para as conquistas da culturajuridica, 

J; obediente ao Direito, porque suas funções silo as que a Cons· 
tituiçilo lhe atribui, c porque, ao exercê-las, o Governo nilo ultrapas· 
sa os limites de sua competência. 

J; guardião dos Direitos, porque o Estado de Direito é o Estado· 
Meio, organizado para servir o ser humano, ou seja, para assegurar o 
cxcrclcio das liberdades c dos direitos subjctivos das pessoas. 

E é aberto para as conquistas da cultura jurldica, porque o Esta· 
do de Direito é uma democracia, caracterizado pelo regime de rcprc
scntaçilo popular nos órgilos legislativos c, portanto, é um Esta· 
do scnsivcl às necessidades de incorporar à lcgislaçilo as normas tcn· 
dentes a realizar o ideal de uma Justiça cada vez mais perfeita. 

Os outros Estados, os Estados nilo constitucionais, silo os Esta· 
dos cujo Poder Executivo usurpa o Poder Constituinte, Silo os Esta· 
dos cujos chefes tendem a se julgar onlpotcntcs c oniscicntcs, c que 
acabam por nilo respeitar fronteiras para a sua competência. Silo os 
Estados cujo Governo nilo tolera critica c não permite contcstaçilo. 
Silo os Estados-Fim, com Governos obsccados por sua própria scsu· 
rança, pcrmancntcmCiltc preocupados com sua sobrevivência c con· 
tinuldadc. São Estados opressores, que multas vezes se caracterizam 
por seus sistemas de rcprcssilo, erguidos contra as livres manifesta· 
çilcs da cultura c contra o emprego normal dos meios de defesa dos 
direitos da personalidade. 

Esses Estados se chamam Estade de Fato. Os otlmistas lhes dilo 
o nome dt Estados de Exccçilo. 

llcgitimos, evidentemente, siln tais Estados porque seu Poder 
Executivo viola o principio soberano da obedlencla dos Governos à 
Constituição c às leis. 
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llcgltimos, cm verdade, porque seus Governos não têm Poder, 
não tem o Poder Legitimo, que definimos no inicio desta carta. 

Destituldos do Poder Legitimo, os Estados de Fato duram 
enquanto puderem contar com o apoio de suas forças armadas. 

Sustentamos que os Estados de Fato, ou Estados de Exccçilo, 
silo sistemas subversivos, inimigos da ordem legitima, promotores da 
violência contra Direitos Subjctivos; porque silo Estados contrários 
ao Estado Constitucional, que é o Estado de Direito, o Estado da Or· 
dcm Jurfdica, 

Nos países adiantados, cm que a cultura polfti:a jâ organizou o 
Estado de Direito, a insólita implantação do Estado de Fato ou de 
.lxccção- do Estado cm que o Presidente da RcpOblica volta a ser o 
monarca /ege so/urus- constitui um violento retrocesso no caminho 
da cultura. 

Uma vez reimplantado o Estado de Fato, a Força torna a go· 
vcrnar, destronando o Poder. Então, bens supremos do csplrito 
humano, somente alcançados após ârdua caminhada da inteligência, 
cm séculos de História, silo simplesmente ignorados. Os valores mais 
altos da Justiça, os direitos mais sagrados dos homens, os processos 
mais elementares de defesa do que é de cada um; silo 'vilipendiados,· 
ridicularizados c até ignorados, como se nunca tivessem existido. 

O que os Estados de Fato, Estados Policiais, Estados de· 
Exccção, Sistemas de Força apregoam é que hã Direitos que devem 
ser suprimidos ou cerceados, para tornar posslvcl a consecução dos 
ideais desses próprios Estados c Sistemas. 

Por exemplo, cm lugar dos Direitos Humanos, a que se refere a 
Declaração Universal das Nações Unidas, aprovada cm 1948; cm lu
gar do habeas corpus: cm lugar do direito dos cidadãos de eleger seus 
governantes, esses Estados c Sistemas colocam, freqUentemente o 
que chamam de Segurança Nacional c Desenvolvimento Económico. 

Com as tenebrosas experiências dos Estados Totalitãrios 
europeus, nos quais o lema é, c sempre roi, "Segurança c Dcscnvol· 
vimcnto", aprendemos uma dura lição. Aprendemos que a Ditadura 
é o regime por excelência, da Segurança Nacional c do Dcscnvol· 
vimcnto Económico. O Nazismo, por exemplo, tinha por meta o 
binómio Segurança c Desenvolvimento. Nele ainda se inspira a 
ditadura soviética. 

Aprendemos definitivamente que fora do Estado de Direito, o 
referido binómio pode não passar de uma cilada. Fora do Estado de 
Direito, a Segurança, com seus órgãos de terror, é o caminha da 
tortura c do aviltamento humano; c o Desenvolvimento, com o ma· 
labarismo de seus câlculos, a preparação para o dcscalabra económi· 
co, para a miséria e a ruína. 

Não nos deixaremos seduzir pelo canto das sereias de quaisquer 
Estados de Fato, que apregoam a necessidade de Segurança c 
Desenvolvimento, com o objctivo de conferir legitimidade a seus 
atns de Força, violadores freqUentes da Ordem Constitucional. 

Afirmamos que o binómio Segurança c Desenvolvimento não 
tem o condão de transformar uma Ditadura numa Democracia, um 
Estado de Fato num Estado de Direito. 

Declaramos falsa a vulgar afirmação de que o Estado de Direito 
c a Democracia silo "A sobremesa do desenvolvimento económico", 
O que temos verificado, com freqUência, é que desenvolvimentos eco
nómicos se fazem nas mais hediondas ditaduras. 

Nenhum pais deve esperar por seu desenvolvimento económico, 
para depois implantar o Estado de Direito, Advertimos que os Sis· 
temas, nos Estados de Fato, ficarão permanentemente à espera de 
um maior dcscnvolvimcn'to económico, para nunca implantar o Esta· 
do de Direito. 

Proclamamos que o Estado de Direito é sr.mprc primeiro, 
porque primeiro estão o~ direitos c a segurança da pessoa humana. 
Nenhuma idéia de Segurança Nacional e de Desenvolvimento 
Económico prepondera sobre a idéia de que o Estado existe para 
servir o homem, 

Estamos convictos de que a segurança dos direitos da pessoa 
humano é a primeira providência poro garantir o verdadeiro dcscn· 
volvimcnto de uma Nação. 

Nós queremos segurança c desenvolvimento. Mas queremos 
segurança c desenvolvimento dentro do Estado de Direito. 

Em meio da treva cultural dos Estados de Fato, a chama acesa 
da consciência íurldica não cessa de reconhecer que não existem, 
para Estado nenhum, ideais mais altos do que os da Liberdade c da 
Justiça. 

S. A SOCIEDADE CIVIL E O GOVERNO 

O que dA sentido ao desenvolvimento nacional, o que confere lc· 
gitimidadc às reformas sociais, o que dâ autenticidade às renovações 
do Direito, silo as livres manifestações do Povo, cm seus órgãos de 
classe, nos' diversos ambientes da vida, 

Quem deve propulsionar o desenvolvimento é o Povo organiza· 
do, mas livre, porque ele é que tem competência, mais do que nin· 
guém, para defender seus interesses e seus direitos, 

Sustentamos que uma Nação desenvolvida é uma Nação que 
pode manifestar e fazer sentir a sua vontade, !; uma Naçilo com 
organização popular, com sindicatos autónomos, com centros de 
debate, com partidos autênticos, com velculos de livre informação. (! 
uma Nação em que o Povo escolhe seus dirigentes, e tem meios de in· 
traduzir sua vontade nas deliberações governamentais. (!uma Nação 
cm que se acham abertos os amplos c francos canais de comunicação 
entre a Sociedade Civil c o Governo. 

Nos Estados de Fato, esses canais são cortados. Os Governos se 
encerram cm Sistemas fechados, nos quais se instalam os "donos do 
Poder". Esses "donos do Poder" não são, cm verdade, donos do 
Poder Legitimo: são donos da Força. O que chamam de Poder não é 
o Poder oriundo do Povo, 

A órbita da politica não vai além da ãrca palaciana, reduto 
aureolado de mistério, hermeticamente trancado para a Sociedade 
Civil, 

Nos Estados de Fato, a Sociedade Civil é banida da vida politica 
da Nação. Pelos chefes do Sistema, a Sociedade Civil é tratada com 
um confuso conglomerado de inéptos, sem discernimento c sem crité· 
rio, aventureiros c aproveitadores, incapazes para a vida pOblica, 
destituídos de senso moral c de idealismo clvico, Uma multidão de 
ovelhas negras, que precisa ser continuamente contida c sempre 
tangida pela inteligência soberana do sábio tutor da Nação, 

Nesses Estados, o Poder Executivo, por meio de atos arbitrA· 
rios, declara a incapacidade da Sociedade Civil, c decreta a sua in· 
tcrdição. 

Proclamamos a ilegitimidade de todo sistema politico em que 
fendas ou abismos se abrem entre a Sociedade Civil e o Governo. 

Chamamos de Ditadura o regime em que o Governo estâ sepa· 
rodo da Sociedade Civil. Ditadura é o regime cm que a Sociedade Ci· 
vil não elege seus Governantes e não participa do Governo. Ditadura 
é o regime cm que o Governo governa sem o Povo. Ditadura é o rc· 
gimc cm que o Poder não vem do Povo. Ditadura é o regime que cas
tiga seus adversârios e profbe a contestação das razões cm que ela se 
procura fundar. 

Ditadura é o regime que governa para nós, mas sem nós. 
Como cultores da Ciência do Direito e do Estado, nós nos 

recusamos, de uma vez por todas, a aceitar a falsificação dos concci· 
tos. Para nós a Ditadura se chama Ditadura, e a Democracia se cha· 
ma Democracia. 

Os governantes que derem o nome de Democracia à Ditadura 
nunca nos enganaram c não nos enganarão. Nós saberemos que eles 
estarão atirando, sobre os ombros do povo, um manto de irrisão. 

6, OS VALORES SOBERANOS DO HOMEM, DENTRO DO 
ESTADO DE DIREITO 

Neste preciso momento histórico, reassume extraordinária im· 
portdncia a verificação de um rato cósmico. Até o advento do 
Homem no Universo, a evolução era simples mudança na organizo· 
ção flsicn dos seres. Com o surgimento do Homem, a evolução pus· 
sou a ser, tamb~m. um movimento da consciência. 

Seja-nos permitido Insistir num trulsmo: a evolução do homem é 
n evolução de sua consciancla ~a evolução da cultura. 

A nossa tese é a de que o homem se aperfeiçoa a medida que 
iiiGOrpora valores morais ao seu património espiritual. Sustentamos 

' 
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que os Esta~ os 'somente progridem, somente se aprimoram, quando 
tendem a satisfazer ansiedades do coração humano, assegurando o 
fruição de valores espirituais, de que o importância do vida indi· 
vidual depende. 

Sustentamos que um Estado será tanto mais cvolurdo quanto 
mais a ordem reinante consagre c garanta o direito dos cidadãos de 
serem regidos por uma Constituição soberano, elaborada livremente 
pelos Representantes do Povo, numa Assembléia Nacional 
Constituinte; o direito de não ver ninguém jamais submetido a 
disposições de atos legislativos do Poder Executivo, contrários aos 
preceitos c ao espírito dessa Constituição; o direito de ter um 
Governo cm que!' o Poder Legislativo c o Poder Judiciário possam 
cumprir sua missão com independência, sem medo de rcprcsâlia~ c 
castigos do Poder Executivo; o direito de ter um Poder Executava 
limitado pelas normas da Constituição soberana, elaborada pela 
Assembléia Nacional Constituinte; o direito de escolher, cm pleitos 
democráticos, seus governantes c legisladores; o direito de ser eleito 
governante ou legislador, c o de ocupar cargos na administração 
pablica; o direito de se fazer ouvir pelos Poderes Públicos, c de in· 
traduzir seu pensamento nas decisões do Governo; o direito à 
liberdade justa, que é o direito de fazer ou de não fazer o que a lei 
não proíbe; o direito à igualdade perante a lei, que é o direito de cada 
um de receber o que a cada um pertence: o direito à intimidade c à 
inviolabilidade do domicilio; o direito à propriedade c o de conscrvâ· 
la;· o direito de organizar livremente sindicatos de trabalhadores, 
para que estes possam lutar cm defesa de seus interesses: o direito à 
presunção de inocência, dos que não forem declarados culpados, cm 
processo regúlar; o direito de imediata c ampla defesa dos que forem 
acusados de ter praticado ato illcito; o direito de não ser preso, fora 
dos casos previstos cm lei; o direito de não ser mantido preso, 
cm regime de incomunicabilidade, fora, dos casos da lei; o direito de 
nilo ser condenado a nenhuma pena que a lei nilo haja cominado 
antes do delito; o direito de nunca ser submetido a tortura, nem a 
tratamento desumano ou degradante; o direito de pedir a 
manifestação do Poder Judiciârio, sempre que houver interesse 
legitimo de alguém; o direito irrcstrito de impctrar habeas corpus: o 
direito de ter Juizes c Tribunais independentes, com prerrogativas 
que os tornem rcfratários a injunçõcs de qualquer ordem; o direito 
de ter uma imprensa livre; o direito de fruir das obras de arte c cultu· 
ra, sem cortes ou restrições; o direito de exprimir o pensamento, sem 
qualquer censura, ressalvadas as penas legalmente previstas, para os 
crimes de calúnia, difamação c injúria; o direito de resposta; o direito 
de reunião c associação. 

Tais direitos são valores soberanos. São ideais que inspiram as 
ordenações jurldicas das nações verdadeiramente civilizadas. Silo 
principias informadores do Estado de Direito. 

Fiquemos apenas com o essencial. 
O que queremos é ordem. Somos contrários a qualquer tipo de 

subversão. Mas a ordem que queremos é a ordem do Estado de Direi· 
to. 

A consciência jurídica do Brasil quer uma coisa só: o Estado de 
Direito, já. 

Arcadas, li de agosto de 1977, 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. EURICO 
REZENDE NA SESSÃO DE I 1-8·77, QUE SERIA PUBLI· 
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES. Como Lldcr, pro· 
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Prcsidcn· 
te c Srs. Senadores: 

O eminente Lfdcr do MDB acaba de dlscortinar, para a Casa c 
para a Naçilo, ns convicções jurldicas c os principias de legalidade 
que, a seu ver, devem ser assimilados por aqueles que dirigem ON·d•s· 
tinos nacionais. 

Mos seja-me licito assinalar, de inicio, um ponto que causa cstra· 
nhcza naquele documento, quando se invoca o respeito à ordem jurl· 
dica. 

O documento foi datado de hoje, 11 de agosto, mas divulgado 
no dia 8 de agosto, o que equivale, sem da! vida alguma, a um cheque 
pós-datado, c a ordem jurldica não deve receber senil o com profunda 
estranheza. 

Ficou aprovado, pelo aparte do eminente Senador c LI der Otto 
Lchmann, que nilo se trata - como se propalava por ai- da Carta 
dos Juristas de Silo Paulo, porque aquela manifestação se restringiu 
a uma denominação adequada, qual seja, Carta de Juristas, o que 
tem, obviamente, um sentido perfeitamente restritivo, 

Sr. Presidente, o cuidado, a pudiclcia, o patriotismo, o senso de 
vigilância, denominações com as quais o eminente Senador Franco 
Montara gratificou aquela iniciativa, nos faz perguntar a S. Ex• c, 
sobretudo, àquele sctor de inquietação jurídica: será que cm 1964, 
quando quase todos aqueles ilustres signatâriosjá se encontravam na 
idade madura: numa época cm que o Brasil se preparava para rccc· 
bcr um impacto c a maldição da importação comunista; num pcrlo
do cm que a intranqUilidade da famOia brasileira era absoluta; numa 
fase, sobretudo, coincidentemente, cm que a admirável mulher pau· 
lista desfiava gcnuflcxo as contas do rosário imaculado, convocan· 
do as forças de Silo Paulo c do Brasil para dizer um não à anarquia 
quase generalizada; naquele tempo cm que as miles, as filhas c as noi· 
vas de Silo Paulo convocavam as forças vivas da Nação para a rcsis· 
tência c para a decisão,- pergunto, Sr. Presidente, se o ilustrcjuris· 
ta Dr. Gofrcdo Tcllcs c adjacências escreveu alguma carta ou dar· 
dcjou algum protesto contra a vulneraçilo da ordcmjurldica do Esta· 
do de Direito, da Democracia c da Liberdade. Nilo! Resolveram eles 
agora, pura c simplesmente, agregar-se a um espirita dcJacciosismo 
c, aderindo às deformações, às deturpações c, sobretudo, no pcssimis· 
mo c à impaciência da nobre Oposição brasileira. 

Se, naquela época, S. S•s ti vcsscm assim procedido, teriam se rc· 
vestido, pelo menos presumidamente, de autoridade ética na tcntatl· 
va de exercitar pressões estranhas contra o Governo c contra o regi· 
me. 

Nesta carta, Sr. Presidente, nota-se perfeitamente a forma de 
envolta com o contcddo das id~ias aqui manifeatadas pelo próprio 
Sr. Senador Franco Montara, um dos melhores homens p6blicos 
deste Pais, não negamos c o proclamamos. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Muito obrigado a 
V. Ex• 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- S. Ex•, com a 
sua presença c a presença daquele que é a carne da sua carne, que é a 
alma da sua alma, o sangue do seu sangue c que está esccndo do no· 
brc exemplo do seu exemplo c da sua vida, participou de maneira hie
rárquica da elaboração deste documento; S. Ex•, abrindo uma cxcc
çilo a sua habilidade, deixou escapar c colocou na carta de juristas 
paulistas uma frase sua, somente sua, exclusivamente sua, qual seja: 
"0 Estado de Direito, já." 

O Sr. Fnnco Montoro (MDB- SP)- Muito obrigado pela ho· 
menagem; nilo a mereço. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Em canse· 
qUência, ampliando o sentido do aparte do nobre Lldcr Otto 
Lchmonn, temos que acrescentar, com relação àquele documento, 
uma expressão, de modo a que a iniciativa do rcduzado actor jurista 
de Silo Paulo tenha esse nome: Carta de Juristas Paulistas acccsslvcis 
aoMDB. 

O Sr. BeiiJamlm Farah (MDB - RJ) - V. Ex• permite um 
aparte muito breve? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Pediria a 
V, Ex• que deixasse o brilhantismo de sua intervenção para depois, 
porque disponho de apenas 20 minutos c V. Ex• viu o Senador Fron· 
co Monloro ficou muito acutilado ... 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Meu aparte 6 só para di· 
zcr a V. Ex• que o nobre Senador Franco Montara não tem culpa de 
estar fazendo escola.~ sinal de que é um bom pregador. 
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O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Bem, V. Ex• 
já deu o aparte, embora clandestinamente, mas vale ussim mesmo. 

Entilo, Sr. Presidente, o s/ogam, o mote, o ponto alto, a ngudc· 
za maior, a frase destinada à maior penetração no entendimento c na 
mobilizaçüo popular, constante daquele documento, foi dada cm ter· 
mos de concluía c de participação pelo ilustre Senador Franco Mon· 
toro: o Estado de Direito, já. O já, no caso, ficou invalidado, como já 
disse, através do argumento desenvolvido. O documento foi tornado 
póblico no dia 8 c assinado no dia li, cheque pós-datado, o que vale 
dizer, não foi tilo já assim. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) - O documento foi publi· 
cada no Jornal do Bras// no dia 3. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Então V. Ex•. 
ainda cotri a clandestinidade do seu aparte, mostra que o cheque foi 
pós-datado c num espaço de tempo maior ainda, o que nilo fica bem 
para os juristas. . 

Alegou-se aqui, através da palavra do Sr. Senador Franco Mon· 
toro c na boa companhia do eminente Senador Paulo Brossard, que 
a Universidade tem que contribuir para a. renovação dos quadros hu· 
manos deste País. Essa contribuição vem sendo cfctivn. 

Contcmplc·se o Poder Executivo, através sistematicamente do' 
sistema do mérito, do concurso, sclccionando valores que vieram das 
nossas universidades. Olhe-se para o Poder Judiciário, integrado por 
elementos que obviamente c renovadamcntc emergiram das nossas 
Faculdades de Direito; e o próprio Congresso Nacional, pontilhado 
c dignificado pela presença de homens das mais variadas profissões, 
de uma geração que, sobretudo, surge de 1964 para cá. 

Já disse isto desta tribuna: quando vim para o Congresso·Nncio· 
nal, o Executivo praticamente era manipulado c influenciatlo por um 
grupo de polrticos brasileiros, cujo número podia se medir pelos de· 
dos das mãos c até com certo desconto. Hoje, o Executivo tem Minis· 
tros jovens, as Secretarias dos Ministérios titulares ainda no ardor c 
efusão da mocidade. 

No Congresso Nacional, praticamente, só os homens de idade 
média ou avançada para aqui vinham; hoje, a renovação foi total. 
Nilo se pode, portanto, sob pena de usar argumento baseado na 
distorção ou na incerteza das areias movediças, negar que o movi
mento cívico-popular-militar de 1964, pela renovação politica que 
estabeleceu, pelo respeito absoluto no concurso pdblico, que permi· 
tiu o acesso aos verdadeiros valores, jogando cm cacos pelo chão a 
rotina do pistolão; acabando com aquele sistema, anual 
Sr. Presidente - e cu fui testemunha desta prática - de através de 
uma lei c com ,a cumplicidade do Poder Executivo, através da 
sanção, cfetivar servidores pOblicos deixando jovens pobres, patrl· 
cios nossos, para os quais niio havia disponibilidade financeira, 
inteiramente marginalizados. 

Hojé, com o sistema do mi':rito inOexivclmentc implantado no 
País, com a colaboração da universidade renovada, podemos dizer 
que o Poder Exccutiv00 o Poder Legislativo do Brasil, silo podem 
jovens, entregues à mocidade, cujo calor c patriotismo desmentem o 
pessimismo exagerado emanado do documento de alguns juristas de 
Silo Paulo. 

Sr. Presidente, o eminente bãuonler da Oposição usou de uma 
distorção, concessa venia, quando afirmou que o Governo Federal c 
o Congresso Nacional, pela sua Maioria, pretendem primeiro dcfcn· 
der a tese no sentido de que deve se alcançar prioritariamente o 
desenvolvimento cconõmico, para depois cntilo estabelecer-se a 
normalidade Institucional. Isto não é verdade. Quem ler as sucessivas 
mensagens Presidenciais a partir de 1965, quem se der ao trabalho de 
pesquisa c ler, sentir c interpretar os vários pronunciamentos dos Pre
sidentes da República revolucionários, verificarão, salvo a má von
tade, walvnnte a ótica deficitária, que o que se prega é o desenvolvi
mento global: o politico, o social c o económico. Nenhum Presidente 
da RepOblica após 1964 deixou de exibir para n Nação este propó· 
.si to, este 'programa, este compromisso c, sobretudo, essa tarefa que 
vem sendo cumprida. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindciso. Fazendo soar a 
campainha.)- Solicito a V, Ex• considerar que seu tempo estA esgo
tado. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Lamento, 
Sr. Presidente; havia várias anotações para desenvolver alguns 
pontos de vista, mas a fatalidade regimental do tempo nilo me 
permite. Mas nilo posso, nestes últimos instantes, dcixan de citar, 
quanto àquele documento, duas palavras altamente dutorizadas, 
uma a do ex-Ministro Scycro Gomes, objcto dos maiores elogios da 
parte do MDB, homem digno do respeito da ARENA c da conliabili· 
dadc da Oposiçilo, que disse o seguinte: 

"Nilo pude subscrevê-la, no entanto, porque dentro da 
proposta conceituai transparece a afirmação de que vivemos 
sob uma ditadura totalitária. 

Ora, a liberdade de manifestação de opiniilo que o 
próprio documento testemunha, a atunçilo da imprensa, a 
intensa atividadc intelectual na ãrca das ciências politicas, 
entre outros acontecimentos contemporâneos, servem para 
mostrar que esse julgamento é injusto." 

(;; a opinião tranqUila c honestamente manifestada. pelo ex· 
Ministro Severo Gomes, pessoa para a própria Oposição absoluta· 
mente insuspeita, já que o tema principal - Sr. Presidente, vou 
concluir c concluirei com chave de ouro c a chave nilo é minha, acha· 
vc é alheia - genericamente, o documento teve como fulcro 
principal o estado de direito, Se há alguém, Sr. Presidente, com mais 
autoridade para julgar o Governo, c o País cm termos de estado de 
direito, este alguém é o Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
cuja opinião foi dada na sessão inaugural do II FONAJUR, 
Congresso realizado na Universidade de BrasOia. Disse o Ministro 
Thompson Flores: 

"Confio que os congressistas de hojc·hilo de se inspirar 
no patriotismo c no devotamento dos mestres de cntilo, para, 
"sem arroubos de demagogia c sem radicalismos imiteis" nas 
expressões de Caio Mário, alcançar as metas a que ora se 
propõem.'' 

Trata-se de uma bela c ornamental luva de pelica. 
E adiante: . 

"Com o advento da Emenda Constitucional n• 7 foi da
do o primeiro c decisivo passo para a remodclaçilo do Poder 
Judiciário." 

Observe-se que a eficácia do estado de direito cm muito depende 
da prestação jurisdicional, c está, por sua vez, condicioqada à remo
delaçilo e à eficâcia do aparelhamento judiciário. 

"Apresta-se o Poder Executivo para galgar seu segundo 
degrau atrav6s do Projeto da Lei Orgânica da M•gistratura 
Nacional." 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Lindoso) - Pediria a V. Ex• que 
conclu!ssc o seu discurso, porque o tempo de V. Ex• jâ se esgotou. 

. O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Prometo con· 
cluir c o Presidente Thompson Flores também vai éoncluir. 

"Só para documentação, quero deixar aqui consignado 
que faz quatro dias ouvi pessoalmente, juntamente com ou
tros Ministros da Corte, do eminente Presidente Ernesto Gci
scl seu decidido propósito de enviar dentro cm breve o Proje
to cm comentário ao Congresso Nacional. 

Pude sentir cntilo sua preocupação cm ofcrccê-lo o mais 
perfeito poss!vcl, tal a sua importância por S. Ex•, considera
do. E apelou entilo para a contribuição pessoal de cada um, 
ciente das dificuldades na elaboração de tal Diploma. num 
país de dimensões continentais c de situações politico-sociais 
as mais diversas, o que fazia redobrar sua responsabilidade. · 

O certo é que tal responsabilidade se estende também a 
todos nós, artífices do Direito. 

Empenhemo-nos nesta nova etapa com o espírito cheio 
de civismo c desejosos de, honestamente, contribuir com su· 
gestões pura o seu real sucesso," 

' 
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Então, Sr. Presidente, o que se observa 6 o seguinte: 1(1 cm Silo 
Paulo alguns juristas se reúnem para engrossar o mercado mental da 
Oposição, numa prova de facciosismo, c aqui cm Brasflia o Supremo 
Tribunal Federal, num perfeito diâlogo, num eficaz entendimento 
com o Poder Executivo, o que posteriormente se darâ com relação ao 
Poder Legislativo, procura cumprir o seu dever serenamente, como 
diz o Presidente Thompson Flores, sem radicalismo c sem demago
gia. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE 
CHAVES NA SESSÃO DE 26.9.77 E QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERI· 
ORMENTE: 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há poucos dias regressei do Paraná, tendo assistido ao drama 
que todo ano se renova dos lll'lradores, dos plantadores de soja que, 
de repente, se vêem com estoques acentuadas, sem preços, ou defron
tando-se com preços que não atendem sequer aos custos da pro
dução. 

Isso é um ciclo que se tem renovado desde o aparecimento da so
ja no Paraná até os dias atuais. Essas quedas se acentuam na medida 
cm que financiamentos obtidos para o custeio das lavouras se 
encaminham para o seu vencimento nos bancos. 

Este ano muitos lavradores foram obrigados a vender a sua pro
dução a preços míseros, quando a soja chegou a atingir até a 
CrS 220,00 por saco. Paulatinamente, entretanto, caiu, encontrando
se, agora, a níveis de CrS 145, sem agressividade, inclusive, de com
pra nesse setor, porque os compradores têm certeza de que, com· 
polidos pela necessidade do pagamento dos financiamentos do ban
co, os lavradores haverão de entregar a sua produção por este preço, 
senão mesmo por preço menor. 

Os lavradores do Paranã, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estão, 
a esta altura, sob o constrangimento de duas coações: uma é a cédula 
vencida, a outra é a exigUidade de armazenamento. As próprias 
cooperativas clamam por espaços para armazenamento do trigo que 
vem, e então eles têm que entregar a soja aos preços determinados pc· 
los compradores do momento, para que possam pagar as cédulas c, 
por outro lado, atender às pressões de retirada da produção dos 
armazéns que, alternativamente, atendem à soja c ao trigo. 

Esta produção, Sr. Presidente, cm complcmcntaçilo com o café 
podcrà fazer a felicidade do Pais. 

Lembro-me de que, no ano de 1961, quando ainda advogado cm 
Londrina, me procuraram dois lavradores, amigos meus, com um 
americano que trazia, na milo, um pequeno instrumento. Mas como 
não conseguiam com ele entender-se, levaram-no até mim para que 
pudesse, entre eles, estabelecer um diálogo. Naquela época esse 
americano viera de um Estado da rcgiilo da soja americana c 
desejava comprar terras no Brasil, cxatamcntc no Paranã, para plan
tar o que ele chamava de soybean e malze, quer dizer, para plantar 
milho c soja. Ninguém, na época, tinha conhecimento do que fosse 
soja, a soja era ainda desconhecida no Paranâ, quando esse ameri
cano apareceu. Ele então fazia observações interessantes: nilo cntcn· 
dia como sendo as nossas terras extremamente férteis - cómo eram 
e como ele constatara - nilo alcançassem o índice de produtividade 
que obtinham cm terra inferior, nos Estados Unidos. Logo depois a 
soja começou a surgir, c hoje, no Parand, assistimos ao milagre das 
plantações maravilhosas, 

De acordo com os estudos de que disponho, a llnica cultura no 
Brasil que hoje compete com a produtividade americana por Arca é a 
da soja, valendo notar que u soja brasileira sobrcpassa cm multo a 
qual!dude da soja amcr.icuna ou mesmo a soja da China. E aquilo, Sr. 
Presidente, que podena ser uma fonte de renda aprcciâvcl pura o 
País está sendo, lumentuvclmcntc, uma fonte de esmagamento para o 
lavrador. 

Nilo se concebe como, havendo insaciável fome de soja no mun
do, o lavrador brasileiro, que a produz, viva sob esta angllstia perma-

ncntc, de só ser compensado ocasional c circunstancialmente, como 
se a retribuição do seu esforço constituísse um prêmio de loteria. 

Temos defendido da tribuna desta Casa a necessidade de o 
Governo constituir uma firma exportadora, de capital misto, ou seja, 
uma sociedade de economia mista para tratar da exportação da soja, 
controlando o preço interno, armazenando-a na época do dcccsso c 
colocando-a no mercado internacional, quando houver conveniência 
para o Pais. Sugerimos, na época, que essa firma poderia ser a pró
pria COBEC. Nós temos, Sr. Presidente, uma firma capaz de reali
zar, no sctor da exportação, um grande papel que é a COBEC c tc
mos, ~~mbém, a BRASPETRO. Mas, essas firmas, nilo sei por que, 
silo aliJadas do merendo da soja. 

V. Ex• sabe que temos concorrentes internacionais na produção 
da soja. Os Estados Unidos da América é um País que produz 42 mi
lhões de toneladas, enquanto estamos produzindo, atualmcntc, 11, 
12 e até 13 milhões. Mas, há tempos atrds niio produzlamos nada. 
Acontece, Sr. Presidente, que as grandes firmas, que aqui compram a 
soja para exportação cm grão, cm forma de rações ou cm óleo indus
trializado, silo exatamcntc aquelas que têm o controle da Bolsa de 
Chicago, nos Estados Unidos. Entilo, de acordo com o conhecimen
to c controle da nossa produção, eles aumentam ou diminuem o pre
ço nos Estados Unidos, para lançar contra os nossos produtores as 
cotações de Chicago. 

Sr. Presidente, no Brasil, são as multinacionais que compram a 
soja, quase que cm exclusividade. Nada temos contra essas firmas, 
mas temos, muito Sr. Presidente, no que diz respeito à preservação 
do interesse brasileiro, do esforço dos produtores nacionais, sobretu
do, num campo cm que temos interesse cm organizar, disciplinar c 
equacionar a produção, para atender, com vantagens mais desdobra
das, as margens do mercado· de consumo internacional que, a cada 
dia, se acentuam. 

Veja V, Ex• que, enquanto a soja no Brasil, está nesse preço 
miserável, hd um país, no mundo, que se compromete a comprar-nos 
toda a soja que possamos produzir. A China compra toda, ou quase 
toda a nossa produção de soja, não exigindo sequer contraprestaçilo 
de mercado. Mas, nem por isso conseguimos vender soja. Nilo se sa
be por que não conseguimos exportações, porque nilo vendemos so
ja, Enquanto há necessidade do produto lá fora, nossos lavradores se 
esmagam no preço, sendo obrigados a entregar a sua produção pelas 
ninharias que lhes oferecem, 

Um tempo desses, viajava cu entre Rio-Silo Paulo, c, comigo, 
um amigo embaixador. Mostrava-me ele a dificuldade que estava 
encontrando para comprar soja do Brasil: A despeito de haver neces
sidade de seu país cm comprar-nos a soja, ele ni!o tinha condições de 
comprá-la, pois nilo sabia com quem se entender a respeito. Os 
Ministros nilo eram capazes de encaminhar ou formalizar um negó
cio. 

Sr. Presidente, a soja que oferece perspectiva extraordinária de 
mercado no Brasil, cstd seguindo o mesmo destino dos outros produ
tos que, na oscilação constante, esmaga o próprio produtor. 

Nilo cremos que possamos enfrentar, a contento, as necessi
dades dos mercados interno ou externo, sem que tenhamos uma 
firma brasileira à frente dessa comercialização. Recentemente, aliAs, 
o Ministro da Agricultura, dava uma entrevista nesse sentido, dizen
do que havia necessidade da constituição de uma firma brasileira, 
uma sociedade de economia mista, para atuar, disciplinar o mercado 
da soja. e uma idéia louvável, porque com a experiência que temos 
de 1961 para cd, vemos que uma produção desta natureza c deste 
vulto, para se cstadiar dentro dos interesses nacionais, tem que ser 
disciplinada por uma firma de grande envergadura. E, somente uma 
empresa nacional de economia mista poderá enfrentar a concorrên· 
cia ou contrariar os grandes interesses que aqui se formam, cm detri
mento da lavoura brasileira c ao., interesses do Pais. 

Ponta Grossu 6 hoje" uma cidade que, de uma hora para outra, 
tornou-se, no Puraná, uma dus maiores nu produção do óleo de soja. 
As grundes multinacionais ld cstno. Instalaram firmas admiráveis, 
com a purticipuçilo, inclusive, do capital brasileiro. Multas dessas 
firmus recebem do Banco do Brasil financiamentos na base de 1% ao 
mês, pura comprar os estoques, Quer dizer, compram com o dinheiro 
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do Pais c pelo preço que querem, a nossa soja. Não hA d6vida de que 
os resultados estão sendo enormes. Nilo 6 que queiramos violentA-las 
na sua participação. Hã necessidade de um participe cfctivo no mer-. 
cada brasileiro. . 

Ontem, vi numa revista americana, declarações de um SecretA· 
.rio, alertando os sojicultores para que não elevasse os preços, a fim 
de não aumentar as áreas de plantio no mundo, inclusive c, sobrctU· 
do, no Brasil. O Governo americano compra os excessos, não só de 
soja, mas de todos os produtos, a fim de fazer um real controle, 
Aqui, o Governo não participa. Ás vezes dá financiamento, mas na 
6poca da venda o lavrador é obrigado a entregar o produto, pelo 
preço que a multinacional estabelece. 

Depois que assistimos à débãc/e do cate, não podemos .prcscin· 
dir da soja. A soja 6. um produto que oferece um percentual de 
protclna enorme, quase duas vezes o da carne, c o mundo tem 
necessidade de protcfnas. 

O Senador Evandro Carreira muitas vezes, aqui,. tem mostrado 
a necessidade da protelna do leite, para as crianças, ainda que seja 
do leite de soja. uma cnança que att três anos não toma leite 
materno ou não toma leite de forma alguma, sofre capltls dlmlnutlo 
nos neurónios c hâ o retardamento. A soja, por si mesma, é um 
produto capaz de fornecer protelnas, de forma ilimitada, para o Pais, 
c é muito mais importante do que esses rebanhos carfssimos que se 
estão constituindo na Ama•~nia. E imprcscindlvcl que se dê prcfe· 
rência à soja. Precisamos fazer com que o nosso povo também aprcn· 
da a comer soja. · 

Já dissemos, aqui, quantas centenas de produtos podem dela ser 
feitos. Aliás, pedi aos Embaixadores da China c do Japão para me 
oferecerem seus cozinheiros, que quero um dia mostrar ·aos 
Srs. Senadores, nesta Casa, as maravilhas que se podem fazer da 
soja, que pratos excepcionais, que pratos de qualidade! 

Então, ao tempo cm que temos que disciplinar o mercado exter· 
no de produção e o controle dos nossos estoques, temos que ensinar, 
também, Sr: l'Jesidente, o povo brasileiro a comer soja. A soja faz a 
maravilha e é fonte de vida das populações do Japão c da China. A 
China é o terceiro produtor mundial de soja. Enquanto produzimo• 
13 milhões de toneladas desse produto, a China produz 9 milhões ~ 
os Estados Unidos 42 milhões, Mas queremos dizer a V. Ex• que, 
havendo controle e cstlinulo de preços, dentro de mais ou menos dez 
anos poderemos nos tornar o maior produtor de soja do mundo; 
poderemos somar todos os palses do mundo cm produção de soja. 

O problema é a questão de controle de preços c o escoamento da 
produção. ~certo que, cm determinadas fases, a nossa produção chc· 
ga aos mercados externos por preços não relativamente compc· 
titivos, porque o atrito económico aqui é acentuado: até o momento 
cm que sai da fazenda, a soja tem um preço competitivo cm qualquer 
mercado do mundo, mas os custos·decorrcntcs da transporte insufi· 
ciente, cm que .caminhões que permanecem dias na fila, tornam-na 
onerosa ao mercado. Aliâs, um dia destes, cm Paranagud, havia uma 
fila de 75 quilômctros de caminhões para descarregar a soja. Um 
caminhão que passa I, 2, 3, 4 dias para descarregar a soja alcança 
custo tão alto de transporte que ela perde força competitiva 
internaci:nal. 

A criação de uma tradlng, a. regularização das estradas, a 
criação cfctiva, c não apenas nos jornais, dos corredores de expor· 
tação, silo fundamentais. E atualmcntc Mato Grosso do Sul, que 
será um Estado tão próspero quanto o Paraná, que cstll para tam· 
bém entrar na alta escala da produção, reclama que o Governo cons
titua firmas organizadas c de logo coloque a COBEC ou a 
BRASPETRO nesse sctor, porque a ~oja oferece ao Pais uma grande 
alternativa de progresso, uma grande fonte de complcmcntaçilo de 
seu balanço de pagamentos. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo prazer. 

O Sr. Mauro BenevldeJ (MDB- CE)- Nobre Senador Leite 
Chaves, dcsc1o apenas registrar, nesta minha Intervenção ao bri· 

thantc c abalizado discurso de V, Ex•. na tarde de hoje, as difi· 
culdadcs vividas pelos cotonicultores ccarcnscs, assemelhadas, na 
,presente conjuntura, às dos plantadores de soja no Estado do 
Paranll. Ainda há pouco instantes a Casa assistiu a um pronun· 
ciamcnto do nobre Senador Dinartc Mariz, apontando os imensos 
obstáculos com que se defrontam,· no momento os produtores de 
algodão, os maquinistas, enfim, aqueles que aluam cm razão desse 
produto bâsico da economia nordestina. Portanto, veja V, Ex•. que 
também no Nordeste se vive esse clima dc·aflição c de cx1raordinâria 
preocupação pela situação da cultura algodoeira do Nordeste brasi· 
lciro. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço o aparte de 
v. Ex•, que apenas cntrcmostra a necessidade da participação cfcti· 
va do Governo cm todos os sctores. Já que não temos capital privado 
para fundar firmas exportadoras de interesse nacional- que possam 
disciplinar esses mercados- o próprio Governo é que tem de partici
par com trad/ng companles, como jâ temos definido aqui, firmas 
·~portadoras e compradoras, para disciplinarem o mercado, não só 
os estoques internos como a sua colocação no mercado externo. Fir
mas que compram c que vendem tudo, porque do contrário os 
lavradores de algodão, de soja, de café ficarão, sempre, ao alvcdrio, 
ficarão sempre no jogo dos interesses das firmas internacionais ou 
daquelas a elas associadas que não têm outro interesse a não ser a 
concentração do lucro. 

Sr. Presidente, no Paranâ, a esta altura, metade dos produtores 
de soja está com os seus estoques avantajados, com dividas no banco 
e sendo compelida, pela falta de armazenamento, a vender o produto 
por CrS 145,00 ou abaixo disso. O nosso apelo é para que essas cédu
las vencidas, desde o dia 23 de julho de 1977, não sejam executadas; 
que haja um prazo de tolerância c que os sctorcs do Governo, isto é, 
os Ministérios da Agricultura, dos Transportes, da Fazenda c o pró·· 
prio Banco do Brasil encontrem uma solução no fomento às firmas 
dessa natureza a fim de que não estejamos constantemente nesta gan· 
gorra de sobe c desce, cm que o desce é mais acentuado c constante 
do que o sobe, concorrenqo sempre para a desorganização c o 
empobrecimento dos lavradores brasileiros. 

O Sr. Enndro Carreira (MDB- AM) -Nobre Senador Leite 
Chaves, permite V, Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo prazer. 

O Sr. Enndro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Leite 
Chaves, na oportunidade cm que V. Ex• enfatiza o cultivo da soja c 
a sua relevância. como nutriente, quero aditar, a titulo de.colabora· 
çiio, que pesquisas feitas com muito cuidado, com muita acuidade, 
constataram que a soja possui 42% cm valor protéico, cm pr,atclnas, 
enquanto o trigo possui apenas 6% de protclnas c de uma classe de 
proteínas insignificante, cujo teor nutritivo é inferior àquelas protcl· 
nas contidas na soja. Eu ,me pergunto, nobre. Senador, por que, en· 
tão, nós continuamos a importar trigo, a subsidiar o trigo? Calcula· 
se que as nossas despesas com o trigo vão a mais de SOO milhões de 
dólares, subsidiando o trigo. Enquanto o Governo compra por um 
preço, vende pela metade para o beneficiador- o moinho- para fa· 
zcr as massas alimcntlcias, enquanto está provado bromatologica· 
mente, analitiéamcntc cm laboratório, que a soja é superior, cm va· 
tor nutritivo, ao trigo. l'or que não substituir o trigo? Que revolução 
é essa que nós fizemos, que não é capaz até de fazer uma revolução 
alimentar? Se está provado, cientificamente, que o trigo é inferior a 
soja. Por que, então, essa revolução que tem AI·S, que tem todos os 
podere~, não tem condições de fazer uma revolução alimentar, ou se· 
ja conduzir o povo brasileiro a se alimentar condignamente dentro 
daquele painel que a nossa agricultura propicia, c ficamos a maca· 
quear, a imitar civilizações que jâ foram ultrapassadas com base no 
trigo, quando nós temos a soja. Era essa a contribuição que cu queria 
dar a V, Ex• 

O SR, LEITE CHAVES (MDB- PR)- Agradeço a V, Ex• a 
oportunidade do aparte, lembrando que, a nossa chegada ao Senado, 
apresentamos projeto isentando de todos os Impostos os produt.os 
alimcntlcios destinados ao consumo humano provenientes da soja. 
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Esse projeto ainda cstll cm andamento na Casa c tenho certeza que 
seria de grande alcance, porque aprovado um projeto desse, havendo 
isenções dessa natureza, muitas firmas, mesmo no n!vcl artesanal, se 
constituiriam para realizar sabores decorrentes da soja, de sorte a in· 
crcmcntar o consumo interno do produto, aliviando, inclusive, a im· 
portação do trigo, 

V, Ex• cstll certo quando diz que a nossa importação de trigo 
alcança quinhentos milhões de dólares - quase seiscentos milhões 
de dólares, digo cu c quero dizer a V, Ex• o seguinte: o Brasil haveria 
de ser auto-suficiente em trigo, usando apenas as terras onde a soja ~ 
produzida, porque só nessas Arcas, do Rio Grande do Sul c do 
Paranã, destinadas à soja, temos condições de produzir trigo no volu· 
me do nosso consumo. Entretanto, veja V, Ex•: desenfreadamente 
continuamos a importar o trigo, quando a questão seria dar melhor 
financiamento c orientação ao plantio ou à triticultura do Pals. No 
caso do Paranll, o-problema do trigo é apenas a variedade da scmcn· 
te, Sabe de onde trazem a semente para o Paranâ? As vezes, do Rio 
Grande do Sul, que cstll no nível do mar, ou, às vezes, do México, 
com condições completamente diferentes, quando V, Ex• sabe que o 
trigo tem que ter a sua aclimatização. Aliâs, o trigo só se firmou no 
Rio Grande do Sul quando criaram aquela Variedade Fontana que 
resistiu, inclusive, à ferrugem, O grande desafio, no trigo, é a 
criação de uma variedade para o Paranâ que, de resto, não é de fâcil 
consccuçilo, pois o trigo é uma gramlnia, geneticamente mutãvcl c 
adaptãvcl, Entretanto, gasta-se uma fortuna com a importação do 
trigo quando nós temos condições tranqUilas de produzir o ncccssâ· 
rio para o nosso consumo. 

O Sr, Evandro Carreira (MDB - AM)- Permite V. Ex• um 
outro aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Pois não, ouço o 
apartedeV. Ex•. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador, é 
hora de se perguntar: haverll sinceridade na afirmação da polltica 
executada pelo Governo, que expressa o desejo da substituição de 
importações? Scrã que hã sinceridade nessa substituição de importa· 
ções, ou ser li que isso não passa de uma farsa? Porque, quando temos 
a soja como sucedâneo do trigo, insistimos cm impingir, cm 
empanturrar - a expressão ~ esta, nobre Senador - o povo 
brasileiro com macarrão e pão. Eu vi, hã pouco - c, aliâs, cstll 
passando nos programas televisados, pagos pelo Governo c de 
orientação do Governo um flash da merenda escolar, onde aparecem 
os estudantes comendo só um prato de macarrão, E haja incentivos 
para as fábricas de macarrão! Haja incentivos para o trigo! E onde é 
que cstã essa politica, de substituição de importações? Serâ que hã 
sinceridade nisso? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - )I! obre Senador 
V. Ex• tem toda a razão. Bastava que, no lugar do macarrão, feito 
com o trigo que importamos, oferecêssemos bolo de soja, sopa de 
soja- que é palatâvel e nutriente- c irlamos, jã, acostumando as 
novas gcmçõcs ao consumo de um produto de alto valor prot!:ico, 
para cuja produção temos fronteiras ilimitadas. Nobre Senador, esta· 
mos sendo um Partido condenado a não participar do Poder. Mas, a 
nossa angústia não reside apenas no impedimento de governar este 
Pais, e sim cm assistirmos a violcntaçilo que se cstâ fazendo com o 

seu presente c com o seu porvir, por falta de inteligência c de zelo, c 
por outros interesses cm que, talvez, repouse o comportamento dos 
que nos governam. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• outro 
aparte, nobre Senador? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Com todo prazer. 

O Sr. Enndro Carreira (MDB- AM) - Não acredito nessa 
s~a primeira assertiva de que nós somos um Partido fadado a ni!o 
alcançar o Poder. Não! Nobre Senador, basta um escorço histórico, 
basta um exame na História Universal, basta um compulsar, um de· 
bruçar na janela da História, para constatarmos que um Governo, 
uma filosofia estatal que se orienta com base no desarvoramento, na 
dcsoricntaçi!o, sem norte, sem roteiro, é uma prova inconteste de que 
ni!o vai perdurar muito no Poder. Nós iremos ao Poder, nobre Sena· 
dor - pode custar - mais tarde ou mais cedo. Se nós ni!o formos, 
·irão as nossas idéias, idéias estas levadas por outros que nós jâ es· 
tamos substituindo, todos aqueles que foram cassados, que foram 
mutilados, que foram incinerados por ·essa pscudo-rcvoluçilo. Nós 
estamos dando seqUência às suas idéias, c outros·dari!o às nossas, se 
nos incinerarem, se nos amputarem, se nos mutilarem. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Concordo com 
V. Ex• Pelo menos as idéias que nos movem haverão de governar cs· 
te Pais. Não sei se por nós mesmos, mas, talvez, pelos valiosos 
companheiros vindos de universidades, vindos de todos os sctorcs, 
que estão fomentando ou ampliando as bases do nosso Partido. Na 
verdade, sei que as idéias haverão de prevalecer, mas só lamento que 
os primeiros esforços serão para a corrcçi!o dos males horrlveis, dos 
grandes males, dos grandes calos, que cstiio sendo ocasionados à 
economia nacional, que estão sendo trazidos para os destinos do Pals 
c para este povo admirável, que, honestamente, ni!o merece ser 
castigado por tal forma. 

Agradeço a V. Ex•, Sr. Presidente, c aos Srs. Senadores, pela 
atenção dispensada a este modesto discurso, na esperança de que este 
lamento dos injustiçados, sofridos c esquecidos plantadores de soja 
do Estado do Paranã caia nos ouvidos de alguém que, neste Go· 
verno, tenha alguma sensibilidade, c possa minorar os males que, 
seguramente, ni!o existiriam se fôssemos governados com mais intcli· 
gência c com mais seriedade. (Muito bem! Palmas.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N94, del977 

A Comissão Dirctora, no uso de sua comp~tência regimental c 
tendo cm vista o que consta do Processo n9 001214/77 (DP-0502/72), 
c o preceituado na Lei n9 5.903, de 9 de julho de 1973, c na Resolução 
n9 18, de 1973, resolve rctificar, com efeitos a partir da publicação 
deste Ato, o enquadramento nominal da Categoria Funcional de 
Agente de Segurança Legislativa, Código SF-AL-015, do Grupo -
Atividadc de Apoio Legislativo, SF·AL·OIO, a que se referem o Ato 
n9 15, de 1973, a Resolução n9 10, de 1976, c o Ato n9 8, de 1975, 
para incluir na Classe "0" da referida Categoria Funcional, Francis· 
co Pereira da Silva. 

Senado Federal, 14 de setembro de 1977.- Petrônlo Porlella, 
Presidente- Jolll Llndoso, 19 Vicc·Presidcntc- Mendes Canale
t9·Sccrctllrio - Mauro Bencvldes, 29-Sccrctârio - Henrique de La 
Rocque, 39-Sccrctãrio- Renato Franco, 49·Sccrctârio. 
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Vice·Uderes 
Holtor Dias 

Holvidlo Nunes 
Josi Sarnoy 
Maltas Lo6o 

Oslros Tolxolrci 
Ollo Lohmonn 

Saldanha Dorzi 
Virgllio Tóvora 

1•·Vico·Prosldonto• 

José Undoso (ARENA- AM) -"'·Secretdrio, 
Renato Franco (ARENA- PA) 

29·Vice·Presldentes 

Amarai Peixoto (MDB- RJ) 

l9·Secretório, 

Mondes Canalo (ARENA- MT) 

2'·5ecretário, 

Mauro Bonovidos (MDB- CE) 

COMISSOES 

Diretor.. José Soares do Oliveira Filho 

Local. Anexo 11- Tirroo 

Tolofonos, 23·62.U o 25·8505- Ramais 193 o 257 

'Suplentes do Stcrotdrio, 

Altovir Loal (ARENA- AC) 

Evandro Carroir~ (MDB- AM) 

Otair Bockor (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Udor 
Franco Montara 

Vico-Lldoros 
Roberto Saturnino 

Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lózaro Barboza 
Oonton Jobim 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7mombros) 

COMPOSIÇÃO 

President~s Di norte Mariz 
Vica.Presldente1 Evandro Carreira 

Titulares Suplontos 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

1. ·Saldanha Dorzi 

Cholo, Clóudio Carlos Rodrigues Costa 

Local. Anexo 11 - Tirroo 

Tolofono• 25·8505- Ramais 301 o 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7mombros) 

Titulares 

1. Otalr Bockor 

2. Bonodlto Forrolra 

3. ltallvlo Caolho 
4. Murllo Parolso 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Agenor Maria 

Vlco-Prosldont11 Otair Bockor 

Suplentes 

ARENA 

1. Dlnarto Mariz 

2. Saldanha Oorzl 

3, Maltas Lo6o 

S. Vasconcelos Torres 

MDB 
1. Agonor Maria 1, Adalberto Sona 
2. Roberto Soturnlno 2, Evoldslo Vlolro 

Asslstonto• Clóudlo Carlos Rodrigues Casta- Ramais 301 o 313 

Rounl6o11 Torças·folras, às 10.30 horas 

Local. Sala "Clóvis Bovllócqua"- Anexo 11 - Ramal 623 

2. Jarbas Passarinho 
3. Dinarte Mariz 
4. T oot6nio Vilela 
·5. Braga Junior 

2. Josê Sorney 
3. Otair Bockor 

MDB 
1. Agonor Maria 1. Evoldsio Violra 
2. Evandro Carroiro 2. Gilvan Racho 

Assistente, Lida Ferreiro da Rocha- Ramal312 
Reuniões, Terças·feiras, às 10,00 horas 
Local. Sola "CLóvis Bovildcqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
( 15 mombras) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidonto, Daniel Kriogor 
1•·Vico·Prosidonto, Accioly Alho 
2•·Vico·Prosldonto. Lolto Chaves 

Titulares 

1, Accioly Filho 
2. Gustavo Capanema 
3, Oanlol Krlogor 
4, Eurico Rozondo 
5. Heitor Dias 
6, Holvldio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
a. ltallvlo Caolho 
9, Otto Lohmann 

10. Oslros Tolxolra 

1, Dirceu Cardoso 
2. Lolto Chaves 
3, Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard 
5, Orestes Querela 

ARENA 

MOS 

Suplontos 

1. Maltas Lo6o 
2. Lenoir Vargas 
3, Arnon do Mollo 
A, Vasconcelos Torres 
5. Milton Cabral 
6. Bonodlto Ferreira 

1, Franco Montara 
2. Lázaro Barboza 
3, Cunho Lima 

Asslstonto, Maria Heleno Buono Brand6o- Ramal 30' 
Rounl6os, Quarta•·folras, lls 10,00 horas 
Local, Sala "CI~vls Bovlldcqua"- Anexo 11 - Ramal623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1, Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3, Lenair Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Presidentes Jessli Freire 
Vlce·Presldenteo Orestes Qu,rcla 

Suplentes 
ARENA 

I. Braga Junlor 
2. Virgillo T dvora 

4. Jarbas Passarinho 
3. Oslres Teixeira 
4, Domlclo Gondlm 

5. lourival. Baptista 
6. Accioly Filho 

MDB 
1. F.ranco Montara 1. Lázaro Barboza · 
2. Orestes Quérda 2. Cunha lima 
3. Nelson Carneiro 

Assistente, Daniel Reis de Souza- Ramal675 
Reuniões, Quintas·felras, às llsOO horas 
lacaio Sala "Clóvis Bevildcqoa"- Anexo U- Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titularas 

1. Milton Cabral 
2. Domlcia Gondim 
3. Arnan de Mello 
4, Luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente' Jarbas Passarinho 
Vice~Presidente, Lulz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1: )as• Guiamard 
2. Murilo Paraiso 
3. Virgllio Tóvora 

5, Jarbas Passqrinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Giivan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

AISistenteo Ronaldo Pacheco de Oliveira- Rama1306 

Reuniõess Quartas·felras, às lOaOO horas 

lacaio Sala "Rui Barbara"- Anexa 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

I. Helvidio Nunes 
2, 01to lehmann 
3. Saldanha Derrl 

I. Danton Joblm 
2. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Presldenteo Adalberto Sena 
Vlc .. Presldenteo Helvldlo Nunes 

. ARENA 

MDB 

Suplentes 

1, Virgilla Tdvara 
2. Arnan de Mello 
3, Jarbas Passarinho 

1, Dirceu Cardoso 

Assistente, Maria Carmen Castro Souza - Ramal 134 
Reunl6eso Qulntas·f•iras, bs 12o00 horas 
Lacaio Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidenteo Magalh~es Pinto 

1•·Vlce·Presidenteo Saldanha Derrl 

2•·Vice·Presldenteo Nelson Carneiro 

Titularas 

I. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3, Virgilio Távora 

4, Jessé Freire 

S. Arnon de Mella 

6. Saldanha Derzi 

7, José Sarney 

8, João Calmon 

9, Augusto Franco 

I O. Otta lehmann 

1, Dantcn Jobim 

2. Gilvan Racha 

3. Itamar Franco 

4. leite Chaves 

5, Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistonteo Cdndido Hippertt- Ramal676 

Reuniões, Terças·feiras, às 10,30 horas 

Suplentes 

1. Acclaly Filho 

2. Fausto Cas!elo-Branco 

3. Helvfdla Nunes 

4. Domlcio Gondlm 

5. Jarbas Passarinha 

6. luir Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brassard 

3. Roberto Saturnlna 

locah Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621e716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

Titulares 

1, Altevlr leal 

2. Ruy Santos 

3. Cattete Pinheiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Ruy Santas 

Vice•Presidente1 Altevir Leal 

Suplentes 

ARENA 

1, Saldanha Dtrrl 

2. ltallvla Coelho 

3, Oslres Teixeira 
4. Fausto Castelo·Branco 

5. laurlval Baptista 

MDB 
1, Adalberto Sena 1. Benjamim Farah 
2. Gilvan Rocha 2. Cunha lima 

Assistente o L6da Ferreira da Rocha- Ramal312 

Reunl6oso Qulntas·feiras, bs 1lo00 horas 

lacaio Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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CPMI::iSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 
Presldonteo Milton Cobrai 

Vice·Presidente, Augusto Franco 

Titulares 

1. José Guiomard 
2. Vasconcelos Torres 
3, Virgllio Tóvoro 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cobrai 

1. Adalberto Sono 
2. Benjamim Farah 

ARENA 

MOB 

Suplontos 

1, Aloxandro Costa 
2. Braga Junior 
3. Dinarte Mariz 

1. Agonor Mario 
2. Dlrcou Cardoso 

Assistontoo Lida Forroira do Rocha - Ramal 312 
Reuniões, Quartas~felras, às 9,00 horas 
locail Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7mombros) 

Titulares 

1. Lenoir Vargas 
2. Accioly Filho 
3, Augusto franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Oorzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar franco 

COMPOSICÃO 
Prosldontoo Benjamim ·Farah 

Vito-Presidente, Lenolr Vargas 

ARENA 

MDB 

Suplontos 

1. ,t.ioxandro Costa 
2. GUstavo Capanema 
3, MoHos le6o 

1. Oonton Jobim 
2. Lózaro Barbozo 

Assistontoo S6nia Androdo Peixoto- Romol307 
Reuni6es1 Quintas·feiras, às 9,00 horas 
loca h Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7mombros) 

COMPOSIÇÃO 

'Prosidontoo Lourlvol Baptista 
Vlco·Prosldontoo Aloxandro Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3. Brága Junior 
4. Lourivol Baptista 
5. Manos lo6o 

1. ·Evandro Carreira 
2. Eveióslo Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplontos 

1. OHo Lehmann 
2. Teot6nio Vilela 
3, Wilson Gonçalves 

1, Lózaro Barboza 
2. Roberto Satumlna 

Assistonteo Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal30ó 
Reuni6esr T erças·feiras, às 1 O rOO h aras 
Lacaio Sala ''Rui Barbosa"- Anoxo 11- Ramals621 e 716 

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comissões Tomporórias 

Chefe, Ruth de Souza Castra 
Local. Anexo 11- Térreo 
Tolefoneo 25-8505- Ramai303 
1) Comiss6es Temporórias poro Projetas do Congresso Nacional 
2) Comiss6es Temporórias poro Apreciaç6o de Vetos 
3) Comiss6es Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto,de Lei Orçamontórla (art. 90 do Reglr:.ento. 

Comum), 

Assistentes do Comissõeso Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674, 
Alfeu do Oliveira- Ramal 674, Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598, 
Mauro Lopes de Só- Ramai310, 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

HORAS ~ERÇA S A L A S .ISSIS~EN~E HORAS QUIN~A 'S A L A S ASSIS':EN!l'B 
~ .. 

c.~. RU~ BARBOSA RONALOO 09oOO C,p, CLOVIS BBVU.(~-oA CAIIPIOO 

10100 
lia .. i •. 621 • 716 RaMl • 62J 

C,A,R, CLdVIS BEVI!JCQUA LEPA 09o30 c.s.P.c. RU~ BARBOSA SONIA 
Ruol. 623 RnmaiD • 62l o 7Í6 

C,A. CLdVIS BBVILACQUA CLAUPIO c.z.c. CLOVIS BBVIUCQUA CLEIPE 
10o30 

n ... l • 623 cos~~ 10:00 Ramal· 623 

c.n.B. RU~ BARBOSA CAIIDIJI) C.P,P, RU~ BARBOSA RON/JJlO 
Ramaia - 621 o 716 •Rau.I.D • 621 o 71 

HOPJ.S ~UARTA S A L A S ASSISTENTE C,L,S, CLOVIS BEVIUCQUA DAIIIBL 
lloOO 

Ramal - 623 

09100 c.s.N, RU~ BARBOSA LEilA RU~ BARBOSA 
Ralllaia - 621 o '716 c.s. LEPA 

na .. ~o • 621 • 71 

c.c.J CLOVIS BBVILACQUA MARIA 12100 C,R, CLOVIS BBVIUOQUA MARIA 

lo..!OO Ra .. l • 623 IIBLBNA Ramal - 623 OARI'J!N 

O,M.B. RUY BARBOSA RONALilO 
Ra .. io • 621 o 716 

101)0 c.e. IUJY BARBOSA DANIEL 
R-!D - 621 o 716 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

. ANO XXXII - N9 114 QUINTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 1977 BRAS(LIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que: o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 19 da Constituição, e eu, Petró

nio Portdla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N990, DE 1917 
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.564, de 29 de julho de 1917, que "altera incentivos 

fiscais do imposto sobre a renda para empreendimentos localizados nas áreas da SUDAM e 
da SUDENE". 

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.564, de 29 de julho de 1977, que "altera incen
tivos !iscais do imposto sobre a renda para empreendimentos localizados nas áreas da SUDAM e da 
SUDENE". 

Senudo Federal, 28 de Setembro de 1977.- Senador Petrõnio Portel/a, Presidente 

Faço saber que: o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ !9 da Constituição, e eu, Petrô
nio Port.:lla, Pn:sidente, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 91, DE 1917 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.565, de 29 de julho de 1917, que "estabelece·condi
ções especiais para importação de bens destinados à produção de petróleo bruto e gás natural 
na Bacia de Campos, na Plataforma Continental Brasileira, e dá outras providências". 

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.565, de 29 de julho de 1977, que "estabelece 
condiçlics especiais pura importação de bens destinados à produção de petróleo e gás natural na Bacia de 
Cumpos, 11:1 Pia tu forma Continental Brasileira, e dá outras providências". 

Senado Fc:dc:ral, 28 de Setembro de 1977.- Senador Petrõnio Portel/a, Presidente 

SENADO FEDERAL 
F:1ço saber que: o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Pe

trónio Port.:lla, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 75, DE 1977 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paraná, a elevar 

em CrS 4.884.388,10 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, trezentos e oitenta 
e oito cruzeiros e dez centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I I' i: u Prefeitura M unicipul de Burbosa Ferraz, Estado do Paraná, autorizada. nos termos do 
w·t. 2•.> da Rcsoluçiio n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevur em Cr$ 4.884.388,10 



5100 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçiio 11) Setembro de 1977 

ATA DA 157~ SESSÃO, EM 28 DE SETEMBRO DE 1977 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, das~ Legislatura 

PRESIDI!:NCIA DO SR. JOSI!: LINDOSO 

.·IS 14 1/U/i./S /:'.III ,\1/.\'l'TOS . ..!C//..! .\f.S/! PR/!SF.NT/!S 
OS SRS, SENADORES: 

t\dalhcrt11 St.:n;l -· :\ll~.:vir !.cal - Jnsé Llndoso - Rcnuto 
l:ranc11 - t\h:\andrr.: Cnstn - 1-hmriquc dt: La Rocquc - José 
S:mlc\ - 11..:1\'idin Nunc.:s- Pctrônio Portcllu- Wilson Gonçulvcs 
- t\~c1wr l\larh1 - l'unha Lima - Luiz C;~v:tlcuntc - Tcotõnio 
Vill.'la - :\u~ushl Francn - l.nurival Baptista - Heitor Dias ·
l.uit Vi:111:1- Ruy Santns -·Dirceu Cardoso- Eurico Rczcndc
D:ulltlll .h1him - Ndsnn Carndro - lt:unar f-ranco - MugalhU(!s 
PilHo- l:r;m~.·o I\I11111Mn- Orestes Quérciu- Olto Lchmann
lkncdit11 h:m:ira - l.o'JI.ill'n Barhnta - Mendes Canalc - Multas 
l.ciHI- b·,,:l:'tsin Vh:ir;a- Otair Bc~.:kcr- Daniel Kricg~;r- Paultl 
Bru~~:1rd. 

O SR. PRESIDENTE (.lusó l.indoso) - A lisllt do prosonçu 
m:u~:1 o ~.·omp:arl.!~imcntn de J6 Srs. S~;n;u.iores. !·havendo número 
n.:!!Íil1J.:ntal. dcdar11 ;1hcrta :1 ~l.!~~ntl. 

O Sr. 1•-Socretilrio procederil à ldturn do Expediente. 

f: lido o ~~.:guint~.: · 

EXPEDIENTE 

AVISOS DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

N" J~~/77, de 26 do corrente, encaminhando inforn1uções 
duquele Ministório a respeito do Projeto de Lei do Senado n<' 188, de 
i'J75, do Senhor Senudur Nelson Carneiro, que dispõe sobre u 
ohriguloricdmlc deus "curtõcs de crédito" conterem u fotogrulia c o 
CPF do porludor, e dá outrus providências: 

N•! J~5f77, do 26 du corrente, cncuminhundo informuções 
duquelc M inistório u respeito do Projeto de Lei du Cümura n• 30, de 
1'!77, IJUe estubelccc critério especiul do rocolhimen\o de Imposto de 
Renda pura us pessoas fisicus que especifica, e dú ou\ras providên
cias. 

PARECERES 
PARECER N• 691, DE 1977 

Da Comissão de Rcdaçiio 

Redaçiio final do Projeto de l.el do Senado n• 85, de 1977-
DF. 

Relator: Senador HleYidio Nunes 

A Comissão apresentu a redução final do Projeto de Lei do Sena
do n• 85, de 1977-DF, que dispõe sobre a orgunização básica du Poli
ciu M ilitur do Dislrilo Federnl, e di• outrus providências. 

Saiu das Comissões. em 28 de setembro de 1977,- Adulberto 
Sena, Prcsidenle - HeiYidlo Nunes, Relutar - Otto Lchmunn -
DantQ~ Joblm. 

ANEXO AO PARECER N• 691, ,DE 1977 

Rcdaçilo final do Projeto de Lei do Senado n• 85, de 1977-
DF, que dispõe sobre a organização básica do Policia Militar 
do Distrito Federal, c dá outras pro•ldênclas. 

O Senado Federal decrelu: 

TITULO I 

Gencrulldades 

Capitulo único 

Dcsllnuçilo, Missões e Subnrdlnaçõo 
Arl, I• A Policia Mililar do Dislrilo Federul (PMDF) 

considerudu Força Auxiliar, Rcscrvu do Exércilo, nos termos du 
Constituiçilo Federul, orgunizudu com base nu hierarquiu c discipli· 

na, em conformidade com us disposições do Decreto-lei n9 667, de 2 
do julho do 1969, alterado pelo Decreto-lei n• 1.072, de 30 de 
dezembro de 1969, dcstina-so à manutençuo da ordem pública do 
Distrito Fedorul. 

Art, 2• Compele à Policia Militar do Distrito Federnl: 
I - executar, ressalvadas ns missõos pccalinres das Forças 

Armadas, o policiamonto ostensivo, fardado, planejado pelas 
autoridades policiuis competentes, a fim de ussegurar o cumprimento 
dn lei, a manutonçuo da ordom pública c o exercício dos poderes 
conslituldos: 

li- atuar de maneira preventiva, como força de dissunsüo, cm 
locais ou áreas específicas, onde so presuma ser possível a perturba· 
ção da ordem: 

III -aluar de maneira repressiva, cm caso de perturbação da 
ordem , precedendo o eventual emprego das Forças Armadas: e 

IV- atender it convocnçüo do Governo Federal, em caso de 
guerra externa ou purn prevenir ou roprimir grave subversão dn 
ordem ou ameaça de sua irrupção, subordinando-se no Comando da 
Região Militar pura emprego em suas atribuições especificas de Poli· 
ciu M ilitur c como participantes da Defesa Terrilorial. 

Art. 3• A Polícia Militar do Distrito Federal subordina-se ao 
Secretário de Segurança Pública, 

Arl, 4• O Comandante da Policia Militar do Distrito Federul é 
o responsável pela administração, comando e emprego da Corporu· 
ção, de acordo com us dirctrizes do Secretário de Segurunça Público. 

TITULO 11 
Organização Básica 

Capitulo I 

Estrutura Geral 

Arl, S• A Policia Militar do Distrilo Federal será estruturada 
cm Comando Geral, Órgãos de Apoio c Órgãos de Execução. 

Art. 6• O Comando Geral realiza o comando e adminislração 
da Corporação, incumbindo-lhe: 

I - o planejumcnto cm geral, visando a organiznçào da 
Corporação em todos os pormenores: às necessidades de pessoal c 
materinl c ao emprego da Corporação pura o cumprimento de suas 
missões: 

11- o acionamento, por meio de dirclrizes e ordens, dos órgãos 
de apoio c de execução: 

III- a coordenação, o controle eu fiscalização da utuaçiio des
ses órgãos. 

Arl, 7• Incumbe aos órgiios de apoio atender às necessidades 
de pessoal e de material du Corporaçilo, cm cumprimento às diretri
zcs do Comando Geral. 

Arl, 8• Aos Órgiios de execução, constituídos pelas Unidades 
operncionuis du Corporaçuo, incumbe a execução das atividudcs fim 
da Corpornçiio. 

Capítulo 11 
Constllulçiio e Atrlhulções do Comando Geral 

Art, 9• O Comando Gcrul du Corporação, compreende: 
I -o Com:mdanlc Gerul: 
11- o Estudo·Muior- Orgiio de Direçào Gerul: 
III- as Dire\orius- Órgi1os de Direçào Setoriul: 
IV -u Ajudúnciu Geral: 
V- us Comissões: e 
VI- ns Assessorias, 

Scçilo I 
Do Comandante Geral 

Ar!. 10. O Comundantc Gcrul da Policia Militar do Distrito 
Federal, rcsponsúv'cl pelo Comando c pclu udministrução du 
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Corporuçiio, será oficial superior combatente, do serviço ntivo do 
Exército, preferencialmente do posto de Tenente-Coronel ou 
Coronel, proposto ao Ministi:rio do Exército pelo Governador do 
Distrito Federal. 

~ 1• Excepeionalmente, ouvido o Ministro do Exército, o 
Comundunte Geral poderá m um oficial PM do mais ulto posto exis
tente na Corporação. 

~ 2• Nu hipótese do purágrafo anterior, sempre que u escolhtt 
não recair no oficial PM mais antigo da Corporuçuo, terú ele precc
déncia funcional sobre os demais oficiais PM. 

Art. 11. O provimento do cargo de Comandante Geral du 
Corporação serlo feito por ato do Governador do Distrito Federal. 

Art. 12. O oficial do Exército, nomeado pura o cargo de 
Comandante Geral du Policia Militar do Distrito Federal, scrú co
missionado no mais alto posto existente na Corporação, caso a suu 
pu tente seju inrerior u esst: posto. 

Seção 11 
Do Estado-Maior 

Art. 13. O Est:odo·Maior, órgão de dircção geral, responsável, 
perante o Comandante Geral, pelo estudo, planejamcnto, 
coordenação, fiscalizaç:1o c controle de todas as atividades da 
Corporação, inclusive dos órgãos de direçào sctoriul, constitui o ór
güo central do sistemu de plancjamento administrativo, programa
çiio c: orçamento t: encarregado da eluboração de diretrizcs e ordens 
do cnnwndo. que nciunam lls órgãos de diri:çr1o sctorial e os de exe· 
cuç~n no cumrrimcntu de suns utividadcs. 

Art. 14. O Estudo-Maior compreende: 
I- Chefe do Estudo-Maior; 
li- Subchefe do Estado-Maior; c 
III - Scçõcs: 
a) I• Seçào (PM/1)- assuntos relativos u pessoal c legislação; 
b) 2• Scciio (PM/2)- assuntos relativos a informações; 
c) 3• Sccào (PM /3)- assuntos relativos a instrução, operuçilo 

e tnsinc: 
d) 4• Secão (PM/4)- assuntos relativos a logística, estatística, 

plnnejamentn udminístrativo e orçumcntaçi'io: 
e) 5• Secão (PM/5) -assuntos civis. 
Art. 15. O Chefe do Estado-Maior, principal assessor do 

Comanduntc Gerul, dirige, orienta, coordena e fiscaliza os trabalhos 
do Estudo-Muior. 

Art. 16. O Chefe do Estudo-Muior acumula as funções de 
Subcomandante du Corporucilo, substituindo o Comnnd:tnte Geral, 
em seus impedimentos eventuais. 

Art. 17. O Chefe do Estudo-Maior será um Coronel PM do 
serviço utivo du Corporação c pertencente uo Quadro de Oficiais 
l'oliciais-Militures. nomeudo pelo Governudor do Distrito Federal, 
mediunte indicação do Comund:tnte Ger:tl. 

§ I• Quundo u escolha de que truta este urtigo não recnir no o fi. 
ciul PM mais antigo no posw, o escolhido ter:i precedência funcional 
snhrc os dcntuis. 

§ 21' O substituto eventual do Chefe do Estado-Maior scrio o 
Suhchel'c do Estudo-M:oior. 

Art. I H. O Subchefe do Estudo-Muior uuxiliurío diretamentc o 
Chcl'c do E>tudo-Maior, de acordo com os encargos que lhe forem 
utrihuidos. 

Scçào III 
Dus Olretorllls 

Art. IIJ. As Direto'rius constituem os órgüos de direçilo 
sct~~riul puru 11s 11tividudcs de pessoal, de udrninistruçilo finunceiru, 
cnntnhilidudc c uuditnriu. c de logísti~,;u, cornprcendcndu: 

I- Dirctnriu de Pessoal; 
I!- Dirctoria de Finanças; c 
III- Dir•·toriu de Apoio Logístico. 
Art. 20. A Diretoriu de Pessoal, órgüo de dircçüo setoriul do 

Sistcnw de Pt:sstHII. incumhc-sc do pluncjumcnto, coordcnucUo, 

execução, controle e fiscalização das atividadcs .relacionadas com 
pessoal. 

Art. 21. A Dirctoria de Finanças, órgão de dircção sctoriul do 
Sistema de Administruçilo Financeira, Programação c Orçamento, 
Contubilidude e Auditoria, incumbe-se da direçi\o das atividndcs do 
Sistema. 

Art. 22. A Diretoria de Apoio Logístico, órgão de dircção 
sctoriul do Sistema Logístico, incumbe-se do pluncjamcnto, aquisi
ção. coordenação, fiscalização e controle das necessidades de apoio 
de suúde io Corporação e das atividades de suprimento c manutenção 
de materiul, inclusive obras. 

Seção IV 
Pu Ajudâncla Geral 

Art. 23. A Ajudância Geral tem a seu cargo o serviço de 
emb:orque du Corporação c as funções administrativas do Comando 
Gcrul, considerado como Unidade Administrativa como um todo, 

Scção V 
Das Comissões 

Art. 24. As Comissões são órgãos de assessoramcnto direto 
ao Comundantc Geral, podendo ser constituídos de membros natos c 
de membros escolhidos pelo Comandante-Geral, con.formc se dis
puser em regulamento, c terão carátc; permanente c temporário. 

~ fY A Comissão de Promoção de Oficiais, presidida pelo 
Comandante Gerul. e a Comissão de Promoção de Praças, presidida 
pelo Chefe do Estado-M:tior, são de caráter permanente. 

§ 2~ Sempre que nc:cess{lrio, rodc:rão ser constituídas comis
sões tempor:írias, a critério do Comandante Geral, que cspcciücarâ a 
sua finalidade c fixará a sua duração. 

Seção VI 
Das Assessorias 

Art. 25. As Assessorias, constituídas, eventualmente, para 
estudo de determinudus matérias que escapem às atribuições normais 
c especificus dos órgãos de direçiio, destinam-se a dar nexibilidadc à 
cstrutur:o do Comando da Corporação, particularmente em assuntos 
~:spt:ciu\izudos. 

Par:igrafo único, As assessorias de que trata este artigo poderão 
ser constituídas de civis. de reconhecida competência, contratados 
pura esse fim. observada a legisl:oção especifica. 

Capítulo III 
Constltutçilo e Atrlbutções dos Órgios de Apolo 

Art. 26. Os Órgãos de Apoio compreendem: 
I- Órgiio de Apoio de Ensino: 
- Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças -

(CFAP). 
11- Órgãos de Apoio Logístico: 
u) Ceritro de Suprimento e Munutencão; c 
h) Policlínica. 
III- Órgão de Apoio de Pessoal: 
-Centro de Assistência Social. 

Art. 27. O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças 
(CFAP), órgão de Apoio de Ensino, tem 11 seu cargo u formaçuo, a 
especializaçüo e o 11perfeiço11mento das prac11s du Corporuçiio. 

Art. 28. Os Órgüos de Apoio Logístico, subordinados à Dire· 
toria de Apoio Logístico, ti:m u seu cargo o recebimento, estocngem 
e distrihuiçüo de S\tprimentos e 11 munutenção de todo o material, 
hem como 11 c.,ecuçilo d:ts atividlldes de Stlúde relucionudus com o 
estudo sunitíorio do pcssolll du Corpor11çilo e de seus dependentes, 
atravi:s de seus órgãos próprios ou medi11nte convênio. 

Art. 29. O Centro de Assisti:nciu Soci11!, órgão de Apoio de 
Pcssoul, suhordinnUo t1 Diretoriu de Pessoul, tem u seu curgo u 
prest11çüo de assisti:ncill social 110 pessoal d11 Corpor11cão e u seus 
dependentes. 
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Cnpitulo IV 
Constltulçiio e Atribuições dos Órgiios de Execução 

Arl. 30. Os órgãos de execução da Policia Militar do Distrito 
Federal silo as Unidades de Polreia Militar, organizações que têm 11 

seu curgo u execução dus diferentes missões policiuis-mllitares, 
Art. 31. O Comandunte·Gerul da Pollciu Milhar, mediante 

uprovitcão do Ministi:rio do Exército, poderú criur Comnndos de 
Policiamento de Ãrcu (CPA), sempre que houver necessidade de 
n~rupar unidades operucionuis, em ruzào dti missão c objctivundo u 
coordenação c controle dessas Unidades, 

Art. 32. As Unidades de Policia Militur poderão ser das 
seguintes naturezas: Policia Militar, Polfciu de Guardas, Policiu 
Rodoviúriu, Policht de Rudioputrulhu, Policia de Tritnsito, Policia de 
Choque c Policia Florestal, 

Parltgrafo único, As Unidudes de Policia Militar serão orgn· 
nizadus em Batalhões. Companhias, Pelotões e Grupos, 

Arl. 33. Outros tipos de Unidades de Policia Militar poderito 
>c r criados, de acordo com 11 legisluçilo especifica e segundo :ts ncccs· 
sidudes do Distrito Federal c evolução da Corporação. ouvido o 
Ministério do Exército. 

Art. 34. Os Bu~<tlhões de Polícia Militar (BPM) e us Compu· 
nhius de Policia Militar (Cia PM) poderão, cm principio, integrar ns 
missões de rolici:tment<l ostensivo normal, de trimsito. de guardas. 
de rudioputrulha, de choque, ou de outros tipos de acordo com ns 
nece:;sidoJdc:s dus úrcas rc:!ipcctivu!i. 

Art. 35. C;tda Destacamento Policiai·Miliwr (DST PM). 
rcsponsitvel peht manutenção da ordem pública ou ações em úrcas 
prodetcrminudas, serit constituído de um Grupo PM. com efetivo 
variúvel. de iiCordo com u~ missões de dcstucumcnto, 

TITULO III 

Pessoal 

Capitulo I 
Do Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal 

A rt, 36. O pessoal da Polícia Militar do Distrito Federul com· 
põe-se: 

1- Pessoal da utiva; 
a) onciuis. constituindo os sc~uintes quadros: 
-Quadro deOõciuis Policiais-Militares (QOPM); 
-Quadro de Oõciais Policiais· Militares de suúdc (QOPMS); 
h) Pruças Espcciuis da Policia Militar. compreendendo: 
- Aspirante-a·Oiicial PM: e 
-A I unos·oôchtis. 
c) Pru~:ts Policiais-Militares (Praças PM), 
II- Pessoal inutivo: 
ul Pessoul du Reserva Rcmuncrudu: e 
b) Pessoal Reformado, 
Art. 37. As Praças Policiuis·Militurcs serão grupudus cm Qua· 

lilicações Policiuis·Militarcs Geruis (QPMG) c Purticulures (QPM P). 
~ I' A divcrsincuçilo das qualificações previstas neste urtigo 

>crú u mini ma indispensável, de modo u possibilitar uma ampla utili· 
zação das praças nclus inclufdas, 

* 2• O Governador do Distrito Federul buixurlt, utruvi:s de de· 
crcto. as Normas pum u Quuliôcuçilo Policiui·Militur dus Pruçus, me· 
umnte proposta do Comandante Geral da Corporaçilo, previamente 
uprovadu pelo i!studo-Maior do Exército, 

Art. 3H. O pessoal civil da Policia Militar compõe-se de: 
u) Pessoal civil, contrutudo em regime da CLT: c 
b) Funcion:\rio público civil, lo tudo nu Corpornçüo ou even· 

tua! mente colocado 11 disposição du Polfciu Militar. 

CAPITULO 11 

Do efetivo du Polfclu Militar do Distrito J'cderul 

Arl. 39. O cf'ctivo du Polfciu Militar do Distrito Federal scrú 
lixado em lei especflie~t - Lei de Fixuçilo de Efctivos - mediante 

proposta do Governador do Distrito Federul. ouvido o Ministério 
do Exército. 

Art. 40. Respeitado o efetivo nxado cm lei especincn, cube ao 
Govcrnudor do Distrito Fcdcruf uprovur, mcdiuntc decretei, os Qua· 
dros de Organização (QO); eluborndos pelo Comando Gerul da Cor· 
poração c submetidos it aprcciucuo do Ministério do Exército. 

TITULO IV 

Disposições Transitórias e Finais 

CAPITULO! 

Disposições Transitórias 

Art. 41. A organização básica prevista nesta lei scrú cfctivadu 
progrcssivumente, de acordo com a disponibilidade de instuluções, 
de muteriul, de pessoal e de recursos nnancciros, a critério do Govcr· 
nudor do Distrito Fcderul, ouvido o Ministi:rio do Exército, 

Art. 42. Os atuais Quadros de Oõciais Combutente! (QOC) e 
de Oliciais de Serviço de Saúde (QOSS), de que truta o Decreto 
n• 41,095, de 8 de marco de 1957, pussarüo u denominur-se, respccti· 
vamente, Quadro de Oõciais Policiais-Militares (QOPM) e Quadro 
de Oficiais Policiais-Militares de Saúde (QOPMS). 

Art. 43. Ficam declarados em extinção o,Quudro de onciuis 
de Administrucuo (QOA) e o Quadro de Oõciuis Especialistns 
(QOE), de que truta a Lei n• 5,622. de I• de dezembro de 1970. 

Purúgrafo único. Aos atuuis Oficiais dos Quadros de que truta 
este artigo é •tssegurada u promoção nos respectivos Quadros, de 
ucordo com o cfetivo nxado pelu Lei n• 5.622. de IY de dezembro de 
1970, mediante'' preenchimento das condições bitsicas de acesso pre· 
vistas no Decreto n• I .673, de 19 de abril de 1971, do Governo do 
Distrito Federul. 

Art. 44. Ficu ~assegurado o acesso :to primeiro e ~los demais 
postos do Quadro de Oõciuis de Administração c do Quadro de Oli· 
ciuis Especialistas aos utuuis Suhtenentes PM que, nu datu da entra· 
da em vigor da presente Lei, satisfaçam todos os requisitos pura con· 
correr às referidos promoções. de acordo com o Decreto n• I .769, de 
IJ de ugosto de 1971. do Governo do Distrito Federal, 

Art. 45. Como decorrência do desenvolvimento da Corporu· 
cito, poderit ser criada e organizada a Acudemin de Policia Militur 
(APM). por uto do Governador do Distrito Federal, destinudu it for· 
muç5o. cspcciulizaçào, aperfeiçoamento c extensão de oficiais. ouvi· 
do o Ministi:rio do Exército, 

Purágrul'o único, Enquanto não e'istir, nu C<1rp<1raçào. u Acn· 
dcmia de Policia Militnr, :1 form:tçiio especializacilo c o :lpcrfciçou· 
mcnto de aliciais serão rcalizndos cm Polici~ts-Militnrcs dos Estudos 
que possuírem escola de formação. 

Art. 46. Podcrfto ingressar no Quudro de Oõciuis Policiuis· 
Mili<ures, desde que haja interesse da Corporucuo, devidumentc :1u· 
torizudos pelos respectivos Ministérios. Tenentes dn Rcscrvu não Rc· 
muncrudu das Forças t\rmudus. mediante concurso rcgulumcnt.ado 
pelo Governudor do Distrito Federal. 

CAPITULO 11 

Disposições Finais 

Mt. 47. O Comandunte Gerul da flulicia Militar du i)istritu 
Fcdcrul. nu rornw da lcgislaçi'to cm vigm. p~ldcrú cnntrutur pcssonl 
civil ~urn u prestação de: serviços de nuturet.u técnica nu espcciali1a~ 
dtl, hcm como de nuturct.a gerul. 

Art. 4H. Compete uo Govcrnudnr do Distrito Fcderul. me· 
di unte decreto. :1 crim;l10, trnnsformuçào, C\tinçi\o, dcnnmin:lt.;i'Hl, h1· 
calii'.uçftn c c~truturnt..·Uo dos órgi\os de Comuntln Geral. de Apoio c 
de E~cctu;uo du Polfciu Militar do Distrito Fedcrul, de acordo cnm u 
orgnni1.m;iio h:ísic:1 [)revista ncstu Lei c dcntrn dns limites de cfcti"o" 
fixudll cm Lei prt\pria. pur propostu dll C<lmundantc Gcl'tll du Cor· 
porw;üo. upós aprccinçiiu do M ini~têrio tln Exército. 

Art. 49, Os Órgüos do Comando Geral c os Org:\os de Apnio 
e de E:<ccuçiio tcràu us suus utribuiçõcs llclinidus cm utu do Go\'crna· 
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dor do Distrito Fcderul, mediante proposta do Comandante Geral 
da Corporação, ouvido o Ministério do Exército, 

/\ri. 50. Esta Lei cntruró em vigor nu data de sua publicaçüo, 
rcvogudus us disposições rclutivns à PoUciu Militar do Distrito Fc
dcrul, contidus no Decreto-lei n• 09,de 25 de junho de 1966, bem co· 
mo us demais disposições em contrário. 

PARECER N• 692, DE 1977 
Da Comlssilo de Redação 

Rcdnçuo final do Projeto de Lei do Senado n• 234, de 
1975. 

Relator: Senador Dantom Joblm 
A Comissão apresenta a rcdaçilo final do Projeto de Lei do 

Senado n• 234, de 1975, que dispõe sobre a transferência de funcio
n(ll'in pLH,Ih.:n..:!'otuUant~.: univt.:rsitúrio, e dí1 outras providências. 

Sala da; ( 'nnii»iles. ~X de setembro de 1977,- Adalberto Sena, 
l're.,idcntc- Uanton Jobim, l{clator -Oito Lehmann. 

ANEXO AO PARECER N• 692, DE 1977 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 234, de 
1975, que dispõe sobre a transferência de funcionário público 
estudante universitário, e dú qutras providências. 

O Congresso Nacional decreto: 
Arl. I• O servidor público da Administração Federal direta c 

autárquica que estiver, regularmente, matriculado em curso universi
tário, só poderó ser transferido para local onde houver o curso uni· 
versitário que estiver freqUentando, 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se das disposições em contrário, 

PARECER N• 693, DE 1977 
Da Comissão de Redaçio 

Redaçào final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da 
Cio muro n• 16, de 1977 (n• 3.332 • A/77, na Casa de Origem). 

Relutor: Senador Otto Lehmann 
A Comissão apresenta a redução final da emenda do Senado ao 

l'rn.teln de l."i da Cúnwru n• 16, d~ 1977 (n• 3.332. A/77. na Casa 
de Origem), que altera dispositivos da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 
1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos). 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1977.- Adalberto Senil, 
Presidente,- Oito Lehmonn, Relator- Danton Joblm. 

ANEXO AO PARECER N• 693, DE 1977 

Redaçiio final do emenda do Senado ao Projeto de Lei da 
Cômarn n<' 16, de 1977 (n' 3.332 ·A/77, na Casa de Origem). 

EMENDA N• I 
(correspondente à emenda n• I - CCJ) 

/\dite-se o seguinte parágrafo ao art. 65 da Lei n• 5.682, de 21 
de julho de 1971. referido no art. I• do Projeto: 

"* 7<' A Comissão 'Executiva comunicará, igualmente, 
ao juizo, ns razões do indeferimento, cabendo, por despacho, 
uo Juiz Elcitorul determinar. ou não, a filiação, procedendo 
como disposto no pnrúgrafo ant.crior." 

PARECER N•694, DE 1977 
Ou Comlssuo de Redução 

Redn~ilo do ••ncldo, pura o turno suplementar, do 
Substltutl•n do Senado 110 Projeto de Lol da Câmara n• li, de 
1975 (n' 1.006-C/72, nu Casa de origem). 

Rclntor: Senudor Otto Lehmunn 

i\ Comissilo uprcsentn n rcduçilo do vencido, para o turno 
suplementar, uo Substitutivo do Senado no Projeto de Lei du Cúmu-

' 
ru n• 11. de 1975 (n• 1.006·Cf72, na Casa de origem), que declara o 
Pau-Brasil árvore nacional, institui o Dia do Pau-Brasil. c dll outras 
providências. 

Sala das Comissões, 28 de setembro de t977.- Adalberto Sena, 
Presidente- Otto Lehmann, Relator- Danton Joblm. 

ANEXO AO PARECER N• 694, DE 1977 

Reda~ão do •encldo, para o turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 11, de 
1975 (n• 1.006-C/72, na Casa de origem). 

Substituu-sc o Projeto pelo seguinte: 

Declara o Pau-Brasil árvore nacional, Institui o Dia do 
Pau-Brasil, e dá outras pro•ldênclas. 

O Congresso Nacionul decreta: 

Art. I• f: declarada Árvore Nacional a leguminosa demonima
da Pau-Brasil (Cuesalpinu Achinata, Sam) cuja festa será comemora
da, anualmente, no dia 3 de maio, data cm que o Ministério da 
Educação e Cultura promoverá campanha elucidativa sobre a rele-
vância daquela espécie vegetal na História do Brasil. · 

Art. 2• O Ministério da Agricultura promoverá, através de seu 
órgão especializado, o plantio, cm todo Território Nacional, de vivei
ros de mudas âe Pau-Brasil, visando à sua conservação e distribuição 
para finalidades c!vicas, devendo, ainda, expedir instruções permi· 
tindo·fhe o corte e a industrialização com o dever da respectiva 
replantação da própria cspí:cie, 

Art. 3• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4• Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N• 695, DE 1977 
Da Comissão de Redação 

Redaçio final do Substltutl•o do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n•I09, de 1974 (n•249-C/71, na Casa de origem). 

Relator: Senador Helvidlo Nunes 

A Comissão apresenta a redução final do Substitutivo do Sena
do ao Projeto de Lei da.Cãmara n• 109, de 1974 (n• 249-Cj71, na 
Casa de origem), que dispõe os estágios de estudantes de, estabele· 
cimentos de ensino superior e de ensino profissionalizante do 2• 
Grau c Supletivo e dâ outras providências. · 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente - Hehidlo Nunes, Relator - Otto Lehmann - Danton 
Joblm. 

ANEXO AO PARECER N• 695, DE 1977 

Redação final do Substltutl•o do Senado ao Projeto de Lei 
da Câmara n• 109, de 1974 (n• 249-C/71, na Casa de origem), 
que dispõe sobre os estágios de estudantes de estabelecimentos 
de ensino superior e de ensino profissionalizante do 2• Grau e 
Supletho e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• As Pessous Jurldicus de Direito Privado, os Órgãos da 
Administração Públicus c as Instituições de Ensino podem aceitar, 
como estagiários, alunos regularmente mutriculados e que venham 
freqUentando, efctivumcntc, cursos vinculados à estruturu do ensino 
público e purticular, nos nlveis superior, profissionalizante de 2• 
Grau e Supletivo, 

§ I• O estágio somente poderá verificur-se em unidudcs que 
tenham condições de proporcionur expcriénciu prática nu linhu de 
formação, devendo, o estudunte, puru esse fim, estur em condições de 
estagiar, segundo disposto nu rcgulamentução du presente Lei. 

§ 2• Os estágios devem propiciur u complemcntaçilo do ensino e 
du uprendizagem a serem plunejudos, executudos, ucompunhudos c 
uvuliudos em conformidudc com os currlculos, progrumus c culendá· 
rios escolares, u r.m de se constitulrem em instrumentos de integru· 

' ' 

J lj 
11 
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çilo, cm termos de treinamento prâtico, de aperfeiçoamento técnico· 
cultural, cicntlnco c de relacionamento humano. 

Art. 2• O cstâgio, independentemente do aspecto profis· 
sionalizantc, dircto c cspcclnco, podcrâ assumir a forma de ativida· 
dcs ·de extensão, mediante a participação do estudante cm 
empreendimentos ou projetes de interesse social. 

Art. 3• A realização do estágio dar·SC·â mediante termo de 
compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente, com 
intervcniência obrigatória da instituição de ensino. 

§ I• Os estágios curriculares scrilo desenvolvidos de acordo com 
o disposto no parágrafo 2• do art. I• desta Lei. 

§ 2• Os cstãgios realizados sob a forma de ação comunitãria 
estão isentos de celebração de termo de compromisso, 

Art. 4• O cstâgio não cria vinculo cmprcgatlcio de qualquer na· 
tu reza c o cstagiârio poderá receber bolsa, ou outra forma de contra· 
prestação que venha a ser acordada, ressalvado o que dispuser a 
legislação prcvidcnciâria, devendo o estudante, cm qualquer hipótc· 
se, estar segurado contra acidentes pessoais. 

Art. 5• A jornada de atividadc cm cstâgio, a ser cumprida pelo 
estudante, deverá compatibilizar-se com o·scu horário escolar e com 
o horârio da parte cm que venha a ocorrcr.o cstâgio. 

Parãgrafo único. Nos pcrlodós de Férias escolares, a jornada de 
estágio será estabelecida de comum acordo entre o estagiário c a 
parte concedente do estágio, sempre com a intcrveniência da institui· 
ção de ensino. 

Art. 6• O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no pra
zo de 30 (trinta) dias. 

Art, 7• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Do Expediente lido 
consta o Aviso n• 344, referente ao Projeto de Lei do Senado n• 188, 
de 1975, já aprovado nesta Casa c se encontra cm tramitação na 
Câmara dos Deputados. Por essa razão a Presidência determina que 
o documento lido seja anexado ao processado do projeto de lei 
citado c enviado ao Arquivo. 

Quanto ao Aviso n• 345/77, scrã encaminhado à Comissão de 
Finanças que solicitou a diligência, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, p'rojctos 
de lei que serão lidos pelo Sr. 1•-Sccrctário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 198, DE 1977 
"Introduz alteraçio no§ 1• do art. !• da Lei n• 3.807, de 

26 de aaosto de 1!160, para o nm de determinar a ftllaçio 
prevldend,rla obrlaatórla dos Mlnlslroa de confissão rellalo· 
sa." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O§ I• do art. 5• da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 
1960 (Lei Orgânica da Previdência Social), passa a vigorar com a 
seguinte redaçilo: 

"Art, 59 • , , .• , • , • , ••..••• , , • , .• , ••••••• , • , • , , , •• 

······················································ § I• Equiparam-se aos trabalhadores autónomos, para 
os efeitos desta lei, os empregados de representações 
estrangeiras e os dos organismos oficiais estrangeiros ou 
internacionais que funcionam no Brasil, salvo se obrigatoria· 
mente sujeitos a regime próprio de previdência, além dos 
ministros de confissão religiosa c membros de congregações 
religiosas. .. ················································· 

Art, 2• Esta Lei cntrarà cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Rcvog11m-se as disposições cm contrârio. 

JusllRcaçilo 

O seguro social -segundo palavras do ilustre Senador Accioly 
Filho- deve dar cobertura a todos que exerçam qualquer atividadc 

licita na comunidade. Nesse sentido veio evoluindo a nossa legisla· 
çilo providenciAria, que passou a atingir a um número cada vez maior 
de individues, cuja inscrição na instituição de seguro social convém 
seja obrigatório, quer por ser isso favorável à entidade seguradora, 
quer por ser útil ao individuo c à sociedade. O seguro social nilo é só 
de interesse individual, mas sobretudo, da comunidade. 

E o projeto de lei que ora oferecemos à consideração da Casa, 
visando incluir os ministros de confissão religiosa entre os segurados 
obrigatórios da previdência 'social, scmclhantcmentc aos autónomos, 
já teve outros ilustres defensores no Congresso Nacional, embora até 
aqui sem êxito. 

A modificação aqui proposta baseia-se naquele mencionado 
principio, segundo o qual a Previdi:ncia Social deve abranger o 
maior número de pessoas passivei, desde que tais pessoas exerçam 
atividudc licita. Ela não visa somente os padres c pastores, scnilo 
que, também, professores • membros de congregações religiosus de 
qualquer crença. 

A proposta tem toda procedência se atentarmos pura o fato de 
que nilo só na Igreja Católica, mas também cm outras religiões, silo 
encontráveis dioceses ou igrejas que remuneram diferentemente seus 
sacerdotes ou pastores, sem que, entretanto, esses tenham vinculo de 
emprego. Ora, se não tem vinculo emprcgatlcio, só podem ser 
comparados uos profissionais autõnomos para efeito de filiação 
obrigatória, utilizando-se aqui a mesma ficção de que jA lançou mão 
a mesma Previdência Social, refercntemcnte à situação dos emprega· 
dos cm legações estrangeiras ou internacionais, 

Doutra parte, nenhuma dificuldade há quanto à fixação do salA· 
rio-de-beneficio dos ministros de con flssilo religiosa, dadas as facili· 
dades e o equacionamento du mati:rin da parte do INPS, que dispõe 
de sistemática própria pura tal finalidade. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1977.- Neloon Carneiro, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 3.807- DE 26 DE AGOSTO DE 1960 
Lei Orgânica da Previdência Social 

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

Art. 5• ..................... • .. · ..... · ...... · .. ,', .... · 
§ I• Silo equiparados os trabalhadores autõnomos os emprega· 

dos de representações estrangeiras e os dos organismos oficiais cs· 
trangeiros ou internacionais que funcionam no Brasil, salvo se obri· 
gutoriamente sujeitos a regime próprio de previdência. 

································ ................... · ....... . 
····················· ··········· ....... ···················· 
································ ··························· ( Ã,, Comis.!l)es de Constituição e Justiça e de Legi.<laçào 

Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 199, DE 1977 

Acrescenta parã~rafo uo artigo 143 do Decreto•Lol 
n• 5.451, de I• de maio de 1943, passando a ser I• o parágrafo 
oínlco. 

O Congresso Nucional decretu: 

Art. 1• Acrescente-se no urtigo 143 do Decreto-Lei n• 5.452, de 
1• de maio de 1943, o seguinte purúgrufo segundo: 

"§ 2• A concessuo das férias após u é:pocn dclimituda pc· 
lo urtigo 131 obrigur(t o cmprcgudor ao pugumcnto de que 
truta o pun\grufo anterior." 

Art. 2• Pussu u viger c<>mo primeim o purúgrufo únic<> do urtigo 
143 do Dccrcto·lei n• 5.452, de I• de maio de 1943. 

Art. 3• Estu Li:i cntrurCt cm vigor nu duiu de suu publicuçilo, 
rev<>gudus us disposições cm cnntrúrlo. 

;; 
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JusiiRcaçio 

Dispõe o parúgrafo único do arligo 143 da Consolidação das 
Leis do Trabalho: 

"0 empregador que deixar de conceder férias ao emprc· 
gado que às mesmas li ver feito jus, ncarâ obrigado a pagar· 
lhe uma importância correspondente ao dobro das férias não 
concedidas, salvo se a recusa fundamentar-se cm qualquer 
dispositivo do prcscnle Capitulo." 

O dispositivo acima lranscrilo lcm suscilado controvérsias no 
ãmbilo da Justiça do Trabalho, cspccialmcnlc nas hipóteses cm que 
o empregado goza as férias fora do prazo legal (art. 131 da CL T ). 

Para alguns, o falo de o empregado concordar ·cm gozar as fé. 
rias, ainda que tardiamente, ilidirâ a obrigação consignada no prccci· 
10 legal supratranscrilo, ou seja, dcixarâ de fazer jus ao pagamento 
cm dobro das mesmas. · 

Entretanto, conlra esse entendimento vem se manifestando 
sabiamente o Colcndo Tribunal Superior do Trabalho, consoante se 
infere dos acórdãos a seguir consignados: 

"Férias gozadas fora do prazo previsto cm 'Lei acarrc· 
tam o pagamento cm dobro" (TST- RR 1.181/73- 2• T. 
- Ac. 929/74- DJU 25,09.1974). 

"0 gozo das férias não deve ser substitufdo por paga· 
mcnlo cm dinheiro, dado o sentido higiénico da medida legal. 
Todavia, quando as férias não são concedidas no pcrfodo 
próprio, o pagamento serâ sempre cm dobro. Agravo a que 
se nega provimento, pois o aresto apontado não atende à sú· 
mula n• 38 c por dcmonslrada validamcntc violação da nor· 
ma legal'' (TST- AI- 798/74- AC. I• T. 1.184/74-
DJU 25.09.1974). 

,Via de conseqUência, constituindo a jurisprudência uma fonte 
criadora de Direito, c objelivando dirimir a controvérsia jâ aponta· 
da, apresentamos a presente proposilura que visa inserir no contexto 
da Lei Consolidada a obrigatoriedade do pagamento cm dobro das 
férias concedidas tardiamente, por se tratar de Udimo direito dos em· 
pregados brasileiros. 

Saiu das Sessões, cm 28 de setembro de 1977.- Orestes Quércla. 

LfGISLAÇÃOCITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 
Aprova a Consolldaçio das Leis do Trabalho 

Art. 148. O direito de reclamar a concessão das férias prescreve 
cm dois anos, contados da data cm que nndar a época cm que de· 
viam ser gozadas. 

Parágrafo único. O empregador que deixar de conceder férias 
ao empregado que às mesmas tiver feito jus ncarã obrigado a pagar· 
lhe uma importância correspondente ao dobro das férias niio concc· 
didas, salvo se a recusa fundamentar-se cm qualquer dispositivo do 
presente Capflulo. 

,1,, C'omi.r.l<jes de Constlluiçào e Jusriça e de Legislação 
Sorial. 

O SR. PRESIDENTE (José Undoso) - Os projetes que 
acabam de ser lidos serão publicados c remetidos às comissões 
compctcnlcs. 

O SR. PRESIDENTE (José Undoso)- Alravés da Mensagem 
n• 165, de 1977, o Sr. Presidente da República submete ao Senado o 
nome do Sr. Espcdilo de Frei las Resende, Embaixador do Brasil jun· 
lo ao Estado Cidade do Vaticano, para, comulalivamcnlc, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à Ordem Soberana c Militar 
de Malta. . . 

· Para a aprcciaçilo .da maléria, a Presidência convoca scssilo 
cxtraordinâria a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Hã oradores Inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o 
seguinlc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estava eu, Sr. Presidente, como a linda 18ncz, "posto cm sos· 
sego", quando, sob meus olhos, carram as declarações do nobre De
putado Joiio Unhares sobre a sucessão presidencial. 

Bem sei que muitas outras, a tal respeito, têm sido ditas e rcditas 
pelos integrantes desta nossa injustiçada c sofrida classe polrtica. Sal· 
vo as do nobre Uder José Bonifácio, que a gente sempre Imagina uma 
mistura de experiência e de malrcia, todas elas procuram anunciar 
preferências por esse ou aquele candidato ao Palâcio do Planalto. As 
do ilustre representante catarinense, por isso mesmo que S. Ex•, não 
vive diariamente nas colunas dos jornais, exigem uma rcnexilo, justo 
na parte cm que declara que "a popularidade do Sr. Magalhães Pinto 
é totalmente artincial, criada apenas pela imprensa". 

Fiquei a recordar, Srs. Senadores, a popularidade dos que, cm 
perfodos diversos, ocuparam a presidência da República. 

O Sr. Magalhies Pinto (ARENA- MG)- Permite V. Ex• um 
aparlc? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Com muita hon· 
ra. 

O Sr. Magalhies Pinto (ARENA - MG) - Nio tenho alarde· 
ado popularidade, mas, já respondi, por intermédio de um jornal, 

· que a melhor maneira de meu colega c amigo, grande Deputado por 
Santa Catarina, João Unhares, conhecer como estio as coisas é an· 
dar comigo. Se ele andar pelos Estados, pelas cidades, chegaremos 
facilmente a um acordo, vcrincando ele se existe ou não interesse do 
povo pelo meu nome. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Muito obrigado 
a V. Ex•, que muito me honra com a sua intervenção, neste aparte. 

Ninguém, no Brasil das atas falsas, foi mais popular do que Rui 
Barbosa. Menino ainda, ouvi-o no Politcama Bahiano, aclamado co
mo um vencedor. 

E, se me permitem os arroubos da imaginação, eu diria quase 
que ele era aclamado como um deus, porque, se fosse preciso 
ajoelhar para aplaudi-lo, a multidão que se comprimia no teatro 
teria feito isto com muito agrado, a multidão que se levantava para 
aplaudi-lo. 

Seu prestrgio não era apenas de gazeta, espraiava-se por todo o 
Pars, e ainda hoje sua memória reune multidão de admiradores. Apc· 
sar disso, niio logrou chegar ao Palâcio do Cateto, ocupado por Her-
mes da Fonseca c Epitãcio Pessoa. · 

Posso referir ainda que Artur Bernardes c Urbano Santos eram 
menos populares, na Reação Republicana, do que Nilo Pcçanha e J. 
J. Seabra. 

Após o voto secreto, o grande llder popular foi Getúlio Vargas. 
Mas só cm 1950 se submeteu ao teste. da clciçiio dircta, que con-
sagrou sua identidade com o povo, · 

Popular foi Eduardo Gomes em 1945, até que surgisse a igno· 
mfnia do "marmiteiro". O General Outra, eu o. vi cm plena 
campanha eleitoral na Bahia, na lojinha do telefone interurbano, no 
Comércio, sozinho, procurando comunicação para o Rio.dc.Janciro •. 
E venceu, apesar da popularidade só lhe haver chegado no aJtimo lns" 
tantc, com a adesão de Getalio. 

Juscelino teve de fazer-se popular, porque sem o apoio da massa 
não poderia vencer os obstáculos erguidos à suu candidatura. 

Jãnio, sim, tinha enorme popularidade, e fãcillhc seria, como 
foi, vencer as eleições de 1960. Criara um ambiente de simpatia e 
esperança, como jamais se repetiu no Pars. 

Depois de 1964,,ncnhum dos Presidentes 'foi.realment~ popular, 
ao menos no instante da investidura .. O temperamento de Castello . 
Branco niio lhe permitia acenar para a· popularidade: Foi"clcito pelo . 
Congresso, sem que a· Nação, como um todo, o conhecesse. Dei~;. 
apenas os· mais próximos ou os mliis'lntcrcssados tinh.áminotrcia 'de· 
que partivipura du FEB c, nu Chena do Estado-Maior, se opusera 
corajosumenlc u atitudes do Governo, que ajudaria a derrubar, no 
propósito de evilar dias piores pura a comunidade. 
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Cos111 c Silvu foi criando uma imagem popular pela simplicidade 
c relu lmguczu de seus gestos. Mas chegou no Alvorada como 
Ministro du Guerra, c o povo mui o conhecera nas peregrinações que 
realitou ror alguns Estados, numu tentativa de melhor entrosar-se 
cnm u populuçUo c suus aspirações. 

O (iencrul Emílio Médici fez belos discursos antes da posse. 
Suas idéius logrurum simpúlica acolhida, mas foi pena que, eleito, 
nüo us concrctizussc. Tudo nilo obstante, tornou-se depois figura 
populm. o mdinho de pilha no ouvido, acompanhando as diabruras 
dos litulures do quadro de sua preferência. · 

Tumhém niio. precisou de ser popular, nem mesmo da 
populuridude artificiul "criada apenas pela imprensa", o General 
Ernesto Gcisel. pura ser escolhido Presidente da República. Seu 
nome saiu, como os :mteriores, de um consenso militar, c depois 
upr(wudo pclu Convenção do Partido majoritário. 

Assim, o ser ou niio ser popular, se não valia no passado, 
atunlmcntc ninda vale menos. 

Se descermos uos Estados, veremos que nem sempre os mais 
populurcs fomm escolhidos para dirigi-los, especialmente depois que 
se cancelou o voto direto nus eleições, 

Ainda hoje, ninguém dirá que o Ministro Henoch Reis era mais 
populur no Amazonas do que V. Ex•, Senador José Lindoso. Ou que 
" Sr. Moura Cuvulcanli contavu mais adeptos em Pernambuco do 
que o Sr. Nilo Coelho. ou o Sr. Cid Sampaio, ou o nosso saudoso 
c<>lcgn Paulo Gucrru. Nenh~mu popularidade tinha, na Bahia, o 
eminente Professor Rohcrto Santos, devotado que sempre estivera, 
desde a juventude. ü Faculdade de Medicina c depois à 
Universidade. O Sr. ~leio Álvares não seria mais popular, no Espiri· 
ln Santo. do que o ilustre Lider Eurico Rezcndc, que ainda aguarda 
ve1 para dirigir os destinos da terra capixaba. Quem afirmará, entre 
os políticos paulistas. que o mais popular, ainda que criado arti· 
ficialmenlc pela imprensa, fosse em 1974 o .Sr. Paulo Egydio7 E os 
Senadores Mcioly Filho e Mallos Leão não haviam, cm pleito 
direto. demt>nslrado uma popularidade de que não poderia 
vungloriar o Sr, Júlio Cunct, no Purunâ? 

Quero fuzcr umu ressulvn: recentemente, a Imprensa noticiou 
que o Senhor Presidente da República linha a intenção de, na 
escolha dt>s futuros Governadores, auscultar a repercussão desses 
nt>mes n:tt>piniilo dos seus Esl:ldos. I; uma prática que se inslnurnrú, 
se verdadeiras as notícias, com os aplausos de quantos acompanham 
a vid:t púhlicu neste Puís. 

Exccssivumcnte longas seriam estas pobres considerações se me 
detivesse u ciwr outros exemplos. que muitos os hã, expressivos e 
concludentes. Detcr-me-ei, porém. nos nomes que a Imprensa 
divulga como os mais papáveis sucessos do Presidente Ernesto 
Geisel. São todos cidadãos ilustres e dignos, mas nenhum tem ainda 
lastro popular. por isso mesmo que suas atividadcs militares, para 
serem hcm cumpridas, não podem ficar à mercê do fluxo e do refluxo 
d:• simp•llia c do aphtuso do público. Longe de tal constatação 
constituir um demérito, vale como o melhor elogio ao militar 
devotado i1 carreiru, ainda que preocupado, como lodos os brasilei
ros, com os problemas comuns do Pais. 

1: pnssivel que ll Sr, Magalhiles Pinto nilo chegue à Convenção 
de seu Partido, nws ninguém poderú proclamar que a popularidade, 
de que porventura desfrute no momento, sej!l apenas artificial, ou 
crimla tfln-snmCntc pelos jornnis, como pensa o ardoroso 
rcprcscntnntc harrigu-vcrdc, c não fruto de mais de 40 unos de 
~.:nmauntc atividadc pnliticu. Ycjn-se assim no cpisódio.upcnus uma 
rcalirnwçfln de que cuntinuumo~. mesmo quando não há necessi
dade, umu clussc de suturnos uprcssndos c inclementes, que se 
dclicium cm cntrcdcvorur-sc uns uos outros. Somente isso, creio, 
c.,rlica a gratuiw interpretação do bravo Deputado, 

Entondc nindao Sr. João Unhares que a Presidência da Repúbli· 
ca i: "missiln que se rccchc c nilo q,uc se busc:11'', Grave dcturpucilo 
dos lil\os, De 1964 nlé hoje. rara não sairmos do período 
rcvnlucion:'!rin. snmcntl! o Gcnl!rlll Emflio Ml!dici dcc\urou aceitar u 
i'rc,idéncin pura cumprir "missão". O General Ca~tello Branco 
plcilcou a indicnç11o. nãi• paru satisfação de ambições pessoais, 1: 

certo, mas na esperança de levar o Pais à ordem democrúticn. Nilo 
fez segredo o Presidente Costa e Silva de que pretendia ser o segundo 
Presidente da Revolução, Mas de um uno antes de findar o Governo 
Mi:dici, u candidatura Geiseljd era de todos conhecida. 

Em todos os tempos, em todos os regimes democráticos, u busca 
de posições é: o normal, niío constitui, nu vida dos homens públicos, 
nenhum desprimor. Nosso sempre lembrado José: AuguSio, quando 
ouviu alguém referir que a Presidência era uum posto de sacrilicio", 
coSiumnva dizer que, pura evitar o. prejuizo de outros, ele estaria 
pronto a sacrificar-se. Acnbemos i:om essa história de missões, que u 
regra geral, legitima nliús, i: outra. Cada um de nós, que pisamos o 
chão da polílica,queremos subir um degrau nu escnln dns posições. 

Penso que não digo ncnhumn heresin se afirmar que o próprio 
Deputado João Unhares, que ocupa n primeira Vice-Presidé:ncin da 
Câmnra e integrou com realce o corpo de lidernnça de seu Partido, 
deseja intimamente governar seu Estudo, e para isso não ficará de 
bruços cruzados à espera de que lhe deêm "missão", mas buscnrú 
limpar os caminhos pura sua própria conquista. 

A eleição indiretn, seja de Presidente, seja de Governador, niío 
exige, nos dias de hoje, qualquer popularidade. Ninguém melhor do 
que o Sr. João Linhares sabe disso, que já viu seu Estado governado, 
não faz muito, por um ilustre engenheiro, escolhido com surpresa da 
opinião pública. A popularidade virá ou não virlt, depois. Para isso, 
u Presidência dispõe de assessoria especializada, e conln com instru· 
menlos poderosos de divulgação, como o rádio e a televisão. 

Em briga de marido e mulher, diz o ditado, ninguém deve meter 
a colher. O barulho i: dentro da ARENA, é certo. Os mililnres em fo
co, se ufinal candidatos, ingressarão nos quadros do Partido 
situucionista, onde já assentou barraca, desde .o primeiro dia, o 
nobre Senador Magalhães Pinto. A lei estú de tal modo redigida que 
o escolhido não precisurú sequer dos votos do MDB. Os sufrí1gios 
dados por acaso a outro arenista seriam nulos. Entretanto, essas 
questões de ''popularidade" e de "missão" dizem respeito à crõnico 
político do País. Interessam não só aos pnrtidos, mas à Nuçiío. 

O Sr. João Linhures já manifestou sun preferência por um dos 
fnlados candidnlos, nesln famosn "conjuntur~ a tua!" de que lnnlo se 
abusa, untes mesmo que chegue janeiro, quando o Presidente Geisel 
espern haver amadurecido o fruto du sucessão. Muito bem, nudn a 
opor. Mns o candidato que for afinal escolhido niio precisa chegnr 
constrnngido uo poder, nem necessito, no pleito indirelo, do fuvor da 
popularidade. A missão que o povo espera de quem o dirige é uma 
só. A do restabelecimento do Estado de Direito, que só nele os 
problemas nncionuis encontrum soluçilo cu paz< a harmonia descem 
sobre lodos os lnres. 

Hoje, esta é: uma nspiraçào gencrnlizudu nestn Cnsa, na outra 
Casa do Congresso e em todo País. 

E o Presidente, quem quer que reúna o consenso das forçns 
dominuntes, se tornurú tanto mnis popular quunto mais cedo ponha 
fim ao regime de exceção, que vigc hú lào longo periodo. E Deus 
permitu que ussim seja. 

Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. 
O orador é cumprimentudo.) 

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso)- Concedo n pulnvraao 
nobre Senador Itamar Frnnco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orudor,) - Sr. !'residente, 
Srs. Senadores: 

Nos termos do arl. 42, item VI, da Constituição, o Senhor 
Presidente da República pede seja autorizada a Prefeituru Municipul 
de Juiz de Fora (MG) a elevnr em CrS 349.479.200,00 (trezentos c 
quarenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e duzen· 
tos cruzeiros) o montante de sua·d(vidu consoliduda, u fim de que 
possa contratar empréstimo junto uos Bancos do Estudo de Minus 
Gerais S.A. e de Crédito Real de Minas Gerais S.A., destinado ao 
financiamento das obras de terrapienugem e drenagem da drea onde 
serú implantada 11, usina da Siderúrgica Mendes Júnior S. A., de 

,, 
' ,. 
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conformidade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Minis· 
tro de Estado da Fazenda. 

A operaçilo apresentada pela Prefeitura de Juiz de Fora é, do 
ponto de vista financeiro, plenamente viâvcl, considcrando·sc, 
sobretudo, que, cm 1981, CSNa Siderúrgica jâ deverá gerar impostos 
através do !CM, cobrindo, portanto, parte desse empréstimo que a 
nossa Prefeitura solicita, 

Trnta·SC, Sr. Presidente c Srs. Scnudorcs, de siderúrgica de 
aços nilo-planos. Deverá produzir cerca de I milhão c 200 mil tonela
das anuais. e de suma importância não só para o Estado de Minas 
Gerais, mas também para o nosso Pais, que ainda importa pequena 
parcela, mas importa, repito, aços nilo-planos. Situada na cidade de 
Juiz de Fora, terá efeito multiplicador para toda a Zona da Mata c 
para todo o Estado de Minas Gerais, razilo pela qual ocupo, hoje, a 
tribuna desta Casa para endereçar dirctamcntc ao nobre Lfdcr Euri· 
co Rczcndc um apelo: que S. Ex• permita a tramitação, cm regime 
de urgência, nas nossas Cernisses Permanentes, dessa matéria de alto 
interesse para o Estado de Minas Gerais. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V, Ex• uma 
intervenção? · 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Com muito 
prazer, Senador Eurico Rczcndc. 

O Sr. Eurico Retende (ARENA- ES)- Fazendo justiça, rcgis· 
tro o interesse de V. Ex• por esta matéria. Nilo vejo na sua atitude 
um apelo, mas sim a reiteração de um apelo. Tão logo este assunto 
passou a ser preparado no Poder Executivo - porque é matéria de 
incintiva desse Poder - o nobre colega me procurou, manifestando 
seu empenho no sentido de que a mensagem viesse o mais rapida
mente possível para esta Casa. O projeto já está tramitando c acredi
to que o apelo de V. Ex•, que é cm favor da celeridade da tramita
ção, será atendido plenamente. Ressalto que V, Ex• demonstra, mais 
uma vez, o seu profundo interesse pelos problemas do Estado que 
ircprcscnta, nesta Casa c, sobretudo, pelos problemas do Municfpio 
de Juiz de Fora, que é a menina-dos-olhos de V, Ex•. Isto posto, está 
deferida a sua solicitaçilo. Espero que jà na próxima semana o Prefei· 
to de Juiz de Fora, o Governador Aurcliano Chaves c todo o povo 
mineiro tenham conhecimento da aprovação, por esta Casa, de mnté· 
ria que diz tão de perto não só no interesse de Minas Gerais -como 
V. Ex• acentuou- mas, também, no interesse do Pais. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Muito obrigado, 
Senador Eurico Rezcndc. Estava certo de que outra nilo poderia ser 
a sua atitude. 

I Recordou o nobre Lfdcr que, tiio logo tomara cu conhecimento 
desse pedido do Prefeito de Juiz de Fora, o procurei, c encontrei, da 
parte de V, Ex•, a melhor receptividade, a melhor boa vontade, a 
melhor compreensão pura que Minas Gerais c - por que não dizer 
- nosso Pais tivesse rapidamente a tramitação desse projeto da 
Siderúrgica Mendes Júnior, 

O Sr. Magalhile11 Pinto (ARENA- MO)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Ouço V, Ex•, 
nobre Senador Mngaihilcs Pinto. 

O Sr. Magalhães Pinto (ARENA - MO) - Estuvu, aqui, 
esperando para lhe dur um aparte, justamente parn secundar seu 
apelo junto no nosso Lidcr. Agora é apenas pura agradecer no Lide r 
o seu interesse e a promessa que faz de que nn p'róximu semana tere· 
mos esse projeto aprovado c podcrilo ser assinados os contratos dele 
decorrentes. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Agradeço sua 
intcrvcnçilo, nobre Scnudor Mngnlhilcs Pinto, que conhece profun· 
damentc n luta de Jui1. de Fora, pura ver instalado em seu Municipio 
u Siderarglca Mendes Júnior. Quando Prefeito de Juiz de Fora, cm 
1970, tivemos oportunidade de iniciar esses entendimentos com o 
Dr. José Mendes Junlor, engenheiro de nossu Cidade. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Permit~V. Ex• um apar-
te? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Ouço V. Ex• Se
nador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- O Senado é scnsfvel a cs· 
te problema, pelo qual V. Ex• tanto se tem interessado. Hoje mesmo 
não só a Comissilo de Economia opinou favoravelmente ao projeto 
como tive a honra de ser o Relator da matéria na Comissão de 
Constituição c Justiça, dando o voto favorâvcl daquele órgão à medi· 
da solicitada pelo Governo, Acredito que ainda nesta semana possa 
o Senado votar matéria que nilo encerra nenhuma controvérsia c que 
suscita tilo justos aplausos de quantos acompanham o desenvolvi
mento nacional. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Agradeço a 
V. Ex•, Senador Nelson Carneiro, sua intervenção 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Permite V. Ex• com
plemente meu aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Com prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Costuno dar só um 
.aparte. As outras intervenções são complementos da inicial. V, Ex• 
deve sentir-se muito feliz, porque, graças também à sua interferência, 
esta matéria está batendo um recorde - a mensagem ingressou no 
Congresso Nacional no dia 23, hoje estamos a 28; havia cu solicitado 
às Comissões que apressassem a tramitação; o nobre Senador Nelson 
Carneiro nos dâ a boa noticia. De modo que V, Ex• jâ cstâ colhendo 
os primeiros frutos da safra dos seus esforços. Posso garantir, agora, 

'que na próxima semana o Dlirlo do Poder Legislativo publicarA a 
Resolução do Senado, assinada pelo nosso ilustre Presidente, Sena
dor Petrónio Portella. Vê V. Ex• que os seus esforços frutificaram. 
Por esse motivo jâ me uprcsso a lhe apresentar n efusão das minhas 
congratulações mais completas, tornando disponível a Liderança 
não só para V. Ex• como para todos nossos companheiros do MDB, 
quando se tratar de permitir operações desse tipo, que bcncciciam o 
nosso municipio, porque nem o Poder Executivo nem a sua Lideran
ça no Congresso Nacional fazem qualquer discriminação cm termos 
partidários. Aqui acolhemos sugestões de prefeitos do MDB c da 
ARENA indistintamente. Naturalmente que o número maior- c as
sim será por muitos anos ainda - de solicitações é da ARENA, 
porque a diferença entre um Partido c outro é de quase 7 milhões de 
eleitores. Volto a dizer a V. Ex• que estaremos aqui inteiramente 
disponivcis para atender as reivindicações dos prefeitos do MDB, só 
dando graças n Deus de não serem muitas essas solicitações, porque 
poucos os prefeitos da legenda do Partido da Oposiçilo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) -Concordamos 
com todas as paluvras do Líder Eurico Rezcndc, só nilo quanto à 
última assertiva, n de que ainda dcmorarfl o dia cm que teremos 
maioria de prefeitos cmcdebistns no Brasil. Evidentemente nós do 
MDB pensamos diferente, Achamos quc,jfl nas próximas eleições, o 
MDB será governo tanto no plano federal qunnto no estadual c 
municipal, do nosso Brusil. Mas a intcrvcnçilo de V. Ex•, por certo, 
dará grande contentamento no Governador Aurclinno Chaves e ao 
Prefeito de Juiz de Foru, que, vnmos lembrar à Casa, nilo pertence ao 
M DB, mas,lamcntavclmcntc, à ARENA. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite V, Ex• um apar· 
te? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Ouço V. Ex•, 
nobre Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Vez por outra, quando 
vou à minha Bahla, de cnrro, passo por Juiz de Fora onde mais de 
umn vez, jlt pcrnotci. Admiro muito u grande cidade mineira. Noto 
que V, Ex• contu com o apoio integral do eminente Lider Eurico 
Rezcndc, que apenas acenou com u passivei publicação pura a pró· 
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~ima semana, Mas, se o proj~to já está com os pareceres, indepcn· 
dente do pedido de dispensa de publicação para entrar na Ordem do 
Dia ou do pedido de urgência do nobre Senador Eurico Rczcndc, 
amanhã mesmo o projeto estará aprovado em Plenário, 

O Sr, Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite uma segunda 
complementação, Senador Itamar Franco? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com prazer, 

O Sr, Eurico Rezende (ARENA- ES) -·0 nobre Senador Ruy 
Santos confirmou as minhas palavras: se cu confio em que, na pró~ i· 
ma semana, o Dlirlo do ConKrH!IO publicarlt a Resolução, é porque o 
projeto será aprovado ainda nestas próximas 48 horas, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Agradeço as pala· 
vras de V. Ex• 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V, Ex• outro 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Pois não, nobre 
Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- O nobre Senador Eurico 
Rezendc está fazendo pouco da eficiência da Secretaria Geral da Me· 
sa. Se nós aprovarmos amanhã, antes do fim da semana estará publi· 
cada a Resolução. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Prefiro, entilo, 
deixar de ficar com a Liderança do Senador Eurico Rczendc para fi. 
car com as palavras de V. Ex•, Senador Ruy Santos, agradecendo a 
sua intervenção. 

O Sr. Eveláslo Vieira (MDB- SC)- Permite V, Ex• um apar· 
te, nobre Senador Itamar Franco? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com prazer, no· 
bre Senador Evelâsio Vieira. 

O Sr. Evelislo Vieira (MDB- SC)- O Líder da ARENA tem 
razão; esta Casa sempre é sensível às aspirações, aos interesses dos 
municípios, porque reconhece que silo os municípios as células ma ter 
da União. Infelizmente, o Governo Federal assim não pensa, é insen· 
slvel. O Governo Federal que é da ARENA, preocupa-se cm arreca· 
dar e devolver pouco aos municlpios que precisam, anualmente, re· 
correr a empréstimos para poderem fazer alguma coisa em favor da 
sua comunidade. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Senador Evelâsio 
Vieira, agradeço a sua intervenção. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - O Senador Itamar 
Franco vai me permitir um novo aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Com prazer, no· 
bre Senador Eurico Rczende, 

O Sr. Eurico Rezendo (ARENA - ES)- Estávamos aqui, na 
orquestração de tantas alegrias, de tantas esperanças e congratula· 
ções, mas, como consta da sentença cativante, verdadeira de que não 
hã apoteose sem sombras, sobre a apoteose do nosso contentamento, 
o Senador Eveldsio Vieira deposita o amargor do seu pessimismo 
barriga-verde. 

O Sr. Eveldslo Vieira (MDB- SC)- Permite V, Ex• um novo 
aparte, Senador Itamar Franco? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO) Ouço V. Ex•, Se· 
nado r Evclásio Vieira. 

O Sr. Evelislo VIeira (MDB - SC) - Veja o exemplo de V. 
Ex•, ocupando a Tribuna para defender empréstimo pura prefeitura 
da AREN .... e o seu comportamento, acima dos Interesses partidA· 
rios. V. Ex• ni\o é a exccçi\o, V. Ex• é a regra dentro do MDB. 

Lnmcntavclmcnte, existe alguém que diga que, no grupo do 
MOB, existem os delinqUentes. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- Da vez anterior falei 
cm delinqUentes, c, realmente, há um acampamento de delinqUentes 
IA, que são os radicais. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - 00. Fora do microfone) -
Ni\o apoiado. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Isto estA dito por 
mim, e faço questão que fique em tinta nanquim. Mas, neu 
oportunidade, não falei cm nenhuma delinqUência, falei em coillll 
amenas como atendimento de apelo de V. Ex• Agora, o qu~ 
lamentei foi a nota, data venla, distoantc do eminente Senador 
Evelãsio Vieira. Quando estamos, aqui, celebrando uma nova era 
para o desenvolvimento de Juiz de Fora, um aparte desse tipo não 
deveria ficar dentro; deveria ficar, evidentemente, fora do nosso 
debate. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP)- Permite 'V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Oito Lehmann (ARENA - SP) - Apenas para dar um 
esclarecimento. O nobre Senador Evelásio Vieira disse, hA pouco, 
que V. Ex• estava rJ.efendcndo um empréstimo para uma Prefeitura 
da ARENA. Só queria lembrar que nós temos requerido urgência
c eu, várias vezes- para Prefeituras em que o Prefeito é do MDB. E 
o Senador Orestes Quércia é testemunha de que, ainda cm vhpcras 
da eleição, no ano passado, nós votamos urgência, c votamos, no 
mesmo dia, um empréstimo para a Prefeitura de Americana, quando 
estava presente o Prefeito de Americana. que é um jovem do 
MDB. De forma que, dcsculpc·nos o representante de Santa 
Catarina, mas nunca houve, nesse terreno administrativo, qualquer 
interesse politico que fizesse apressar ou retardar. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP. Fora do microfone.) -
V. Ex• confirma a intervenção do Senador Evelâsio Vieira. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MO)- Agradeço a inter· 
vcnção de V. Ex• 

Sr. Presidente, vou encerrar, agradecendo, mais uma vez, a 
manifestação de meus companheiros de Bancada c, em particular, do 
nobre Líder Eurico Rezende. (Muito bem! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Cunha Lima, pela liderança, 

O SR. CUNHA LIMA (MDB - PB. Pronuncia o seguinte 
discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na semana que passou, ocorreram cm Campina Grande, prin· 
cipal cidade do interior nordestino, fatos deplorâvcis, envolvendo a 
Polfcia Federal, alunos c funcionârio da Universidade Federal da 
Paraíba, com sede na Capital do Estado e que mantém na minha ci· 
dadc, um Centro de Ciências e Tecnologia com vários Cursos, 
inclusive de pós-graduação. 

Recebi, ontem, cópia da esclarecedora "Carta aberta" do Dire· 
tório Acadêmico 11 de Agosto", daquele Centro da UFPB, que leio, 
pura que passe a constar dos annis do Senado: 

"A Universidade cm seu mais amplo sentido, é a instituição 
responsâvel pela formação humana, politica e cientifica da comuni· 
dade a que serve e onde está inserida. Sua característica principal 
decorrente da própria importância de sua função é a existência c 
manutenção de sua autonomia. 

E o que entender por autonomia da Universidade? Programar o 
seu próprio crescimento, selccionar o seu pessoal, elaborar seus currl· 
cuJos, preservar sua criticidade. Enfim, sua própria politica de atua· 
çõo em termos gerais, onde se inclui necessariamente, a salvaguarda· 
mornl c llsicn daqueles que u fazem, estudantes, professores, fun· 
ciondrios, direçuo. E. cm conseqUência, garuntir o funcionamento 
normal das entidades representativas de cnda um desses grupos: 
diretórios ncadêmicos, associações de professores, instituições 
cientificas etc. 
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A quebra dessa autonomia, principalmente no que se refere às 
garantias individuais do pessoal universitãrio, acarreta a intranqUili· 
dade, gera o medo, dissemina a desconfiança, Com ela, ameaçam-se 
os próprios objetivos du Universidade, pela perturbação do clima de 
paz indispensãvcl à consecução desses mesmos objctivos, 

Quebrar essa autonomia, 1: vilipendiar a universidade, li maculà
la, é ultrajá-lu, Mais que isso: constitui agrcssilo e desrespeito à pró 
pria funçilo social a que ela se propõe, como centro cultural educa
dor c formador da sociedade que dela necessita c que a mantém. 

Ontem, por volta das I 5 horas, configurou-se a quebra dessa 
autonomia, pela arbitrariedade de um ato de força: o Campus do 
CCT da U FPB foi invadido por elementos que se dizendo Polrcia Fe
deral, (pois não se identificaram), dirigiram-se à sede do DA. Cer
rando as portas da DA, os supostos policiais revistaram todas as 
suas dcpendóncias, arqui'vos, bureaux c estantes, de onde retiraram c 
levaram materiais de expediente, apostilas, cópias xerox, jornais etc, 
O ato de vandalismo cqnsumou-sc, quando a funcionâria do DA, o 
seu presidente e um estudante que se encontravam no local, foram 
compelidos a acompanhá-los até a Delegacia de Polrcia Federal. 

A ilegalidade fica caracterizada, levando-se em conta a açilo que 
foi levada a efeito à revelia da própria dircção do Centro, isto é, sem 
o conhecimento das autoridades Universitárias responsáveis pelo 
Centro. Nilo foram apresentadas intimação, mandado de sindicãncia 
ou ordem equivalente. 

A dircçilo do Centro, tomando ciência do fato, através dos intc· 
granlcs do DA, prestou todo o apoio e assistência cabfveis à situa· 
ção, comparecendo imediatamente à Delegacia de Polrcia Federal, c 
reconduzindo de volta estudantes c funcionária, 

Que assim fique registrado, por intermédio desta carta aberta, o 
nosso repúdio a toda c qualquer medida que vise a ferir a autonomia 
universitária, qualquer que seja a forma pela qual a arbitrariedade se 
manifeste: quer seja contra entidades representativas, contra qual
quer de seus membros, contra clubes universitários, quer procure 
atingir a capacidade critica ou a liberdade de cátedra. 

Contra a violação da autonomia universitária, 
Pela integridade flsica e moral dos professores, estudantes e 

funcionários. 
Contra a invasão do campus do CCT. 
Por amplas condições de debater nossos problemas," 
Sr, Presidente, Srs, Senadores, jamais se registraram greves ou 

quaisquer movimentos que viessem perturbar ou interromper a vida 
estudantil na Universidade Federal da Parafba, quer em João Pcs·· 
soa, Campina Grande ou Areia, cidades onde se faz sentir a sua mar· 
cante atunçilo, 

Um perfeito entendimento através de um permanente diálogo 
entre alunos, professores, dirctorcs c o Reitor da Universidade Fc· 
dera! da Parafba,l>rofcssor Linnldo Cavalcanti de Albuquerque -
que tem revelado invulgar dinamismo c profundo conhecimento da 
problemâticn educacional - tem assegurado um clima de paz no 
meio universitário do meu Estado. 

A serenidade dos termos da carta aberta, com que se manifes· 
taram os estudantes, depois da violência de que foram alvos, c a 
imediata intervenção do diretor c professores do Centro demonstram 
a harmonia c a conr.nnçn reinantes naquela Universidade Federal. 

Registro o meu protesto contra a violência praticada c levo a 
minha solidariedade nos estudantes de minha terra, 

Formulo, Sr, Presidente, desta tribuna, um veemente apelo a 
S. Ex•, o Sr. Ministro da Justiça, para que faça coibir esses abusos, 
para que não se repitam na UFPB fatos tão desoladores, que nilo 
ocorram violações à autonomia da Universidade e que nuo mais se 
perpetrem esses ntos violentadores da ordem, pertubadores da vida 
universitária brasileira, 

Era o que tinha n dizer, Sr. Presidente, Muito obrigndo, (Muito 
bem I Palmas,) 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) -Sr. Presidente, peço 11 

palavra para umn breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Conr,cdo a palavra ao 
nobre Senador Franco Montoro, para uma coinunicação, na forma 
regimental. 

O SR, FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para uma comuni· 
caçilo. Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No próximo dia I• de outubro o Jornal do Commerc/o comemo
ra I 50 anos de existência no Pnfs. 

O mais antigo jornal do Rio de Janeiro, de circulnçi!o inintcr· 
rupta, está- juntamente com toda a imprensa brasileira- comemo· 
rando o seus sesquiccntenário, 

O Jornal do Commercio teve, entre outras caractcrfsticas que o 
dignificam em sua trnjetórin na imprensa brasileira o privilégio de pu
blicar, em 1892, as famosas Cartas da Inglaterra, de Ruy Barbosa, 
obra de relevante valor histórico c litcrârio, Na redução do grande 
jornal carioca passaram nomes como os de José Verfssimo, Visconde 
de Taunay, Eunâpio Deiró, Alcindo Guanabara, Araripc Júnior, AI· 
bcrto Ramos, Afonso Celso, Urbano Duarte, Oliveira Lima, Fclix 
Pacheco, San Tiago Dan tas c muitos outros, 

Fundado cm 1827 por Pierre Panchcr, livreiro c editor francês, 
que para o Brasil emigrava naquela ocasião, o Jornal do Commerc/o 
foi adquirido em 2 de abril de 1959 por aquele homem de visão que 
foi Assis Chateaubriand. Integrado à rede dos Diários Associados, 
sua direção foi confiada ao jornalista Carlos Rizzini uma das figuras 
mais brilhantes de nossa imprensa também, 

À solenidade de posse, ld estavam, entre outros, Herbert Moscs, 
Austrcgesilo de Athaydc, Thcóphilo de Andrade, João Calmon, Go
mes Maranhão, Sabóia Lima c muitos outros c, certamente, o nosso 
companheiro Senador Danton Jobim, Presidente, durante muitos 
anos, da Associação Brasileira de Imprensa. 

Hoje, o Jornal do Commercio prossegue na linha de conduta que 
o impôs como veiculo que honra a imprensa brasileira, trabalhando 
pelo dcsenvolvimentoeconômico,social c cultural do Pais, sob a dirc
ção deste ilustre jornalista, nosso colega, Senador João Calmon, se
cundado por uma equipe dedicada e competente. 

No momento cm que esse órgão da imprensa brasileira comemo
ra 150 anos de existência, queremos da Tribuna d'o Senado prestar a 
homenagem de reconhecimento c respeito àqueles que o fundaram, 
dirigiram e cooperaram para o cumprimento da grande missão de in· 
formar c esclarecer a opinião pública de nossa terra. 

O Sr. Helvfdlo Nunes (ARENA- PI)- Permite-me V. Ex• um 
aparte'/ 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer. 

O Sr. Helvfdlo Nunes (ARENA- PI)- Por imposição do ca· 
lcndârio dos nossos trabalhos, V, Ex• antecipa cm dois dias - c o 
faz com muita justiça - as homenagens pelo transcurso dos 150 
unos de existência do Jornal do Commerc/o do Rio de Janeiro. Ao 
meu tempo de estudante, na antiga Capital Federal, acostumei-me 
aos domingos à leitura do Jornal do Commerclo que, entre outras ma
térias, publicava artigos e estudos dos mais renomados juristas c pro
fessores univcrsitârios do Pafs. De maneira que, nesta oportunidade, 
c na cvcntunl ausência do Líder Senador Eurico Rczcndc, manifesto 
o apoio de toda a Bancada da ARENA, às palavras que V, Ex• pro· 
fere, de exaltação àquele jornal, já agora na convicçuo de que nilo 
apenas o fuz cm seu nome pessoal e do Partido que V, Ex• tão bem 
representa, mus também em nome dn Aliança Renovndora Nncionnl. 

O SR, FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Agradeço a pa· 
lavra de apoio de V, Ex• 

Concluo, Sr, Presidente. 
A manifestação das duns Lideranças revela a signir.cnção da ho· 

menagem que, na sua unanimidade, o Senado Federal presta a esse 
jornal que hd 150 anos vem servindo à causa da Imprensa, da Cultu· 
ra c da Democracia no Brusll. 

Era o que tinhu a dizer, Sr, Presidente, (Muito bem I Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, requeri· 
mento que será lido pelo Sr. 1•-Secrettlrio. 
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~lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 357, DE 1977 

Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno do Senado Fe· 
dera!, requeiro transcrição, nos Anuis desta Casa, do discurso prof c· 
rido pelo Exm• Sr. Governador do Estado de Santa Catarina, Dou· 
tor Antônio Carlos Konder Reis, no dia 23, cm Concórdia, por oca· 
siilo da inauguração da BR -153, 

Sala das Sessões, em 28 de setembro de i 977.- Otalr Becker, 

O SR. PRESIDENTE (Jose Lindoso)- De acordo com o nrt. 
233, § 1•, do Regimento Interno, o requerimento será submetido ao 
exame da Comissão Dirctora. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomord - Dinartc Mariz - Jessé Freire - Domfcio 
Gondim - Milton Cabral - Marcos Freire - Murilo Parniso -
Arnon de Mello - Gilvan Rocha- João Colmon - Vasconcelos 
Torres- Gustavo Capanema- Osires Teixeira- Leite Chaves
Lenoir Vorgas. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está findo a Hora do 
Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 329, de 
1977, do Senhor Senador Mendes Canalc, solicitando a trans
crição, nos Anais do Senado Federal, do Editorial sob o tftu
lo "Televisão c Desagregação da Sociedade", publicado no 
Jornal O Estado de S. Paulo, de 18 de setembro de 1977. 

Em votação o requerimento, 
Os Srs, Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 

dos. (Pousa,) Aprovado, 
Será feita n transcrição. 

~a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada: 

"NOTAS E INFORMAÇ0ES 
TELEVISÃO E DESAGREGAÇÃO DA SOCIEDADE 

Não faz muito tempo, lançamos nestas colunas um apelo no 
Presidente Ernesto Geisel para que se debruçasse, com seus Minis
tros, sobre o problema representado pela nçilo lesiva da televisão 
sobre n sociedade brasileira, particularmente sobre a nossa juventu
de, que se encontra condicionada a programas de baixfssimo nlvcl 
cultural e a séries repletas de cenas de violência c de condescendência 
perante o crime. Dizfamos então, para reforçar a advertência ao go
verno, que o próprio Ministro Quandt de Oliveira, recentemente, ha
via reconhecido que "o Brasil está pagando, a cada ano, milhões de 
dólares para liquidar a sua juventude", Esse auxiliar dircto do cherc 
do governo mencionou ainda, para ilustrar o quadro tenebroso que 
apresentou cm Belo Horizonte, cifras que por si justificam alarme: u 
cada 100 horas das programações vendidas ao nosso Pais, o especta• 
dor assiste cm média a 12 assasslnios, 21 fuzilamentos, 20 lutas, 6 
tentativas de suicídio, c mais outros exemplos danosos à formução 
dos nossos jovens, 

Nos Estados Unidos, onde muitos desses programas são produ
zidos, vcrificn-se uma reação dn sociedade local, que se organiza cm 
associações e em grupos de pressão com o objetivo de forçar as 
autoridades a impedir a vciculução de sl:rics considerudas perniciosas 
à colctividude. O que fazem, então, os cstOdios especializados cm 
fubricur, em grande esculu, essa espécie de toxina audiovisual? 
Simplesmente exportam os filmes proibidos para a América Lntina e 
paro a África, onde nem os governos nem a opinião pOblica contam 

com instrumentos legais c com suficiente experiência na organização 
de entidades de defesa colctiva para fazer frente a essa desastrosa in· 
vnsiio, 

Nilo se culpem, contudo, unicamente os exportadores de pro· 
gramas impróprios ou nocivos, Voltemos os olhos também pura que 
as autoridades chegam a permitir que se transmita ao vivo, cm h orá· 
rios nobres da televisão, que chegam a alcançar, segundo cstatfsticas 
das próprias emissoras, mais de 40 milhões de telespectadores: dias 
atrás uma equipe de telcjornalismo entrevistou, cm local desconheci· 
do da polícia, os acusados de repugnante crime cometido no Rio 
de Janeiro, os quais se declararam inocentes c entraram em 
pormenores que induzem os menores a uma curiosidade mórbida 
por assunto que envolve, principalmente, o uso de drogas. O mesmo 
jã tinha sido rcito cm relação no assasslnio, em Cabo Frio, de umajo· 
vem freqUentemente citada em revista de grande circulação, c vem 
sendo feito, com menor intensidade, sobre o e~cabroso crime de Vitó· 
ria. 

A propósito de assunto tão grave quanto atual, seria convcnicn• 
te que as autoridades federais se interessassem em conhecer mais de 
perto as conclusões a que chegaram alguns especialistas brasileiros e 
norte-americanos reunidos no Primeiro Simpósio Nacional Sobre a 
Televisão e a Criança, as q·uais poderiam ser resumidas nos sequintcs 
tópicos: 

I -As crianças silo mais influenciáveis aos programas violen
tos, embora não tenham condições de sair à rua c de praticar delitos, 
Os adolescentes, mesmo que não reajam de imediato, irão colocando 
cm prática, no seu dia-a-dia, a violência a que assistem pela TV. Da 
mesma maneira, os adultos são bem influenciados pela televisão, 
embora acreditem que isso não acontece. 

2- Os adolescentes se engajam cm campanhas polfticas à medi· 
da que vêem mais televisão. Engajam-se c protestam mais, embora 
desperdicem de 3 a 5 horas por dia com programas de TV, não tendo 
assim oportunidade de entrar cm contacto com outras fontes de 
informação polftica, Verifica-se a queda na leitura de livros, c os 
jornais c revistas silo levados, para enfrentar a concorrência do 
audiovisual, a inserir mais fotos c menos textos. O jovem nilo é insta· 
do a raciocinar, medir, avaliar. Ele vê c ouve, E se contenta com isso, 
Há uma massificação cultural formada nos nfvcis mais baixos de 
esforço e vontade de saber, 

3-A criança aprende muito sobre a polfcia de seu pafs assistin· 
do a programas nos quais os agentes - os que empunham armas -
são considerados astros, Jã os Promotores Públicos geralmente silo 
vistos como vilões e os rí:us como vftimas. 

4- As pesquisas demonstram que as minorias raciais c as clas
ses sociais mais modestos silo mostradas de maneira negativa ou 
desvalorizada, muitas vezes induzindo o telespectador sem poder 
aquisitivo - a esmagadora maioria dos 40 milhões de 'telespectado
res brasileiros - a acumular no subconsciente rcações de in
conformidade diante de produtos c utcnsllios que ele jamais poderá 
chegar a possuir. 

5- A publicidade pela tclcvisi!o leva as crianças ao matcrhilis
mo, desenvolvendo nelas a ambição c a cobiça. Os filmes de Far
Wesr, entre nós muito comuns c chamamos de Bang-Bang (não 
esquecer que Bang-Bang significa, na verdade, Tiro-Tiro, Agrcssilo
Agrcssiio, Morte-Morte), transmitem a mensagem de que a natureza 
deve ser sempre conquistada c dominada, mostrada que é como 
obstáculo adverso, como inimiga, • 

Eis algumas das considerações feitas por professores c técnicos 
reunidos recentemente no auditório do Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo, Sobre elas, a coletividadc brasileira 
precisaria meditar muito, pois não há a menor dúvida de que esta
mos contribkiado hoje, com atitudes firmes ou com a nosso omissão, 
poro que amanhã conheçamos a vitória ou a capitulação. 

Ou tomamos consciência do problema grnve que temos cm 
mãos e encontrnmos pnro ele soluções f1rmcs c justas, que asscgu
rom a preservação dos nossos valores, ou a sociedade brasileiro pns· 
sarã a enfrentar situações a cada uno mais dlf!cics, à mcdldn que 
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continuarmos concordando com a oferta diârin de maus exemplos 
aos nossos jovens", 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item l; 

Votação, cm turno Onico, do Requerimento n• 330, de 
1977, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a 
transcrição nos Anais do Senado Federal, do discurso proferi· 
do pelo Comandante do 57• Batalhão de Infantaria Motori· 
zado, Coroncllsnard Marshall, no dia 23 de agosto de 1977. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Scrâ feita a transcrição. 

E o seguinte o discurso cuja transcrição é solicitada: 

"Exm• Sr. Governador do Estado, Floriano Peixoto Faria 
Lima, 

Exm• Sr. Presidente do Congresso, Senador Pctrônio Portclla, 
Exm•s Srs. Oficiais Generais, 
Exm• Sr. Prefeito do Município de Duque de Caxias, Renato 

Moreira da Fonseca, 
Demais Autoridades, 
Minhas senhoras, meus senhores c jovens escolares. 
Tradição tem sido definida como um fenômeno na qual grupos 

de homens transmitem de geração cm geração, como patrimônio 
cultural, suas crenças, idéias, costumes c conquistas nos diversos 
campos da atividade humana. Sendo o presente, o elo entre o passa· 
do c o futuro, compete a nós, geração do presente "entregar" para 
usar o real significado do vocãbulo latino "Tradítio", às gerações 
vindouras, um dos nossos mais importantes traços culturais: o culto 
dos vultos nacionais c seus feitos históricos. Negar ou calar este culto 
significa para qualquer povo o abastardamento c a cmasculação de 
seu espírito nacional. 

e. para nós, muito caro, neste momento cultuarmos o Exército 
Brasileiro c, cm particular, seu insigne Patrono - Luiz Alves de 
Lima- o Duque de Caxias. 

O Município de Duque de Caxias, ao promover esta significatl· 
va homenagem, ao seu mais dileto filho, cumpre de maneira bastante 
c~prcssiva, uma patriótica obrigação. Exército Brasileiro e Caxias 
são inseparâvcis. Têm simbolismos apropriados, por serem um a 
instituição nacional permanente c, o outro, o vulto histórico. 
Evocaremos, nesta oportunidade, um c outro. 

Quando dizemos Exército, vem-nos à mente a idéia de pionciris· 
mo, da organização permanente, da unidade c da integração na· 
clonais. Da História Pâtria, enfim. Exército, que nasceu das refregas 
dos tempos remotos do Brasil Colônia; mal armado c equipado; 
muitas vezes descalço, mas sempre idealista c abnegado; defensor da 
nova terra, contra o estrangeiro invasor. 

O eminente pensador militar Flamarion Barreto Lima nos diz
"0 Exército Brasileiro, nasceu nos Guararapcs", Sua origem, das 

mais remotas, começou a tomar forma nas companhias de embosca· 
das de Matias de Albuquerque. O primeiro grande embate feriu-se 
nos Guararapcs, contra o inimigo irreconciliâvcl - de raça c de fé. 
Onde, no dizer de Gilberto Freire, "escreveu-se a sangue o endereço 
do Brasil: o de ser um Brasil só c não dois ou três. O de ser um Brasil 
fraternalmente mestiço, na raça c na cultura". 

Era o despontar do sentimento nativista. Sentimento que 
culminaria, dois séculos mais tarde, com o grito do lpiranga, porque 
trazia em seu bojo, também, o de rebeldia no poder legal da coroa 
portuguesa. 

"Primeiro a expulsão do invasor estrangeiro, depois nos 
submeteremos no castigo das cortes de Lisboa" - esta, a corajosa 
declaração dos insurrctos pcrnnmbucanos. 

A formação c a evolução do Exército Brasileiro, deu·lhe uma 
vocação dcmocrâticn, coerente com sua origem. e a escola de civis· 
mo onde o homem brasileiro reverencia c cultua seus heróis do passa· 

do. Na caserna nivelam-se todos os brasileiros incorporados- ricos 
ou pobres, pretos ou brancos, católicos ou protestantes - voltados 
inteiramente para o nobre serviço das armas. Lâ, o homem aprimora 
o flsico, disciplina-se, cultiva as virtudes de carâtér, educa-se, adqui
re o senso de responsabilidade, aprende a trabalhar cm equipe, 
enfim, torna-se um soldado, mas, acima de tudo, o cidadão Otil à 
colctividadc, Este, enfim, é o Exército Brasileiro. 

E o vulto que tanto o dignificou? Caxias. Ao anunciarmos este 
nome, evocamos o homem, o soldado exemplar, seus heróicos feitos, 
o político sem mâcula c a obra majestosamente construída. 

Nascido neste local, onde pisamos, antiga Fazenda Silo Paulo, 
ascendeu à mais alta linhagem da nobreza imperial. 

Traçar cm poucas palavras, o perfil daquele notâvcl cidadão, 
militar c estadista, é tarefa dif!cil, ante a grandiosidade da obra que 
edificou. A vida de Caxias acompanhou os fatos mais marcantes de 
nossa história, no período que vai da Independência até 1878, 
quando Caxias encerra sua carreira politica, jâ nos alborcs da 
RcpOblicn. Com tenra idade o jovem Luiz, iniciou sua fcbricitantc 
atividadc. Vcmó·lo cadete aos cinco anos por força da lcgislaçi!o da 
época. Aos quinze anos jâ era Alferes c, como Tenente, tem seu batis
mo de fogo, lutando contra as tropas portuguesas, do General 
Madeira, na Bahia. Àquela época, o jovem Tenente ni!o poderia 
supor que, muitas vezes, ainda, dcscmbanharia sua espada para man· 
ter a·intcgridadc da Pâtria. 

Os anos 40 foram ameaçadores para a integridade do Império, 
diante das revoluções de cunho separatista. A "Bnlaiada" no 
Maranhão, as sedições de Sorocnba c Barbaccna c a Revolução 
Farroupilha enfrentam o poder legal, representado por Caxias. 
Caxias é o chefe militar, capaz de levar a ferro c fogo o inimigo e é, 
também, o vencedor magnânimo c tolerante. De sua Proclamação 
nos Mnranhcnscs, retiramos: "Maranhcnscs! Mais militar que pollti· 
co, cu quero até ignorar os nomes dos partidos que, por desgraça, 
entre vós existem. Deveis conhecer as· necessidades c vantagens da 
paz, condição de riqueza c prosperidade dos povos c confiando na 
Divina Providência, que tantas vezes nos tem salvado, espero achar 
cm vós tudo o que for mister para o triunfo de nossa santa causa". 
Aos "farrapos" fez a profética proclamação: "Lembrai-vos que, a 
poucos passos de vós, cstâ o inimigo de todos nós, o inimigo de raça 
c de tradição", E mais adiante: "Abracemo-nos c unamo-nos para 
marcharmos, ni!o peito a peito, mas ombro a ombro, cm defesa da 
Pátria que é nossa mi!c comum". 

A politica de Oribc, do Uruguai, c Rosas, da Argentina, tornam 
reais os fatos previstos por Caxias. A guerra foi incvitâvcl c, cm 
Monte Cascros, o então Marechal de Campo c Conde de Caxias, põe 
fim à tirania de Rosas. 

A espada de Caxias ficaria guardada até 1866, quando o Impera
dor o chama para assumir o comando das forças imperiais, na guerra 
do Paraguai. Neste interregno, Caxias foi, sucessivamente, Senador, 
Ministro da Guerra, o Presidente do Conselho, cargos que exerceu, 
cm mais de uma vez, com probidade. 

O desejo expansionista de Solnno Lopes, ditador do Paraguai, 
levou à formação da coligação Brasil, Uruguai c Argentina, sob o 
Tratado da Tríplice Aliança. A guerra se arrastava hã mais de um 
ano, quando o Imperador decide dar, a Caxias, o comando do 
Exército Imperial. Ao mesmo homem que ni\o fora nomeado para 
aquelas elevadas funções, desde o inicio, "para nilo prejudicar a 
politica do Partido". Caxias era conservador c o gabinete era li
beral. Infelizmente, eram os interesses dos Partidos, acima dos intc· 
rcsscs da Pãtria. O jâ sc~agcnârio Marquês de Caxias vai levantar o 
moral do Exército Imperial, estagnada cm Tuiuti c, mais tarde, 
assumiria o Comando-cm-Chefe das operações alindas, kvandn·as ~ 
vitória rtnal. 

Caxias, como militar, foi o General nun~a vencido. Herói de 
tantas campanhas. No Paraguai, ora foi o estratego genial, de lnrgu 
visão, como cm Pcquiciri, ora foi o bravo guerreiro, de incxccdlvcl 
coragem pessoal, transmudnndo-sc no arrojado Tcucntc, como em 
ltororó. Combateu de Norte a Sul do Império, aproximando irmãos 
c mantendo Integras nossas fronteiras. 
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Como polftico, Caxias, constituiu-se também cm figura de rele· 
vo no cenário nacional. Foi o mais oportuno de nossos homens pabll· 
cos c, cm certas ocasiões, o mais necessário. No dizer de Pedro 
Calmon, Caxias "foi rigorosamente um operário da edificação na· 
cional, um artificc da unidade pát~ia, 'um pacificador social, um 
austero agente de civismo c civilização, nas decisivas horas cm que o 
Brasil completava a sua independência". 

Parecem inconciliáveis os papéis do maior de nossos soldados, 
portanto o maior guerreiro, com o cognome de Pacificador c o pollti· 
co conservador com suas atitudes liberais, tanto no pensamento 
como na ~ção. No entanto, a honestidade de propósitos c o racioci· 
nio claro foram constantes cm suas atitudes, colocando sempre os 
interesses maiores da Pátria acima dos demais. Esta filosofia levou 
Caxias a ser o magnânimo conciliador cm lugar do ferrenho algoz. 
Assim roi na "abrilada"; no Maranhão, na "farroupilha" c na 
tristemente célebre "questão religiosa". 

O Exército Brasileiro, ao eleger Caxias para seu Patrono, 
avaliou as suas preciosas virtudes de cidadão c de soldado c suo 

·perfeita identificação com a instituição militar que tanto amou. A 
dedicação exclusiva ao serviço da Pátria, o sentimento de honra, o 
respeito aos valores espirituais c morais, a preocupação com os 
grandes problemas brasileiros, a responsabilidade para com a nação 
c a manutenção da soberania c integridade nacionais foram sua 
profissão de fé. 

Ao encerrar tão honrosa participação, neste importante ato civi· 
co, deixamos a todos os presentes as palavras de Taunay, à beira do 
t6mulo daquele que foi o maior dos brasileiros: 

"Hâ muito que narrar." 
"Só a mais vigorosa concisão, unida à maior singeleza, é que 

poderá contar os seus feitos. Nilo há pompas de linguagem, não há 
arroubos de eloqUência capazes de fazer maior essa individualidade, 
cujo principal atributo foi a simplicidade na grandeza." 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -llem3: 

Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 úo Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 266, de 1976, do 
Senhor Senador Itamar Franco, que cria o Conselho de Intc· 
gração de Investimentos, destinado a avaliar operações de 
qualquer natureza, referentes a fusão c incorporações, aquisi· 
ção de controle acionârio c cessão de ativo; dimensionar o im· 
pacto do investimento externo dircto de capital estrangeiro, c 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.027, de 1976 c 554, de 1977, da 
Comissão: 

-de Constituição e Justiça - 1• pronunciamento: pela 
inconstitucionalidade do Projeto; l• pronuncl11mento: 
declarando que a emenda apresentada não sana o vicio de 
inconstitucionalidade arguido c é, por sua vez, injurldica, 
com voto vencido do Senhor Senador Leite Chaves. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Sccrctdrio. 

e lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 358, DE 1977 

Nos termos do art. 350, combinado com a al!nca "c", do 
art. 310, do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do 
Projeto de Lei do Senado n• 266, de I 976, a fim de ser feita na sessão 
de 27 de outubro próximo vindouro, 

Sala das Sessões, 28 de setembro de I 977, - Itamar Franco 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 4: 

Discussão, cm turno Onico, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 21, de 1976 (n• 669·0 /63, na Casa de origem), que torna 
obrigatória a declaração de preço total nas vendas a presta· 
ção, c dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 551 a 553, de 1977, das Comis· 
sõcs: 

-de Economia, favorável, com voto vencido, cm separa· 
do, do Senhor Senador Jcssé Freire, c voto cm separado do 
Senhor Senador Roberto Saturnino; 

- de Finanças, favorável, nos termos do Substitutivo 
que apresenta; c 

- de Const!tulçio e Justiça, pela constitucionalidade c 
juridicidade do Substitutivo da Comissão de Finanças. 

Sobre a mesa, requerimento que scrd lido pelo Sr. !•·Secretário. 

e lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 359, DE 1977 
Nos termos do art. 310, altnca "c", do Regimento Interno, 

requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n• 21, 
de 1976, a fim de ser feita na sessão de 27 de outubro próximo. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1977.- Hehidlo Nunes. 
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- De acordo com a deli· 

bcração do Plenário, a m~téria é retirada da pauta. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 5: 
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n• 57, de 1977 (n• 3.293·B/77, na Casa de origem), de 
iniciativa do Senhor Presidente da Rcpablica, que dispõe 
sobre a inspcção c a fiscalização obrigatórias do sêmen 
destinado à inseminação artificial cm animais domésticos, c 
dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 641 c 642, de 1977, das Comis· 
sõcs: 

-de A1rlcultura, favorável; c 
-de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, irei submcté·lo a votos. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

e o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 57, DE 1977 
(N• 3.193-B/77, na Casa de orl1em) 

De Iniciativa do Senhor Presidente da República 
Dispõe sobre sobre a lnspeçio e a flsc:allzaçio obrl1at6r!as 

do sêmen destinado à Inseminação artlnclal em animais 
domésticos, e d' outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• A inspeçilo c a fiscalização do sêmen destinado à insc· 

minação artificial cm animais domésticos serão cfctuadas, cm todo o 
território nacional, obrigatoriamente, desde a produção até a aplica· 
ção do sêmen, nos termos desta lei. 

Parágrafo anico. A inspcção c a fiscalização, a cargo do 
Ministério da Agricultura, terão cm vista os aspectos industrial, 
zootêcnico, higiénico-sanitário c de fertilidade, c far•se-ão: 

a) nos estabelecimentos industriais c comerciais; 
b) nos estabelecimentos de prestação de serviços na área de 

fisiopatologia da reprodução c inseminação artificial; 
c) nos aeroportos, portos c postos de fronteira, quando se 

tratar de importação ou exportação de sêmen; 
d) em quaisquer outros locais previstos no regulamento da prc· 

sente lei. 
Art. 2v Somente as pessoas jurldicas, devidamente registradas 

no órgão competente do Ministério da Agricultura, poderão lndus· 
trializar c comercializar sêmen. 

Art. 3• As pessoas !Tsicas, que prestem serviços na área de fisio· 
patologia da reprodução c inseminação artificial, ficam sujeitas a rc· 
~istro no órgão competente do Minlst6rio dn Agricultura. 

Art, 4• A Uniilo, através do Ministério da Agricultura, poderá 
celebrar convênios cor.1 os Estados, o Distrito Federal, os Territórios 
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c outras entidades de direito pllblico, para execução dos serviços de 
que trata esta lei, 

Parágrafo llnico, Os serviços de que trata este artigo poderão 
tambêm ser executados por entidades privadas, suficientemente 
desenvolvidas e capacitadas para a plena realização da tarefa, 
mediante contrato com o Ministêrio da Agricultura, desde que niio 
haja convênio com a respectiva Unidade da Federação, 

Art. 5• Os serviços de que trata esta lei serão remunerados pc· 
lo regime de preços pllblicos, cabendo ao Ministro de Estado da 
Agricultura fixar os valores de custeio. 

§ I• Nos casos cm que os serviços forem realizados, por delega· 
ção de competência, pelas entidades referidas no caput do art, 4•, a 
receita decorrente será a elas destinada c aplicada unicamente na 
manutenção, melhoria, reaparclhamcnto c expansão das atividadcs 
previstas nesta lei, 

§ 2• No âmbito do Ministério da Agricultura, o recolhimento 
da receita, proveniente da aplicação da presente lei, proccssar-sc·â de 
conformidade com o disposto nos artigos 4• e 5• da Lei Delegada n• 
8, de 11 de outubro de 1962, 

Art. 6• Nos termos do art, 5•, nUnca I, da Lei n•· 5,517, de 23 
de outubro de 1968, o ensino, a direção, o controle c a orientação dos 
serviços de inseminação artificial são de competência privativa de 
médico vcterinârio, 

Art, 7• Sem prcjurzo da responsabilidade penal cabfvcl, a infra· . 
i;iio das disposições desta lei acarretará, isolada ou cumulativamente, 
nos termos previstos em regulamento, as seguintes sanções adminis· 
trativas: 

a) advertência; 
b) multa de até dez vezes o maior valor de referência vigente, 

fixado de acordo com o disposto na Lei n• 6,205, de 29 de abril de 
1975; 

c) apreensão; 
d) inutilização; 
e) suspensão; 
f) interdição, temporária ou definitiva; 
g) cancelamento do registro. 
Art. 8• O Poder Executivo baixará, dentro de cento c oitenta 

dias, o regulamento da presente lei, 
Art, 9• Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. lO, Revogam-se as disposições cm contrário, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 6: 
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 

Senado n• 60, de 1977, do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
que dá nova rcdação ao art, 543, da Consolidação das Leis 
do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 319 c 320, de 1977, das Comis· 
sõcs: 

- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidadc; c 

-de Legislação Social, favor(lvcl. 
Em discussão o projeto, (Pausa.) 
Nilo havendo oradores, declaro-a encerrada, 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram pcrma· 

necer sentado~. (Pausa,) Aprovado, 
A matéria voltará oportunamente à Ordem do Dia, para o se· 

gundo turno regimental. 
E: o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 60, DE 1977 

D4 no1a redaçio ao art. 543 da Consolldaçio das Leis do 
Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, I' O eaput do art. 543 da Consolidaçilo das Leis do Traba· 

lho, nprovuda pelo Decreto-lei n• 5.452, de 1 • de maio de 1943, passa 
a vigcr com a seguinte rcdaçiio: 

"Art. S43. O empregado eleito paru o cargo de adminis· 
traçiio sindical ou rcprcscntaçno prorissional. inclusive junto 

a órgão de deliberação colctlva, bem como o delegado sindi· 
cal, não poderá ser impedido do cxc:clcio de suas funções, 
nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou tar· 
ne impossrvcl o desempenho das suas atribuicõcs sindicais." 

Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 7: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 156, de 1977, dos Senhores Nelson Carneiro c Ac· 
cioly Filho, que regula os casos de dissolução da sociedade 
conjugal e do casamento, seus efeitos c respectivos processos, 
c dà outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 671, de 1977, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, favorâvcl, nos termos do 

Substitutivo que apresenta, com voto vencido, cm separado, 
do Senhor Senador Benedito Ferreira. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. l•·Sccrctârio. 
São lidas as seguintes 

EMENDAS DE PLENÁRIO OFERECIDAS AO PROJETO 
DE LEI DOSENADON•I56, DE 1977: 

EMENDA N• l-Substitutivo 

Dê·sc ao Projeto a seguinte rcdação: 

"Altera artigos do Códl&o Civil e do C6dlao de Proceuo 
Civil, e dá outras providências. 

(Senador José Sarney) 
O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• A separação judicial de pessoas casadas, a dissolução 
da sociedade conjugal e a dissolução do casamento, de que trata a 
Emenda Constitucional n• 9, de 28 de junho de 1977, são reguladas 
por esta lei, através de alterações do Código Civil c do Código de 
Processo civil, dando outras providências nas Disposições Tran· 
sitórias. 

Art. 2• Dê·se ao § 6• do art. 7• da Lei de Introdução ao Có· 
digo Civil a seguinte rcdação: 

"§ 6• O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou 
ambos os cônjuges forem brasileiros, scrâ reconhecido no 
Brasil, para efeitos patrimoniais c guarda dos filhos, opcran· 
do os demais efeitos somente depois de três anos da data da 
sentença, salvo se esta tiver sido antecipada de separação judi· 
cial por igual prazo", 

Art. 3• Os artigos 12, I, 180, V, 183, VI, VII c XVII, 229, 258, 
V, 267, III c IV, 315 n 329, 332, 335, 337, 338, 11, 339, 340, 342, 343, 
347, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 363, 364, 380, 
381, 383, 393,409, 1.605, 1.610 c 1.611 do Codigo Civil passam a ter 
a seguinte redação: 

"Art. 12. 
I. Os nascimentos, casamentos, separações judiciais, 

dissoluçilo do casamento c óbitos, 
Art. 180, 

V. Certidão de óbito do cônjuge falecido, de anulação ou 
dissoluçilo do casamento anterior, acompanhada esta de pro· 
va de quitação das obrigações alimentares nela fixadas. 

Art. 183. 
VI. As pessoas casadas, salvo se legalmente divor· 

cindas, 
Vlll. O cônjuge com o condenado como delinqUente 

no homlddio, ou tentativa de homicldio contra o seu con· 
sorte, bem como a pessoa condenada por homicfdio ou ten· 
taliva conlra seu cônjuge, 
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XVII. Os divorciados que não fa~am prova de estar 
quites com as obrigo~ões alimentares assumidas antcriormcn· 
te. 

Art. 229. Criando a famnia legitima, o casamento im· 
põe aos pais deveres comuns para com os filhos comuns, sem 
prcjufzo dos deveres de cada um para com os filhos de outras 
uniões anteriores. 

Art. 258. Não havendo convenção, ou sendo nula, vi· 
gorará, quanto aos bens, entre os cônjuges, o regime de comu· 
nhão parcial. 

Parágrafo único. e. por~m. obrigatório o da separação 
de bens no casamento: (Vide art. 312) 

I. Das pessoas que o celebrarem com infração do esta· 
tuldo no art. 183, n9s XI a XVI (art. 216); 

11. do maior de sessenta c da maior de cinqUenta anos; 
III. do órfão de pai c mie, ou do menor, nos termos 

dos arts. 394 c 395, embora case, nos lermos do art. 183, 
n9 XI, com consentimento do tutor; 

IV. de todos os que dependerem, para casar, de autori· 
zaçiojudicial (arts. 183, n9XI, 384, n911l, 426, n91 c453); 

V. das pessoas que não tenham conclufdo a partilha de 
bens de casamentos anteriores. 

Art. 267. 
III. Pela separação judicial; 
IV. pela dissolução do casamento. 
Art. 315. A sociedade conjugaltcrrnina: 
I. Pela morte de um dos cônjuges; 
11. pela nulidade ou anulação do casamcnio; 
III. pclascparaçiojudicial; 
IV. pela dissolução do casamento. 

Parágrafo único. O casamento vAlido só se dissolve pc· 
la morte de um dos cônjuges ou nos casos previstos pelo § J9 
do artigo 175 da Constituição Federal, não se aplicando na 
primeira hipótese a presunção estabelecida neste Código, 
art. I O, que, para efeitos de dissolução da sociedade conju
gal, será considerada como separação de fato, sem prcjufzo 
do disposto nos arts. 463 c seguintes. 

Art. 316. A separação judicial será decretada pelo juiz 
mediante petição conjunta dos cônjuges casados há mais de 
dois anos, sendo obrigatório constarem do pedido disposi· 
ções pertinentes a alimentos dos cônjuges, sustento, educação 
c guarda dos filhos, bem como o regime de visitas. 

§ 19 Quanto à partilha dos bens, obscrvar·se-á o art. ~9 
1.122, I, do Código de Processo Civil, ou, se for o caso, o d1s· 
posto no§ 39 do art. 1.123 daquele diploma. 

§ 29 Ser! judicial a partilha de bens na separação de 
pessoas com mais de sessenta anos de idade. 

Art. 317. Pode a separação judicial ser requerida por 
um só dos cônjuges, desde que funde o pedido cm motivo que 
torne insuportável a vida cm comum, ou demonstre que esta 
terminou de fato há mais de dois anos sem possibilidade de 
ser refeita. 

Parágrafo único. Neste caso, a ação ser! ordinária c 
competir! somente ao cônjuge, salvo se incapaz de exercê-la, 
hipótese cm que será representado por ascendente ou irmão. 

Art. 318. Se, como motivo, um dos cônjuges imputar 
ao outro ato infamantc, procedente ou não a ação, os autos 
serão incinerados apó5 dois anos do trânsito cm julgado da 
sentença, ou, imediatamente, se o processo ror extinto sem 
julgamento do m~rito. 

§ 19 Decretada a separação judicial, por procedência 
da ação, serão cxtraldas certidões para os efeitos civis, sem 
mencionar-se o fundamento do pedido c da decisão. 

§ 29 Atribufda a guarda dos nlbos a um dos c6njugcs, 
ou a terceiros, não serão mencionados, na certidão, os moti
vo~. fornecendo-se cópia da sentença somente aos pais c, 
quando for o caso, ao terceiro Incumbido da guarda. 

§ 39 Convertida a ação cm separação consensual, se
rão desentranhadas as peças contcnciosas. 

CAPITULO II 

l>a Proteçio da Peuoa dos Filhos 

Art. 319. No caso. de separação judicial consensual, 
obscrvar-sc·á o que os cônjuges acordarem sobre a guarda 
dos filhos, 

Art. 320. Em se tratando de separação judicial conten· 
ciosa, poder! o juiz, a bem dos filhos, regular a guarda sob o 
principio do livre convencimento c da melhor maneira cm c;a· 
da hipótese, incumbindo-a, se for o caso, a pessoa notona· 
mente idónea da famflia de um dos cônjuges, se nenhum des· 
tcs tiver condições de excrcêla. 

Parágrafo único. Aos gcnitores, que não tenham a 
guarda dos filhos, será assegurado o direito de visitas. 

CAPITULO 11! 

Da Dluoluçio do Casamento 

Art. 321. A dissolução do casamento scrà decretada 
pelo juiz competente mediante petição conjunta dos cônjuses 
separados judicialmente há mais de três anos, instruld~ co~ a 
certidão da sentença da separação (art. 318, § 19), cuJas dll· 
posições pertinentes a alimentos dos cônjuges, sustento, edu· 
cação c guarda dos filhos c visitas permanecerão cm vigor, 
ou, cm sendo o caso, poderão ser alteradas a pedido de am· 
bos. 

Art. 322. A dissolução do casamento podcrà ser reque
rida' por um só dos cônjuges, procedendo-se à citação do ou· 
tro c dando-se à a~ão o rito ordinário. 

Art. 323. Constituem motivos que obstam a 
dissolução, se a ela se opuser o outro cônjuge, o atraso no 
pagamento de pensões devidas pelo requerente c fixadas na 
separação judicial nu no processo da Lei n9 5.478/68, o 
impedimento de visitas aos filhos comuns c a não realização 
ou conclusão da partilha de bens da sociedade conjugal 
dissolvida: 

§ 19 Na primeira hipótese, a dissolução ser! concedida 
mediante prova do pagamento das pensões cm atraso ou 
prova de que cessou a obrigação de pagá-las. 

§ 29 Na segunda hipótese, se for irrcmovfvcl o impedi· 
mente de visitas, cm virtude de condições criadas pelo 
requerente, que detiver a guarda dos filhos, a dissoluçilo será 
indeferida; se o impedimento for rcmovlvcl, constará da 
sentcn~a que conceder a dis5oluçio o regime obrigatório de 
visitas, sob pena de alteração da guarda se não observado. 

§ 39 Na terceira hipótese, a dissolução podcrA ser con· 
cedida com restrição ao regime patrimonial para novo 
casamento, que scrã, obrigatoriamente, de separação total de 
bens. 

Art. 324. Indeferida a dissolução, a sentença respectiva 
será averbada no registro do casamento, constando as razões 
do indeferimento. Nenhum outro juiz poder! conceder 
dissolução às mesmas partes antes de decorrido o praz.o de 
um ano c se não for produzida, com o novo pedido, prova de 
que aquelas razões deixaram de existir. 

Art. 325. Seja qual for a causa da separação judicial, ~ 
licito aos cônjuges restabelecer, a todo o tempo c perante o 
Juizo competente, a sociedade conjugal, nos termos cm que 
fora constitulda, sem prcjulzo de direitos de terceiros, 

Parágrafo ~nico. Dissolvido, por~m. o casamento, 
somente mediante a celebração de outro poderão os mesmos 
cônjuges Instituir nova sociedade, 

Art. 326. Na dissolução do casamento, a mulher 
deixará de usar o nome do marido. 

Art. 327. O casamento da pessoa divorciada não a 
dispensa das obrigações devidas ao ex-cônjuge c não altera 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Quinta-feira 29 5115 

contra ela o regime de guarda dos filhos do casamento 
anterior, nem quanto a estes a pcnsilo que lhes 6 devida 
enquanto credores, mas dispensa o ex-cônjuge de prestar 
alimentos ao que se casou. 

Parllgrafo único, A guarda dos filhos de casamento 
anterior poderll ser alterada, pelo juiz, provado que nilo são 
tratados convenientemente no novo lar. 

Art. 328. No caso de anulação de casamento, havendo 
filhos comuns, observar-se-A o disposto no art. 320. 

Art. 329. Para os efeitos do disposto neste capitulo, 
contar·sc-â o prazo de separação judicial a partir da data cm 
que, por decisão de juiz togado, for determinada a separação 
dos é:õnjugcs ou se possa inferi-la de ato incqulvoco e valida· 
mente praticado cm Juizo, 
··················· ................................. . 

Titulo V 
Das Relações de Parentesco 

Capitulo I 
Dloposlções Gerais 

Art. 332. O parentesco é natural ou civil, conforme 
resultar da consangUinidade ou do casamento c da adoção. 

Art. 335. A afinidade, na linha reta, não se extingue 
com a dissolução do casamento pchi morte, extinguindo-se; 
contudo, pela dissolução voluntãria do vinculo, nos termos 
da lei, mantido, porém, o impedimento do art. 183, 11. 

Capitulo 11 
Da Flllaçio 

Art. 337. São lcgltimos os filhos consangUineos, como 
tais reconhecidos por ato voluntãrio dos pais ou por ato 
judicial. 

Art. 338. 
II. Os nascidos dentro de trezentos dias subseqUentes à 

dissolução da sociedade conjugal, por morte, por separação 
judicial, ou anulação. 

Art, 339. A paternidade do filho nascido antes de 
decorridos os cento c oitenta dias de que truta o n• I do ar
tigo antecedente, não pode, entretanto, ser contestada. 

Art. 340. A paternidade do filho concebido na constân· 
cia do casamento, ou presumido tal (arts. 337 e 338), só se 
pode contestar, provando-se; 

Art. 342. Só cm sendo absoluta a impotência, vale a 
alegação contra a paternidade do filho. 

Art. 343. Nilo hasta o adultério da mulher, com quem 
o marido vivia sob o mesmo tcto, para ilidir a presunção legal 
de paternidade da prole. 

Art. 347. A filiação prova-se pela certidão do termo do 
nascimento,inscrito no registro civil. 

Art, 349. Na falta, ou defeito do termo de nascimento 
podcrâ provar-se u filiação, por qualquer modo admissivel 
em direito. 

Art. 350. A ação de prova da filiação compete ao filho, 
enquanto viver, passando aos herdeiros, se ele morrer menor, 
ou incapaz. 

Art. 352. Os filhos havidos fora do casamento têm, 
com relação aos seus gcnitorcs, os mesmos direitos dos filhos 
concebidos no casamento. 

Art. 353. ·Os filhos de pessoas nilo casadas podem ser 
reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente. 

Art. 354. Os filhos havidos na vigência do casamento, 
mas fora da sociedade conjugal, poderão, durante esta, ser 
reconhecidos por testamento cerrado, aprovado nntcs ou 
depois do nascimento do filho, e nesta parte irrevogável, 

Parllgrafo único, Os filhos havidos antes do casamento 
poderão ser reconhecidos na vigência deste. 

Art, 355. O reconhecimento dos filhos falecidos upro
veltn aos seus descendentes, 

Art. 357. O reconhecimento volunt~rio do filho pode fa· 
zer·sc ou no próprio termo de nascimento, ou mediante escri· 
turn pública, ou por testamento (art. 184, parágrafo único), 

Art. 358. Os filhos incestuosos c adulterinos não podem 
ser reconhecidos, salvo na hipótese do art. 354, ou, no caso 
dos adulterinos, se dissolvida a sociedade conjugal, 

Art: 35!Y. O filho havido fora do casamento, reconheci· 
do por um dos cônjuges, nilo poderá residir no lar conjugal 
sem o consentimento do outro. 

Art, 360. O filho reconhecido, enquanto menor, ficará 
sob o poder do gcnitor que o reconheceu c, se ambos o re· 
conheceram, sob o de qualquer um dos genitorcs, aplicando
se, cm caso de controvérsia, o art, 320. 

Art. 363. Os filhos não reconhecidos de pessoas que nilo 
caibam no art. 183, n•s 1 a VI, têm ação contra os pais, aos 
seus herdeiros, para demandar o reconhecimento da filiação. 

Art. 364. A investigação da maternidade só se não per· 
mite quando tenha por fim atribuir prole adulterina à mulher 
casada ou incestuosa à mulher solteira (art. 358). 

Art. 380. Durante a minoridadc dos filhos, compete o 
pâtrio poder aos pais, exercendo-o o gcnitor com a colabora· 
ção da genitora. Na falta ou impedimento de um deles, passa· 
rã o outro a exercê-lo com exclusividade. 

Parâgrafo único. Divergindo os gcnitorcs quanto ao 
exerclcio do pátrio poder, prcvnlccerâ a decisão do pai, ressai· 
vado à mile o direito de recorrer ao juiz para solução de di ver· 
gência. 

Art. 381. A separação judicial c a dissolução do casa· 
mento não alteram as relações entre pais c filhos senão quan· 
to ao direito, que aos primeiros cabe, de terem cm sua compa
nhia os segundos (art. 320). 

Art. 383. O filho nilo reconhecido pelo pai fica sob o po· 
der materno. Se, porem, a mãe não for conhecida, ou capaz 
de exercer o plltrio poder, dar-sc-ã tutor ao menor. 

Art. 393. Os pais que contraem novas núpcias não per· 
dem, quanto aos filhos do leito anterior, os direitos ao pátrio 
poder, exercendo-os sem qualquer interferência do novo 
cônjuge c nos termos estabelecidos no processo de dissolução 
do casamento anterior. 

Art. 409. Em falta de tutor nomeado pelos pais, in· 
cumbc n tutela aos parentes consangUíneos do menor, por CS· 

ta ordem: · 
I. aos avós: 
11. aos irmilos, preferindo os bilaterais aos unilaterais, o 

mais velho ao mais moço, sem distinção de sexo:. 
111. aos tios, preferindo o mais velho ao mais moço, sem 

distinção de sexo. 
Ârt. 1.605. Para todos·os efeitos, inclusive os da succs

silo, não há diferença entre filhos, como tal reconhecidos por 
ato vo1untârio ou declarado por ato judicial. 

Parágrafo único. Os filhos ndotivos equiparam-se aos 
filhos consangUfncos, para efeito de sucessão, quando comes
tes concorrerem dirctamente, 

Art. 1.610, Quando o descendente reconhecido tiver di· 
rcito à succssilo do ascendente, à sua sucessão terão direito os 
demais ascendentes. 

Art. t.611. · Em falta de descendentes c ascendentes, se
rã deferida a sucessilo ao cônjuge sobrevivente, se ao tempo 
da morte do outro não estavam separados judicialmente," 

.Art. 4• Os artigos 100, I, 155, II, o Capitulo 111 do Titulo 11 do 
Livro IV c artigos 1.120 a I, 124 do Código de Processo Civil, passam 
a ter a seguinte redaçüo: 

"Art. 100. . . , , ....... , . , ....... , ............... . 
1 - da residência du mulher, pura a uçào de separação 

judiclnl, de anulação e dissolução de casamento, solvo se 
residir no exterior: 

Art. 155. .. ''." '' ''".'." " '.'' ". '"."' .... 
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II - que dizem respeito a casamento, filiuçi!o, scpuraçilo 
de corpos, scparaçilo judicial, dissolução de casamento, 
alimentos c guarda de filhos, 

Capitulo III- Da separação judicial 
Art. 1.120. A scparaçilo judicial por mútuo 

consentimento será requerida ao juiz por pctiçilo assinada 
por ambos os cônjuges, 

§ 19 se os cônjuges nilo puderem ou não souberem 
assinar, é licito que outrem assine a petição a rogo deles, 

§ 2• As assinaturas, quando não lançadas na presença 
do juiz, serão reconhecidas por tabelião, 

Art. 1.121. A petição, instrulda com certidão de ca· 
sarnento c de nascimento dos filhos, com o contrato untcnup· 
r.ial se houver, conterá: 

I- a descrição dos bens do casal c a respectiva partilha; 
II - o acordo relativo i\ guarda dos filhos menores c 

incapazes, inclusive visitas; 
111 - o valor da contribuição para criar c educar os 

filhos; 
IV - a pensão alimcnt!cia de um cônjuge a outro, 

quando este não possuir bens sufici~ntcs para se manter. 
Art. 1.122. Apresentada a petição ao juiz, este vcrifi· 

cará se ela preenche os requisitos exigidos nos dois (2) artigos 
antecedentes; cm seguida, ouvirá os cônjuges sobre os moti· 
vos da separação judicial, esclarecendo-lhes as conseqUências 
da manifestação de vontade. 

§ J9 Convencendo-se o juiz de que ambos, livremente e 
sem hesitações, desejam a separação judicial, mandará redu
zir a termos as declarações c, depois de ouvir o Ministério 
Público no prazo de cinco (5) dias, a homologará; cm caso 
contrário, marcar·lhcs·á dia c hora, com quinze (I 5) a trinta 
(30) dias de intervalo, para que voltem, a fim de ratificar o pe
dido de separação judicial. 

§ 2• Se qualquer dos cônjuges não comparecer i\ 
audiência designada ou não ratificar o pedido, o juiz man
dará autuar a petição e documentos c arquivar o processo. 

§ 3• Se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos 
bens, far-sc·â esta, depois de homologada a separação na fàr
ma estabelecida neste Livro, Titulo I, Capitulo IX. 

Art. 1.123. t: licito às partes, a qualquer tempo, no cur
so da separação contenciosa requererem a conversão cm 
separação por mútuo consentimento; caso cm que será obser
vado o disposto no art. 1.121 e primeira parte do § I' do arti· 
go antecedente. 

§ 1• Se a separação judicial fundar-se em ato difamante 
atribuído por um cônjuge no outro, o juiz observará o 
disposto no nrt. 318 do Código Civil. 

§ 2• Homologada a separação judicial, nverbar-se-á n 
sentença no registro civil e, havendo bens imóveis, na 
circunscrição onde se achem registrados. 

Art. 1.124. A dissolução do casamento será requerida 
ao juiz que decretou a separação judicial, a pensados os autos, 

§ J9 Se os autos da sepração judicial tiverem sido 
extraviados, ou incinerados na forma do art. 318 do Código 
Civil, o pedido de dissolução scrà instruido somente com a 
certidão da sentença que decretou a separação, 

§ 2• A competência para a dissolução do càsamcnto se· 
ru sempre a do Juizo que decretou a separação judicial, salvo 
nos casos do nrt. 100, I, deste Código. 

§ 3• A dissolução do casamento decretada por outro 
juiz, mediante u prova da separação judicial, será, por certi· 
dilo, comunicada ao Juizo cm que esta se deu, para arquivo 
nos respectivos autos ou assento no registro de sentenças. 

Das Disposições Tran•lt6rlas 

Art. 5• Podcrilo rcqucn•r a dissolução do casamento os cônju
ges separados de rato há mais de cincü anos, desde que a sepuruçilo 
tenha tido inicio ~ntes do dia 28 de junho de 1977, 

§ JY Paro a dissolução por mútuo consentimento obscrvnr·sc·á 
o disposto nos arts. 1.121 c seguintes do Código de Processo Civil, 
provando-se o tempo de separação de fato documentalmente, por 
testemunhas ou por outros meios admitidos em direito, 

§ 2• O tempo de cinco anos de separação deve ser con· 
tlnuo, como tal não se considerando a soma de perfodos intcr· 
mi tentes. 

§ 3• Se o Juiz não se convencer de que o tempo de scpa· 
ração haja atingido cinco anos ininterruptas indeferirá o pedi· 
do. · 

Art. 6• Nos casos previstos no artigo anterior, a dissolução do 
casamento poderá ser requerida por um só dos cônjuges, citando-se 
o outro para que responda cm IS (quinze) dias. -

Art. 7• Constituem motivos que obstam a dissolução nos casos 
de separação de fato aqui regulados: 

I-O descumprimento da obrigação de prestar alimentos ao ou· 
tro cônjuge e de contribuir para o sustento c educação dos filhos me· 
nores; 

II - O impedimento, se voluntária e injustamente criado pelo 
cônjuge requerente, de visitar os filhos comuns c fiscalizar-lhes a cdu· 
cação. 

Art. 89 Provado o descumprimento da obrigação de alimentar, 
o cônjuge obrigado será condenado a indenizar o outro pelo tempo 
que deixou de alimentá-lo c nos filhos, devendo a indenização ser fi. 
xadn pelo Juiz levando cm conta as necessidades dos alimentados c 
os recursos do alimcntante. 

Parágrafo único. A dissolução só será concedida, neste caso, 
após o pagamento da indcnização e será indeferida se a indcnização 
não for satisfeita cm 60 (sessenta) dias após o trânsito cm julgado de 
sua fixação. 

Art. 99 Provado o impedimento de visitas, ooscrvar-sc·á o dis· 
posto no§ 2• do art. 323 do Código Civil, 

Art. I O Nos casos de separação de fato; a sentença que conce· 
der a dissolução cm processo contencioso fixará a pensão devida por 
um cônjuge ao outro, o valor da contribuição para criar e educar os 
filhos, e o regime de visitas, se não houver acordo entre as partes, 
observando-se o disposto no art. 320 do Código Civil. 

Art. II. Se, igualmente, não houver acordo quanto à partilha 
dos bens, proceder-se·á na forma do§ 3• do art, 1.122 do Código de 
Processo Civil. 

Art. 12. Quando o casamento se seguir a uma comunhão de vi
da entre os nubentes existente antes de 28 de junho de 1977, e da qual 
tenha resultado filho, o regime matrimonial de bens será estabelecido 
livremente, não se lhe aplicando o disposto no art. 258, parágrafo 
único, n• II, do Código Civil. 

Art. 13. Fica revogado o nrt. 29 da Lei n9 883, de 2 de outubro 
de 1949, passando seu art. 4• ter a seguinte redução: 

"Art, 4•. Para efeito de prestação de alimentos, o filho, 
havido fora do casamento e ainda que nu constância deste, 
poderã acionar seu genitor em segredo de justiça, ressalvado 
no interessado o direito à certidão de todos os termos do res
pectivo processo," 

Art. 14. A presente lei entra cm vigor na data de sua publica
ção, revogada~ as disposições cm contrário. 

Ju•tlncaçio 

A sepuraçilo judicial c a dissolução do casamento, agora intra· 
dulidus no Direito Constitucional Brasileiro, reclamam, a nosso ver, 
regulamentação legal, atenta ils repercussões que a inovaçi\o provoca 
no Direito de Fam!lin c na lcgislnçilo civil pertinente. 

Reclamam, também, a máxima ntcnçilo do legislador 1l moderai· 
dude dos fatos sociais que provocaram aquelas alterações consti· 
tucionuis, e nos connitos que deram origem u tais fatos. 

Por isso, a lei deverá encaminhar soluções para as conscqUên· 
cius da dissoluçilo'e, pura o futuro, prevenir ratos que a impuseram, 
na dcfcsn du própria instituiçilo do casamento, 

'( 
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Pareceu-nos mais aconselhável, tecnicamente, introduzir essas 
alterações de fundo no próprio Código Civil, cm vez de amputar sua 
estrutura, atrav~s de revogações maciças de artigos, O mesmo crité· 
rio ~ adotado com relação ao direito procmual correspondente, que 
o projeto soluciona através de pequenas alterações do Código de Pro· 
cesso Civil. 

A primeira alteração proposta é a nova redução do§ 6• da Lei de 
Introdução ao Código Civil, de forma diferente daquela proposta pc· 
lo ilustre Senador Nelson Carneiro, O divórcio realizado no cstran· 
gciro, se um· ou ambos os cônjuges forem brasileiros, deverá ser 
reconhecido no Brasil imediatamente, para os efeitos de guarda dos 
filhos c patrimoniais, produzindo os demais efeitos somente depois 
de três anos da data da sentença. 

Atendendo, igualmente, às necessárias alterações sobre os asscn· 
tos cm registres p~blicos, o projeto começa por introduzir novos 
impedimentos previstos no artigo 183 do Código Civil, não pcrmitin· 
do o casamento de pessoas que não façam prova de estar cm dia com 
as obrigações alimentares relativas ao cônjuge c filhos de casamentos 
anteriores, ' 

Deu-se bastante ênfase a esse impedimento, tendo cm vista que 
o Estado deve impedir a constituição de nova famllia por aquele que 
jâ demonstrou não ser capaz de arcar c cumprir com esses grave~ 
encargos, 

Amplia-se o conceito do n• VIII do artigo I 83, proibindo-se o 
casamento de pessoa condenada por homicfdio, ou tentativa, contra 
seu cônjuge. 

Duas preocupações fundamentais orientaram a elaboração dcs· 
ta proposta legislativa: os filhos c a mulher, Quanto aos filhos, climi· 
na·sc a adjctivação de "ilcgftimo" c "natural", igualando-os no trata· 
mcnto da lei, inclusive para efeitos sucessórias, A eliminação desses 
adjctivos, introduzidos no nosso Direito com vistas a definições das 
situações jurfdicas dos filhos cm relação aos pais, quando casados ou 
não casados, não ofereceu nenhuma dificuldade de ordem técnica 
para definir as mesmas situações. 

Com o tempo, aquela adjctivaçi!o, adotada pelo direito objcti· 
vo, transformou-se cm qualidade pejorativa na linguagem popular. 

Pelo projeto, todo filho é filho. Utiliza-se a expressão "lcgfti· 
mo" apenas para o filho consangUfnco c a fim de difcrcnciâ·lo do fi. 
lho adotivo, que, por sua vez c para efeito de sucessão, é a ele campa· 
rado quando concorrer dirctamcntc, 

Não descuidou o projeto de começar pela alteração do conceito 
do artigo 229 do Código Civil, dando ao casamento o efeito de criar 
a famllia legitima c de impor aos pais deveres comuns para com os fi. 
lhos comuns, sem prejulzo dos deveres de cada um para com os 
filhos de outras uniões anteriores, 

O projeto adota o regime de comunhão parcial proposta pelo 
projeto do ilustre Senador Nelson Carneiro, quando não houver con· 
vcnção entre os nubcntcs, ou quando esta for nula, mas impõe o regi· 
me de separação total quando nilo conclulda a partilha de bens de 
casamentos anteriores, 

Do artigo 3 I 5 ao 329, o projeto regula inteiramente a dissolução 
da sociedade conjugal pela separação judicial c a dissolução do casa· 
mcnto, não mutilando a redaçilo do Código c permitindo a seqUência 
cm ordem dos artigos que continuam cm vigência, 

A separação judicial por m~tuo consentimento é tratada com 
simplicidade. A inovação cstâ, apenas, na exigência de ser judicial a 
partilha de bens na separação de pessoas com mais de sessenta anos 
de idade, com o propósito de evitarem-se separações simuladas de ca· 
sais no fim da vida que, sob pressão emocional, poderiam atribuir à 
menção de um dos cônjuges menor valor, a fim de fraudar a sucessão 
de filhos havidos cnt outros casamentos. 

O projeto elimina as expressões "mulher culpada" c "cônjuge 
inocente", tratamento que deve ser banido da lcgislaçilo brasileira. 

Como fundamento para a scparaçilo judicial, o projeto exige 
apenas motivo que torne insuportável a vida cm comum ou a prova 
de que esta terminou de fato hã mais de dois anos sem possibilidade 
de ser refeita, 

Nilo acolhe a obrigatoriedade de impútação de ato desonroso, 
imoral ou ilfcito, A lei nilo deve exigir que o fundamento seja cxclusi· 
vamcntc infamcntc, O divórcio-sanção jâ cstâ superado, porque é 
contra a instituição da famOia, que se funda em preceitos morais tute
lados pelo Estado. 

Se a separação judicial se fundasse, necessariamente, cm atos 
desonrosos, nas açõcs que dêem o pedido como procedente haveria 
sempre um cônjuge marcado com o estigma de ter praticado ato· 
desonroso, o que o desabilitaria a constituir nova famflia sob o pon· 
to de vista moral c o desabilitaria perante seus filhos. 

Claro está que a lei fala cm motivo que torne insuportâvcl a vida 
cm comum c, entre tantos motivos que levam a esse resultado, pode· 
rã haver, também, o ato desonroso, Nesta hipótese, quando impu
tado por um dos cônjuges, o projeto prevê a incineração dos autos 
após o trânsito cm julgado da s:ntença e decorrido o prazo da açilo 
rcscisória. Dos autos serão cxtraldas certidões para os efeitos civis, 
sem mencionar-se o fundamento da decisão. Com a incineração dos 
autos, apaga-se a nódoa que pesou sobre a famOia desfeita, cm rcspci· 
to ao futuro dos filhos c cm respeito, também, à estabilidade social, 
Se a ação for transformada cm separação por m~tuo consentimento, 
serão desentranhadas as peças contcnciosas, 

Parece-nos que essa solução é a melhor, tendo cm vista que a 
moderna jurisprudência do Pais catA, com ·srandc esforço, alargando 
o conceito de injúria grave para conceder desquites judiciais, sem 
que, na expressão Injúria grave, se contenham, ~nica c ncccssariamcn· 
te, atos desonrosos. 

A prâtica forense demonstra, por outro lado, que a maioria dos 
desajustes matrimoniais nem sempre se funda cm a tos infamantcs. 

Os desajustes definitivos têm sido provocados, freqUentemente, 
por atritos de mentalidade, conflitos psicológicos irremediáveis c 
incompatibilidade emocional entre os cônjuges, Nestes casos nilo 
seria justo que a lei impusesse a eles a obrigação de um imputar ao 
outro ato desonroso, mesmo inexistente. 

Cingindo-se o legislador ·a mencionar motivo que torne 
insuportâvel a vida cm comum, cvitarâ "que as separações judiciais 
contenciosas se transformem num grande elenco de retaliações 
morais, espctáculo que não interessa à ordem p~blica. A avaliação 
do motivo ficarâ entregue à prudente, sâbia, criteriosa c experiente 
opinião dos Juizes, 

Ao tratar da protcção da pessoa dos filhos, o projeto elimina a 
solução de entrega ao cônjuge inocente, o que implica na declaração 
de um cônjuge culpado. Elimina, igualmente, aquele monstruoso 
conceito do artigo 321, que impõe aos pais a obrigação de concorrer 
para a criação c educação dos filhos se forem culpados, quando a 
obrigação alimentar nada tem a ver com existência ou inexistência de 
culpa. 

As disposições atuais do artigo 326 do Código Civil são dcsnc· 
cessá rias, cm face do que dispõe o artigo 327. 

Assim, o projeto, quando trata da guarda dos filhos cm 
separação contencioso, incumbe ao Juiz rcgulá·la sob o principio do 
livre convencimento c da melhor maneira cm cada hipótese, 
mencionando, apenas, o cônjuge que tenha condições de exercê-la c 
banindo do direito positivo as expressões: "culpado" ou "inocente". 

O projeto cuida, cm seguida, da dissolução do casamento na for· 
ma constitucional, prevendo a hipótese de dissolução contcnciosa pc· 
los motivos que a obstam c que o projeto enumera, Entre eles está o 
atraso no pagamento de pensões dcvidas·pelo requerente, o impedi· 
menta de visitas aos filhos comuns c a nilo realização ou conclusi!o 
da partilha de bens da sociedade conjugal dissolvida, 

O projeto dâ soluções a cada uma dessas hipóteses. 
Além disso, estabelece que o casamento da pessoa divorciada 

não a dispensa das obrigações devidas ao cx·cónjugc c não altera, 
contra ele, o regime de guarda dos filhos dos casamentos anteriores, 
nem quanto a estes a pensão que lhes é devida enquanto credores, 
mas dispensa o ex-cônjuge de prestar alimentos ao que se casou. 

A guarda dos filhos de casamentos anteriores podcrâ ser alte· 
radn pelo Juiz provado que ni!o são tratados convenientemente no. 
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novo lur, eliminando-se ns r.xprc!lsõcS .. padrasto,. c "madrasta", 
superadas, agora, pela dissolução do vinculo. 

Tçrminnrin ai a regulamentação da separação judicial c da dis· 
solução do casamento, Mas o projeto, sob a preocupação maior ins· 
pirada pelos filhos, rçgula de forma diferente as relações de paren
tesco, inclusive as resultantes de afinidade, Neste titulo, reúne, cm 
um único capitulo, o tratamento aos filhos, eliminando as expres
sões: "DA FILIAÇÃO LEGITIMA",. "DA LEGITIMAÇÃO" c 
"DO RECONHECIMENTO DOS FILHOS ILEGITIMOS". 

Toda a matéria fica regulada sob um único título: "DA 
FILIAÇÃO", 

Trata de lcgltimos filhos consnngUlncos, como tais reconhecidos 
por ato voluntârio dos pais ou por ato judicial. Quanto aos filhos 
concebidos no casamento, elimina a expressão "legitimidade" 
trocando-a por "paternidade". 

· Estabelece igualdade de direito entre os filhos havidos fora do 
casamcnio c os filhos concebidos no casamento, 

Adota a fórmula do projeto do Senador Nelson Carneiro, permi
tindo o reconhecimento dos filhos havidos na vigência do casamen
to, mas fora da sociedade conjugal, desde que realizado por 
testamento cerrado. E inova: "os filhos havidos antes do casamento 
poderão ser reconhecidos na vigência deste". 

A Itera· a redução do artigo 358, tendo cm vista a legislação 
extravagante sobre a matéria. 

Nilo permite o reconhecimento dos filhos incestuosos c adultcri· 
nos, salvo na hipótese do testamento c, no caso dos adultcrinos, 
quando dissolvida a sociedade conjugal. 

Quanto ao pátrio-poder dos filhos reconhecidos, csÍ~bclccc que 
ficarão com o gcnitor que os reconhecer c, se ambos os reconhe
cerem, sob o de qualquer um dos gcnitorcs, aplicando-se, cm caso de 
controvérsia, a solução judicial. Com isto, climina·sc a preferência 
paterna sobre os direitos maternos. 

Outra altcraçilo de importância é no artigo 380, do qual se elimi
na a expressão "durante o casamento", que é substituída pela expres
são "durantç a menoridade". 

Por via de conseqUência lógica, é, também, alterada a rcdação 
do artigo 38 I. 

A final avança o projeto um pouco mais, chegando à tutela dos 
menores c elimina a preferência dos avós paternos aos dos avós ma· 
ternos, eliminando, igualmente, a distinção de sexo na preferência en
tre os tutores. 

Essa solução parece-nos a melhor, porque não hã justificativa, 
nem i:, hoje, constitucional a preferência do sexo masculino ao do 
feminino, imposta pelo artigo 409, 

No caso de concorrerem parentes cm igualdade de condições, o 
projeto não distingue entre o sexo, mas, sim, entre o mais velho c o 
mais moço. 

Finalmente, o projeto, como jã se disse, altera o artigo 1.605, 
estabelecendo igualdade entre todos os filhos e, para efeitos de suces
são, estende-a aos adotivos. 

Com essas alterações no Código a Emenda Constitucional n• 9, 
de 28 de junho de 1977, é suficientemente regulada, com efeitos 
benéficos ao Direito de Fnmflia, que o projeto procura tratar com a 
máxima dignidade c cm consonância com as concepções modernas 
de justiça e de ordem pública, 

O Projeto preferiu levar para o Código de Processo Civil o direi
to instrumental, necessário à aplicação das alterações decorrentes da 
Emenda Constitucional n• 9 f11. 

Conserva, cm favor da mulher, o privilégio de Foro, inclusive 
paru a dissoluçilo do casamento, quando estiver ela residindo cm 
Comarca diferente daquclu cm que foi decretada a separação judicial. 

Nilo se tratou, especificamente, da separação de corpos, porque 
a matéria jt\ está suficientemente cuidada pela legislação processual, 
inclusive como medida cautelar, prevista no artigo 888, n• VI, do 
Código de Processo Civil atual. 

As alterações •ilo introduzidas no Capitulo III do Titulo II ID 
Livro IV do Código de Procc"o Civil, transformando o antllo 
promso de desquite cm processo de separação judicial. 

Tal como se fez com as alterações áo Código Civil, o projeto 
não mutila o Código de Processo Civil, regulando toda a matéria de 
maneira suficiente entre os artigos 1.120 a 1.124, 

A.atual disposição do artigo 1.124 foi transformada cm§ 2• do 
artigo 1.123, abrindo, assim, espaço para a regulamentação ins
trumental da dissolução do casamento no mesmo capitulo, sem 
alterar a ccontinuidade cronológica da atual articulação d~ Código 
de Processo Civil. 

O projeto, finalmente, deixou para as Disposições Transitôrias a 
regulamentação da dissolução do casamento de pessoas scparadaa de 
fato há mais de cinco anos até o dia iB de junho de 1977, data da 
Emenda Constitucional n• 9, observando o disposto po seu artigo 2• 

Exige a prova cabal da separação de fato, impondo como condi
ção a soma continua de cinco anos c nilo permitindo a soma do pe
ríodos intermitentes, porque estes indicam uma eventual possibilida
de de reconciliação. 

O Juiz, nilo convencido de que o tempo de separação haja atingi
do cinco anos ininterruptas, poderá indeferir o pedido. 

Prevê, ainda, o projeto, para esses casos, a dissolução do 
casamento rc~uerida apenas por um dos cônjuges, mediante a 
citação do outro. 

Institui como motivos que obstam a dissolução, nos casos de 
separàção de fato, o descumprimento da obrigação de prestar alimen
tos ao outro cônjuge c de contribuir para o sustento e educação dos 
filhos menores. 

Provado o descumprimento da obrigação alimentar, o cônjuge 
obrigado scrã condenado a indenizar o outro pelo tempo que deixou 
de alimentá-lo c aos filhos, devendo a indcnizaçào ser fixada pelo 
Juiz, independentemente de rcconvcnçilo, levando cm conta as neces
sidades dos nlimcntandos e os recursos do alimcntantc. 

A dissolução só será concedida após o pagamento da indcniza
ção c será indeferida se a indcnizaçilo não for satisfeita cm sessenta 
dias. 

O projeto teve o cuidado de não exigir dos cônjuges separados 
de fnto há mais de cinco anos a imputação de qualquer motivo. Tal 
exigência seria remexer num passado longínquo de pessoas que jã 
desfizeram suas uniões. Basta a separação de fato, estabelecida na 
Emenda Constitucional como motivJJ suficiente para a dissolução do 
casamento, observudns apenas as obrigações alimentares. 

Adotou-se a sugestão do projeto Nelson Carneiro, no sentido de 
se permitir o livre estabelecimento do regime matrimonial de bens 
dos casamentos entre pessoas que vivem juntas antes de 28 de junho 
de 1977 c de cuja união tenha resultado filho, não aplicando, nestes 
casos, o impedimento do artigo 258, parágrafo único, n• 11, do Códi· 
goCivil. 

Revogou-se o artigo 2• da Lei n• 883, de 21 de outubro de 1949, 
cm consonância com a nova redução dada no artigo 1.605 do Código 
Civil, 

Deu-se ao artigo 4• daquela lei nova redução, suprimindo-se a 
expressão "ilegítimo" após a palavra "filho", 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1977.- José Sarney, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

EMENDA CONSTITUCIONAL N• 9 

D' non redaçio ao § t• do art, 175 da CODIIIIIIIçio 
Federal, 

A~ Mesas da Ciimara dos Deputados c do Senado Federal, nos 
termos do artigo 49 da Constituição Federal, promulgam u seguinte 
Emenda no texto Constitucional: 

Art. I• O§ IY do nrt. 175 da Constituição Federal passa a vigo
rar com a scguinte,reduçilo: 

"Art. 175 .... , , .......... , , , , , , . , , . , , ... , . , ... , . 
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§ I• O casnmento somente poderâ ser dissolvido, nos ca· 
sos expressos cm lei, desde que haja pr~viu separação judicial 
por mnis de lri:s unos," 

Art. 2• A separação, de que truta o§ I• do art, 175 da Constitui· 
çi\o, poderá ser de !'ato, devidamente comprovada cm Juizo, c pelo 
prazo do cinco unos, se for anterior il data desta Emenda, 

Brasília, ~m 28 de junho de 1977. 
A Mesa da Câmara dos Deputados: Marco Madel, Presidente 

-Joio LlnhareH, I•·Yicc-Prcsidentc- Adhemu SudUo, 2•·Yicc· 
Presidente - Djalma IlHoa, I•·Secrctário - Jader Berballlo, 2•· 
Secretário- ,Joio CUmaco, 3•·Secretário- Joo6 Camarao, 4•-Secre· 
tá rio. 

A Mesa do Senado Federal: Petrôalo Portella, Presidente -
Jooé Llndo!IO, I•·Yice-Prcsidente- Amaral Peixoto, 2•·Yice-Presi· 
dente - Mendes Canale, I•·Sccretârio - Mauro Betleri4et, 2•· 
Secretário - Henrique de La Rocque, 3•-Sccrctário - R-lo 
Franco, 4•·Secretârio. 

DECRETO-LEI N•4.657, 
DE4 DE SETEMBRO DE 1942 

LEI DE INTRODUÇÃO AO CODIGO CIVIL 

Art. 7• A lei do país em que for domiciliada a pessoa 
determina as regras sobre o começo c o fim da pcrsonaiidadc, o 
nome, a capacidade c os direitos de famflia. 

• V. Decrelo•lci n• 5,101, de 17-12·1942, que di1põc sobre o nome do1 Cltranaciros·c 
brasih:iros muuralitadOii. ' 

o O menor estrangeiro rC!Iidcntc no purs, filho de pai1 cstranaciros naturallzadot brui· 
lciro~> e uqui domiciliado•. i: considerado br;,~ilciro f'lara todoa 01 dei toa. AtinJida a maiorl· 
dudc, dcvcrú o inlcrc:asado, l'lllrA cnn11crvnr n nacionalidade br111ileira, optar, por ela, dentro 
de QUUtrn unu~. Vide Lei n' 4,4!14, de l4·9·1964,ans. l•e 2•. 

o O Occrr:to n• fllí.60~, de 20.5·1960 l'ltomulsa a Convençlo sobre consentimento para 
o CiJSamc:nto. 

· · · · '§ 6;. 'Nfi·; ;~;,; ;~~~~h;~i;t; ~~·B;~sll ~ 'cii~Ó;~i~: ~~ ·;s·~d~j~~~; 
forc~ brasileiros. Se um deles o for, serâ reconhecido o divórcio 
quanto no outro, que niio podc:rít, entretanto, casar-se no Brasil. 

································· ········· ................ . 
LEI N• 3.071, DE I' DE JANEIRO DE 1916 

CÓDIGO CIVIL • 

Art. 12. Serão inscritos em registro público: 
I- Os nascimentos, casamentos e óbitos. 

..... ,' ················· ............ ······················· 
Art. 180. A habilitação para casamento faz-se perante o oficial 

do Registro Civil, apresentando-se os seguintes documentos: 

V - Certidiio de óbito do cônjuge falecido ou da anulação do 
casumunto untc:rior. 

Parf1grnfo único. Se algum dos contrnentcs houver residido a 
maior parte do último ano ern outro Estado, apresentarA prova de 
que o deixou sem impedimento para casar, ou de que cessou· o 
c:xistc:ntc:. 

• O prOCC$MO t.lc huhililação pllrll o cusamenlo c11A regulado pelo• an1. 67 a 69 da Lei 
n" ll.OIS, t.lc 31·1~·1973, sotlrc RcgistroA Ptlhlico5, 

• Sobre 11 cusu.mento de (uncionArio• diplom4ticoa c con&uharcs brasileira&, dl•t~õcm a 
llecrclo n• 2UU6, de ~6-1·1934. Decrtlo-h:i n• 9,032, de 6-3·1946, Lei n• 1.542, de 
:'I•I•PJ52 c l.ci nt 3.917, de 1•1·7·1961, Utl, 36 (reorganiza o Mlnla1trlo de Rclaçôca Exterlorca 
e d6 outras pruvidênciu~o~ 

• Snhn: tl ca~arnr:nto do~ millt11rc• de terr11, mnr c nr diapõe o Dccrelo·lei n• 9,698, do 
:!·Y·IIM6, o11t~. 101 11 106 (E~tiiiUtOii doa Militares), V, lambtm: - Decreto n• 2.864, de 
~4·11·1941, arl~>. III.: li:, l)r.crelo·lci n• 6.2H9, de 23·=·1944, 

• A Lei n~ 5.467•/\, de tt-7·1Yhllulrerouu art, 102 do Dccreto•lel n• 9,698, de 2·9·1946, 
dispnrutu ~obre o• rcqUiliito~ p11r11 n uutori:uçàa de Clllllmento de militurCI. 

Art. IH3. Nüo p1>dem casar (urts. 207 c 209): 

VI -As p~ssons casadas (urt, 203). 

Vlll - O cônjuge sobrevivente com o condenado como dclin· 
qUente no homicldio, ou tentativa de homicldio, contra o seu 
consorte. 

................ ··········································· 
Art. 229. Criando a famnia legitima, o casamento legitima os 

iilhos comuns, antes dele nascidos ou concebidos (arts, 352 a 354), 

• Sobre'" pcuoaJque con•tjtucm a ramma do runcion4rio pllbllca- v. Lei n• 1.711, 
de 28·10..1952, un. 241. 

• Conccita de ramfli11, pans c(eito de pcrccpçlo de pc11do- V. Lei n• 3.373, de 1958, 
url. S•: Lei n• 4,069, de 1962, art. St; Decreto n• ,8,100, dc29-ol·1966, art.IO. 

Art. 258. Não havendo convenção, ou sendo nula, vigorarA, 
quanto aos bens, entre os cônjuges, o regime da comunhão universal. 

Parágrafo único, . 1:, porém, obrigatório o da separação de 
bens no casamento: (Vide art. 312). 

Art. 267, Dissolve-se a comunhão: 
1- Pela morte de um dos cônjuges (art, 315, n• 1). 

(Videart.471). 
ll- Pela sentença que anula o casamento (art. 222), . 
fll- Pelo desquite (art. 322), 

··························································· 
CAPITULO I 

Da Dluoluçio da Sociedade CCIII,lqal 

Art. 31 S. A sociedade conjugal termina: 
I- Pela morte de um dos cônjuges, 

Art. 324, A mulher condenada na ação de desquite perde o 
direito u usar o nome do marido (art. 240). 

• V.url, 68, §único, da Lei du ContravcnçÔCI (Oc:c.•lci n• 3.688, de J.I0-1941). 
• V.urt, 307 doCódiso Pcn11l. 

CAPITULO Jl 

Da Proteçio da P-doi FDboa 

Art. 325. ·No caso de .dissolução da sociedade conjugal por 
desquite amigável, observar-se·á o que os cônjuges acordarem sobre 
a guarda dos filhos. (Vide art. 381 ), 

• V, urt, 1.121, n• 11, daCódlsodc Proçcaso Civil. 

Art. 326. Sendo desquite judicial, ficarão os filhos menores 
com o cônjuge inocente, 

§ I• Se ambos os cônjuges forem culpados ficarão cm poder da 
mile os lilhos menores; salvo se o juiz verificar que de tal solução 
possa advir prejulzo de ordem moral para eles, 

§.2• Verir.cado que niio devem os lílhos permanecer em poder 
da mãe nem do pai, dcferirà o juiz u sua guarda a pessoa notoriamen· 
te idónea da família de qualquer dos cônjuges ainda que nilo mantc· 
nha relações sociais com o outro a quem entretanto será assegurado 
o direito de visita, 

• Com u rcduçllo dudu !'CID Lei n• 4.121, dc27·8·196l. 

Art, 327, Havendo motivos graves, poder:\ o juiz, cm qualquer 
caso, a bem dos filhos, regular por maneira diferente da estabelecida 
nos artigos anteriores u situaçi\c> deles para com os pais, 

Parágro~fo único. Se todos os filhos couberem a um só cônjuge, 
lixal'll o juiz a contribuição com que, pnra o sustento deles, haja de 
concorrer o outro. 

• No llc~~ulle judlclul, 11 auurdu de filhos menores, nao cntrcauea a a• pala. acrA deferi· 
du u peuou nutoriumente ldón~ dn ramllla da cónJuac lnoc:cntc, ainda que n!a mantenha 
r~:/u~;~c:~ 10çlul1 com o cónjugc c:ulpudo, 11 quem entretanto scrA aascaurado o dlrtha de 
vi~itu 111:11 nlhos, (V, Dcc.•lcl n• 9,701, dc3·9·1946), 

• Oli menores c:onnudo• u particuhuca, a ln•titutol ou auoc:iuçõca, ncam 110b a viaiiAn· 
t.:iu d~l Eatutlil reprc1entudo pch&llt.lloridada competente (V, 1\tl. 54 do Dac. n• 1794l·A, de 
12·10.1927- Cód. de Manorct), 

• Sobre flrcJiuçlo alimcnlfcla- V, 11rt1. 732 a 73' do Códlso do Proccuo Civil. 
• V, tumb~m o ;lrt. 244 do Códlao Penal. 
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Art. 328, No caso de anulação do casamento, havendo filhos 
comuns, obscrvar-sc·á o disposto nos arts. 326 c 327. 

Art. 329. A mi!c, que contrai novas n6pcias, ni!o perde o 
direito a ter consigo os filhos, que só lhe poderão ser retirados, 
mandando o juiz, provado que ela, ou o padrasto, ni!o os tratam 
convenientemente (arts. 248, n• I c 393). 
••••• o • o ••••• ' ••••••••••••••••••• ' ~ •••• ' ••••••• ' •••••••••• o 

··························································· Art. 332. O parentesco é (cgftimo, ou ilcsftimo, segundo 
procede, ou não de casamento: natural, ou civil, conforme resultar 
de consangUinidade, ou adoção. 
• • • • ••••• o • • • • • • • • • • o ••• o o • • • • • • • o • • • • • • • • • • o o •••••• ~ • o • • •• 

Art. 335. A afinidade na linha reta, ni!o se extingue com a dis· 
solução do casamento, que a originou, 

Art. 337. Silo legitimas os filhos concebidos na constância do 
casamento, ainda que anulado (art, 217), ou mesmo nulo, se se 
contraiu de boa rc (art. 221 ). 

Art. 338. Presumem-se concebidos na cónstância do 
casamento: 

I - Os filhos 1'/ascidos cento c oitenta dias, pelo menos, depois 
de estabelecida a convivência conjugal (art. 339). 

11 - Os nascidos dentro nos trezentos dias s~bscqUcntcs à 
dissolução da sociedade conjugal por morte, desquite, ou anulação. 

Art. 339. A legitimidade do filho nascido antes de decorridos 
os cento c oitenta dias de que trata o n• I do artigo antecedente, não 
pode, entretanto, ser contestada: 

I - Se o marido, antes de casar, tinha ciência da gravidez da 
mulher. 

11 - Se assistiu, pessoalmente, ou por procurador, a lavrar-se o 
termo de nascimento do filho, sem contestar a paternidade. 

An. 340. A lcgitil!lidade do filho concebido na constância do 
casamento, ou presumido tal (ans. 337 c 338), só se pode contestar 
provando-se: 

··························································· An. 342. Só cm sendo absoluta a impotência, vale a sua alega· 
çi!o contra a legitimidade do filho. 

Art. 343. Não basta o adultério da mulher, com quem o mari· 
do vivia sob o mesmo tcto, para ilidir a presunção legal de lcgitimi· 
dade da prole. 
................................. ; .......................... . 

Art. 347. A filiação legitima prova-se pela certidão do termo 
do nascimento, inscrito no Registro Civil. 

o V, Lei n>6,015, dcll·ll·197J, oru. 50 a 66(Rcgs, 1'1\bllcos). 

• ' ' •••••• o •••••••••••••••••••• o •••• o o ••••••••••••• o •••••••• 

Art. 349. Na falta, ou d'crcito do termo de nascimento podcrã 
provar-se a filiação lcgftima, por qualquer modo admissivel cm direi· 
to: 

··························································· 
Arl. 363. Os filhos ilcgltimos de pessoas que nilo caibam no 

art. 183, n•s I a VI, têm ação contra os pais, ou seus herdeiros, para 
demandar o reconhecimento da filiação: 

I -Se ao tempo da concepção a milc estava concubinada com o 
pretendido pai. 

11 - Se a conccpçilo do filho reclamante coincidiu com o rapta 
da mile pelo suposto pai, ou suas relações sexuais com ela. 

III- Se existir escrito daquele a quem se atribui a paternidade, 
rcconhcccndo·a expressamente. 

Arl. 364. A invcstigaçilo da maternidade só se nilo permite, 
quar.do tenha par fim atribuir prole ilcgltima à mulher casada, ou 
incestuosa ii solteira (art. 358), 

, .... ······· ............ ···································· 
Art. 380. Durante o casamento compete o pátrio poder nos 

pais, cxcrccndo·o o marido com a colubornçilo da mulher. Na falta 

ou impedimento de um dos progenitores Jllllllllllrll o outro a exercê-lo 
com exclusividade. 

Parúgrafo único. Divergindo os pr~rcs quanto ao exerci· 
cio do pátrio poder, prevalecerá a decisão do pat, ressalvado à mi!e o 
direito de recorrer ao juiz para solução da divergência. 

o Co'm u roduçlo dado pela Lei •••.121, de27·8·1962, 

Art. 381. O desquite nilo·altera as relações entre pais c filhos 
scnilo quanto no direito, que aos primeiros cabe, de terem cm sua 
companhia os segundos (arts, 326 c 327). (Vide art. 186), 

···························································· 
Art. 383. O filho ilcgftimo nilo reconhecido pelo pai fica sob o 

poder materno. Se, porém, a mãe não for conhecida, ou .capaz de 
exercer o pátrio poder, dar-se·A tutor ao menor. (Vide art. 186, § 
único e 360). 

.. ························································ 
Art. 383. A mãe que contrai novas núpcias não perde, quanto 

aos filhos de leito anterior, os direitos ao pãtrio poder, exercendo-os 
sem qualquer interferência do marido. 

• Com u reduçllo dada pela l.ei n•4.121, de27·8·1962. 

.. ························································· 
Art. 409, Em falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a 

lu tela aos parentes consangUineos do menor, por esta ordem: 
I - Ao avô paterno, depois ao materno, c, na falta deste, à avó 

paterna, ou materna. 

li - Aos irmãos, preferindo os bilaterais aos unilaterais, o do 
sexo masculino ao do feminino, o mais velho ao mais moço, 

III -Aos tios, sendo preferido o do sexo masculino ao do remi· 
nino, o mais velho ao mais·moço. 

Art. 1 .605. Para os efeitos da sucessão, aos filhos lcg[timos se 
equiparam os legitimados, os naturais reconhecidos c os adotivos. 
(Vide nrts. 352, 355, 358, 363, 364, 366 c 376). 

§ 1• Havendo filho legitimo, ou legitimado, só à metade do que 
a este couber cm herança terá direito o filho natural reconhecido na 
constância do casamento (art. 358), 

§ 29 Ao filho adotivo, se concorrer com legitimas, supcrvcnicn• 
tcs à adoçiio (art. 368), tocnrll somente metade da herança cabfvcl a 
cada um destes. 

• Dlspd1 u Constiluiçllo Federal de 10.11·1937, cm seu an; 126: - "Aos filhos 
n.uuru_i~. rucilitundo·I~CI. o reconhecimento, a lei uascsurarA isualdadc com oa Jcaflimoa, 
1.!.\h:f\~tvo~ Aqueles os dtrelloa c deveres que cm relaçlla 11 e11ca incumbem 01 pala", 

• A Lei n• HHJ, de 21·10.1949, que dispõe aobrc o reconhecimento do filhoalleaflimol 
cstubclc:cc que: o filho re~onhccido na formll dcasa lei, para erehos económico•, tcrt direito: 
u tlt11lu de: umpuro aoctai,.A metade da herança que vier a receber o nlho ICSflimo ou 
lcwitimudo, 

•. flc:lu Lc:i n• J.IJJ, de 8·.S·I957,,fol permitida 11 a~oçAo mesmo no caao dcexlatirprolc. 
ToUuvta, ljUunUo o udot11ntc tiver nlhoslcgltlmo1, lcgillmado• ou reconhecldoa'a relação de 
uduçilu nilo c:nvolve u de fiUccsaAo hcredil6ria, ' 

Subrc 01 crcitos de lcsillmilçAo adotlva- V. o ilrl, 9f da Lc:l n• 4.6SS, de 2·6-1965. 

....... ···················································· 
Art. 1.610. Quando o descendente ilcgltimo tiver direito à 

sucossi\o do usccndcnlc, haverá direito o ascendente ilcgltimo à suces. 
silo <lo dosccndentc. (Vide art. 357 c§ único e art. 221 c§ único). 

Arl. 1.61 1. Em falta de descendentes c ascendentes scrã deferi· 
du u sucessiio uo cônjuge sobrevivente, se, ao tempo da morte. do OU• 

Iro nuo cstuvam desquitados, 
§ I• O cônjuge viúvo, se o regime de bens do casamento nilo 

cru o du comunhilo universal, lerá direito, enquanto durar a viuvez, 
uo usufruto du quurtu parte dos bens do cônjuge falecido, se houver 
filhos deste ou do cusul c il metade se não houver filhos embora 
subruvivum uscr.:nd~:nh:s do udc cujus"' 

§ 2• Ao cônjuge sobrevivente, casado sob regime de comunhão 
univcrsu), cnquunlo viver c permanecer viúvo, será assegurado, sem 
prcjulzo da participnçilo que lhe caiba na herança, o direito real de 

.1 
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hubituçuo rclutivumente ao imóvel destinado à residência da famrlia 
deNde que seju o único bem daquela natureza a inventariar. 

• Com a rcduçilo dudu polu Lei n' 4,121, de 27·8·1962. 

················· ................... ··············· ...... . 
~CóDIGO DE PROCESSO CIVIL 

........................................................... 
Art. IDO. I> competente o foro: 
1 - da residênciu da mulher, para a ação de desquite e de anula· 

ção de cuNamento: · 

··········· ······················.·························· 
Art. I 55, Os a tos processuais silo públicos. Correm, todavia, 

em segredo de justiça os processos: 
I- em que o exigir o interesse público; 
11- que dizem respeito a casamento, filiação, desquite, separa· 

ção de corpos, alimentos e guarda de menores. 
Parágrafo único. O direito de consultar os autos e de pedir 

certidões de seus utos é restrito às partes e a seus procuradores. O ter· 
cc:iro, que dc:monstrur interesse jurfdico, pode requerer ao juiz ccrti
dãà do dispositivo du sentença, bem como de invcntârio e pariilha 
reNultunte do desquite. 

·························································· 
Art. 1.120. O desquite por mútuo consentimento serã requeri· 

do cm petição ussinadu por umbos os cônjuges. 
§ 1• Se os cônjuges nilo puderem ou não souberem escrever, é 

lícito que outrem ussin; a peti~ão a rogo deles, . . 
§ 2• As assinaturas, quando não lançadas na presença do JUIZ, 

serão reconhecidas por tabelião. 

··························································· 
Art. 1.124. Homologado o desquite, avcrbar-se-ã a sentença 

no registro civil c, havendo bens imóveis, na circunscrição onde se 
acham registrudos. 
········································••ooooooooooooooooo 

LEIN•883, DE21 DE OUTUBRO DE 1949 
Dispõe 10bre o reconhedmeato de Olbol llealtlmos. 

··········•o•••••·o•oo•••······•oooooooOooooooooooooooooOO 

Arl. 2• O nlho reconhecido na forma desta Lei, para efeitos 
cconômicos, terá o direito, u título de amparo social, à metade da 
herança 4ue vier a receber o filho legitimo ou legitimado. 

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

A ri. 4Y Para efeito de prestação de alimentos, o filho ilcgltimo 
podcrít acionur o pai cm segredo, de justiça, ressalvado ao 
intcrcNsado o direito a certidão de todos os termos do respectivo 
procc.:s:m. 

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

EMENDAN• 3 

Inclua-se após o parágrafo t!nico do art. 13 o seguinte artigo, 
rcnumcrando-se oa subseqUentes: 

Art, 14. Tanto no caso de dissolução da sociedade conjugal 
pela separação judicial consensuel (art, 49) quando no· de dissolução 
pela scparaçilojudlciallitigiosa (art, 59, caput c§§ 19 c 2•), proceder· 
se·d à partilha dos bens do casal. 

§ 1' Se o regime for o da comunhão universal, metade dos 
bens tocará nos cônjuges separados, em partes Iguais, tocando a 
outra metade aos filhos do casal. 

§ 2• Em regime de bens diversos do universal, tocará aos 
cônjuges metade dos bens da comunhão, e aos filhos metade dos 
bens quer da comunhão quer de cada um dos cônjuges scpmndos. 

Juattncaçio 

As finalidades desses dispositivos silo, basicamente, duas: 
Instituir uma forma de partilha mais cqU4nime c criar mais um 
desestimulo às separações. 

De fato, nilo ~ justo que na partilha os nlhos nilo sejam 
contemplados. Eles silo as maiores vitimas dos desentendimentos e 
rupturas dos pais, justamente eles que nem sequer pediram para 
nascer, E:, pois, necessârio garantir-lhes sua parte nos bens, a fim de 
que tenham sua segurança material atendida, quanto posslvcl, já que 
a afetiva eles a perderam de modo praticamente insanável. Ademais, 
sendo parte da famllia- e a mais credora do amparo legal- devem 
necessariamente beneficiar-se da partilha dos bens. 

Por outro lado, a perspectiva, para cada um dos cõnjuaes 
separandos, da perda do domlnio de parte substancial dos bens da 
comunhão c de seus próprios, funcionara como um freio a mais a 
conter os impulsos de separação. · 

Brasllia, 28 de setembro de 1977.- Benedito Femlra. 

EMENDAN9 4 

Inclua-se no Capitulo 11 o seguinte artigo: 

"Art. A faculdade de recorrer ao divórcio só poderi 
ser utilizada por um mesmo requerente uma t!nica vez," 

JUIIIDcacio 

O divórcio foi aprovado sob a alegação de que era preciso dar 
aos que fracassaram no casamento uma nova oportunidade. Ora, 
nilo se justifica, por conseguinte, a concessão do divórcio senão uma 
única vez. Admitir o contrário seria negar o próprio fundalJICRI.O 
invocado para o acolhimento desse instituto cm nossa lcgislaçlo. 
Além do mais, ~ preciso que se estabeleça um dique à proliferação 
das uniões irresponsâveis, ainda mais agora quando a perspectiva de 
possibilidade de novos casamentos pode incentivar precipitações ~ 
leviandades maiores do que as que já se verificam, na celebração de 
primeiras nt!pcias, pois muitos ousarão casar-se pensando que, "se 
nilo der certo, pode-se partir para outras cxperi!ncias". 

Aliâs, a própria Proposta de Emenda à Constituição n• 10 de 
1977, de autoria do Deputado Rubem Dourado, previa que a 
dissolubilidade fosse concedida uma t!nica vez. 

Esperamos o apoio nilo só dos companheiros indissolubilistas 
como dos próprios ilustres divorcistas sinceramente desejosos de 
preservar a famOia de impactos dissolventes de efeitos negativos 
irrcmcdiâveis. 

Brasflia, 28 de setembro de 1977. -lleaedlto Ferreira, 

EMENDAN•5 

No art. 34, 
acrescente-se parágrafo, que será o§ 3•: 

. "§ 3• homologado o acordo por sentença, o juiz dela rc· 
correrá "ex officio". 

JulllOcaçio 
A alteração que o art. 1.122, § 19, do Código de Processo Civil 

vigente, introduziu no diploma adjetivo anterior, ab~lindo o recurso 
"ex officio", em caso de sentenças homologatórias de desquites por 
mt!tuo consentimento; tem produzido resultados negativos, 

Com efeito, quando vigia o sistema anterior, os magistrados 
eram levados a um exame mais cuidadoso das circunstâncias c do 
cumprimento dos requisitos. Qualquer descuido no particular impli· 
caria em prejulzo de sua imagem no Tribunal de seu Estado. Sua car· 
reira c seu nome estavam em jogo. 

Abolida a exig!ncia do recurso, diversos problemas começaram 
a surgir, nem sempre as circunstâncias c condições tam sido 
devidamente analisadas, com desastrosos efeitos materializados no 
c~lerc desfaziamcnto de muitos lares, 

O restabelecimento da exigência do recurso "ex officio" virá a 
pôr cobro a esse mal, ainda mais agora que a reparação passa a ser 
tamb~m requisito para o divórcio. 



5122 Quinta-feira 29 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II) Setembro de 1977 

liA que se ter cm conta, ainda, que a uboliçilo do "ex officio" 
tem facilitado o csbulho do cdnjugc induzido a consentir nu separa· 
çilo, bem comu dos filhos. A parte que começou a urquitctar a 
separação geralmente tem tempo pura engendrar manobras, dilupi· 
dar ou sonegar bens, sem que, muitas vezes, nem mesmo os 
advogados tenham condição de resguardar a seus constituintes, Com 
o recurso "ex oficio" abre-se a possibilidade de um mais cuidadoso 
exame dos magistrados: cm vista do rccxamc dos tribunais, o qual, 
de per si, será uma ocasião a mais para que irregularidades c injusti· 
ças sejam sanadas. 

Brasfliu, 28 de setembro de 1977.- Beoedito Ferreira~ 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em discussão o projeto 
c as emendas. 

O Sr. Benedito Ferrelr• (ARENA- 00)- Sr. Presidente, pc· 
ço a palavra para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Tem a palavra o nobre 
Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO. Para 
discutir. Sem rcvisilo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em verdade, o nosso propósito inicial, como indissolubilistas 
que somos, era o de simplesmente nos abstermos, para nilo co· 
onestarmos a inserção deste instituto cm nossa Plltria, vez que 
reiteradas vezes aqui o objctivamos de verdadeiro câncer social. 
Mas, após profundas reflexões c ouvindo outros companheiros, 
comungantes das mesmas idéias, entendemos de apresentar as 
emendas que acabam de ser lidas, algumas até como reiteração, vez 
que já foram apresentadas antes por nós, na Comissão de Constitui· 
çiio c Justiça, quando do nosso voto cm separado, 

Na verdade, Sr. Presidente, o que verificamos no projeto de 
S. Ex•s, Senadores Accioly Filho c Nelson Carneiro c, de modo espc· 
cial, no substitutivo do ilustre Relator, Senador Heitor Dias, é que 
não descuraram do capítulo que julgamos o mais importante, ou 
seja, o cuidado para com os filhos dos lares infelicitados pelo divór· 
cio. 

No entanto, Sr. Presidente, pudemos verificar, após um estudo 
mais apurado, cm que pese a sensibilidade dos autores c dos relatores 
da matéria para com o problema, c até mesmo uma emenda acolhi· 
da, de autoria de S. Ex• o Senador Otto Lchmann, todas essas mclho· 
rias, todas essas modificações nilo atenderam, no nosso modesto pon· 
to de vista, o fulcro, o ponto alto da questão. 

Pcnsâvamos, Sr. Presidente, que houvesse da parte dos ilustres 
autores, quanto à elaboração do projeto de regulamentação, a mcs· 
ma preocupação manifestada quando da justificativa do projeto, ou 
seja, a de acolherem sugestões no sentido de que nilo tivesse o divór· 
cio no Brasil os efeitos deletérios c mais do que prolifcrantes, como 
nos países que tiveram a desgraça de introdu~·lo na sua Ordem Jur!· 
dica, no seu Direito Positivo. 

Daí porque, Sr. Presidente, as nossas emendas que buscavam, 
antes de mais nada, acudir os filhos, mas, também, tirar aquele efeito 
proliferantc, tirar aquele estimulo que verificamos no projeto c no 
Substitutivo, na forma cm que estão postos. 

Sr. Presidente, reiteramos hoje a emenda que estabelece o crit~· 
rio de que, uma vez dissolvida a sociedade conjugal, se os cônjuges se
parados recebem seu quinhi!o, por que ni!o, Sr. Presidente c Srs, 
Senadores, nilo receberem também os filhos o seu quinhão do patri· 
mônio dessa sociedade dissolvida? Esse património ~ muitas vezes 
amealhado com o sacrillcio dos próprios filhos, c na maioria das ve
zes, os pais, desequilibrados c descontrolados pela separação, nilo 
conservam o património. Repito, Sr. Presidente, descontrolados, por· 
que minha experiência, a que me tem sido permitida por Deus, nesses 
30 anos de homem de empresa, não me permitiu ver uma só cxccçilo, 
de cmpe!iârio que se descontrolasse cm sua vida Intima c familiar, e 
após o ocorrido tivesse cquil!brio na dircçilo de seus negócios. 

Da! por que, Sr. Presidente, entendi da necessidade de ser o pu· 
trimônio da famllin dissolvida, entregue, cm 50%, nos filhos, para 
QUe amanhã, no desamparo com a malversação, pelos seus pais, da· 

quilo que seria s nuu ~cgurnnçu, ni\o venham elc5 a ser um ônus n 
mais para a sociedade, para a FUNABEM c outra• congêncres. 

Esta nossa preocupuçiio fizemo-lu sentir nu Comissiío de Cons
tituição c Justiça e voltamos a fazô·lo, ugul'u, ••o Plcnurio, pura que 
possam os Srs. Scnadore~. rcnetidumente, entenderem conusco que 
seria profundamente injusto, nu dissolução dessa sociedade, nno 
aquinhoar os descendentes, uquclcs que sequer pediram pura nascer 
ou participar dessa sociedade, c que nfio tiveram, uo menos, o direito 
de escolher o nome, pois até: o nome lhes foi imposto pelos seus gcni· 
tores. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite V, Ex• um apur· 
te? 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO)- Com pra· 
zcr. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - DA) - V. Ex• insisti cm que, 
pelo projeto, os filhos foram absolutamente e5quecidos, quando, per
mita que renove a declaração, o projeto cuidou da situuçiío dos fi. 
lhos, 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO)- Eu niio 
neguei; aliâs, fiz essa preliminar. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Mas V. Ex• insiste na· 
quc!cs que não pediram pura vir, e que siio os filhos. Dos 52 dispositi· 
vos do projeto primitivo, porque os dois últimos siiu de têcnica lcgis· 
lativa, 16 artigos cuidam cxatamentc da situação dos filhos, quer sob 
o aspecto da situação financeira, quer sob o aspecto moral, cm rela· 
çilo n eles. De modo que V. Ex• pode apresentar mais uma emenda, 
mais uma sugestão, mas eu lhe peço, nüo insista cm que os filhos fo. 
ram esquecidos na elaboração do projeto. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - V. Ex• 
nilo estava no plenário e não o culpo, porque fiz as devidas ressalvas 
c não as fiz gratuitamente, quando teci elogios ao parecer de V, Ex•, 
c à sua scnsillilidade como Relator, em ter tentado acudir, sob todas 
as formas, aos r.lhos das sociedades conjugais que viessem a ser dis· 
solvidas. Trouxe até à colação a emenda ucolniàupor V, Ex•, com 
muita boa vontade - sugerida no plenlirio da Comissão pelo Sena· 
dor Otto Lehmann. Não me estranha o aparte de V, Ex• porque te·· 
nho a certeza de que não ouviu o inicio de nossa fala. Todavia, 
minhas homenagens, justas homenagens, dentro das minhas limita· 
çõcs verbais, quero crer que as cxtcrnci, com muita justiça, ao pare· 
ccr de V. Ex•, como tambi:m, nos nobres autores do projeto, 

Mas, Sr. Presidente, o que nos causou, realmente:, prcocupaçiio 
foi um cochilo do nobre Senador Nelson Carneiro, porque S. Ex•, 
quando debatíamos aqui, quando estava ele ainda possuldo pela 
preocupação de convencer a nós outros dus benesses do seu projeto, 
S. Ex• dizia que, em nos~o Pais, o divórcio niio tr.riu efeitos prolifc· 
rantcs. Que ele se destinava, na forma que ele propugnava, tno·so· 
mente para resolver os casos existentes, as situações de fato. E nós, 
na Comissão de Constituição e Justiça, procurávamos restabelecer 
uma antiga regra do anterior Código de Processo - hoje objcto dt 
uma das nossas emendas - determinando uma vez homologado o 
acordo por sentença, o juiz dela recorrerá ex ufficio. Em que pesem 
as minhas considerações, as queixas que venho recolhendo, especial· 
mente do interior do meu Estado, nas regiões mais longíquus, quanto 
nos csbulhos vcrincados pelas mulheres, invuriuvelmcnte vitimus des· 
sas nçõcs de desquites, pensávamos nos, cm restabelecendo essa 
regra anterior, impedir u proliferuçiiü, • pcrprctaçilü c a perpetuaçiio 
desses csbulhos, de modo especiul agol'a'quc a scpuraçiíoJudicial pas· 
sou a ser a plataforma mor para que :;c'atinj• o tliv(lrcio no ~rusil. 

E S. Ex• o Senador Nelson Carneiro, cm que pese u estranhcz11 
de muitos, chegou a asseverar que a nussa emenda tinhu um inconvc· 
nicntc porque irlamos, com isso, cntulhur o> Tribunais com curraous 
de separações. Vejam V, Ex•s, sem nenhum dcsuprcço uo noill'c Se· 
nadar Nelson Carneiro, como os tempo. mudum c, cm muitos ho· 
mcns, mudam rupidamente, Jú udrnite uqucie urgumcnto S. E~•. a ••· 
ta altura, como admitiu e depois corrigiu punt, "u pictoru", emboru 
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não seja cu um estudioso do vernâculo, não seja cu um profundo co· 
nhccedor do vocabulârio, mas tenho a impressão de que, para os 
mais familiarizados com as lides jur!dicas, "carrada" seria como que 
plctora vulgarizada. Mas a verdade é que S. Ex• jâ admitiu que va· 
mos ter carradas ou pletoras de separações entulhando os Tribunais. 

Da! por que a importância, Sr. Presidente, com que se reveste 
este nosso propósito. Se iniqUidades vinham ocorrendo na propor· 
ção de desquites que vínhamos tendo no Brasil, de I para cada 84 ca
samentos, imaginem agora com a inserção desse câncer prolifcrante, 
com o qual poderemos chegar- Deus permita que nilo -àquela si· 
tuação verificada nos Estados Unidos, de mais de I para cada 2 casa· 
mentes. 

Dai por que a importância, repito, que ao juiz scrâ cominado 
por força dessa nossa emenda, desse dispositivo que intentamos inse· 
rir no projeto em discussão, ao recorrer ao Tribunal, ex ofjlcio, para 
impedir, Sr. Presidente, não as injustiças isoladas que ocorrem atual· 
mente, mas as carradas ou a plctora de iniqUidades que ocorrerão, 
invariavelmente, em prejuízo das mulheres e dos filhos. 

Da! por que espero cm Deus, Sr. Presidente, o bom senso de 
meus pares que se debrucem conosco sobre esses aspectos da questão 
e não neguem o seu apoiamcnto para a inserção dessas emendas no 
projeto em discussão. 

Sr. Presidente, jã salientei o perigo da proliferação; jâ trouxe 
aqui, por diversas vezes, cstatrsticas nunca contestadas, fotocópias, 
até do Year Book da ONU, pura demonstrar que o divórcio, depois 
de certo estágio, se transforma como que numa bola de neve. E tanto 
é verdade que a nação modelo - a nação que tem se prestado para 
ser cópia dos nossos mais importantes instrumentos jur!dicos, a na· 
ção copiada pelos nossos filhos, atabalhoadamcntc, até nos hábitos 
de vestir - os Estados Unidos, registram, no começo desse século, 
um divórcio para cada quatorze casamentos ali realizados. E como 
ainda há pouco mencionei, atualmentc tem mais de um divórcio para 
cada dois casamentos. 

Hã que se revelar, Sr. Presidente, o aspecto cultural, o aspecto 
económico c, sobretudo, o aspecto biológico. Sabem os médicos des· 
ta Casa, que me ouvem, a profunda diferença biológica entre a nossa 
ràça, c as raças anglo-saxônica c nórdica. Sabem que o comporta· 
mente fisiológico, sabem que a inquietação do sexo vão atingir os jo
vens, ali, quando já atingem, ou jâ adentram a universidade e os nos· 
sos filhos, e as nossas crianças, muitas vezes quando ainda brincam 
de boneca. Da! a nossa preocupação, Sr. Presidente, que tenhamos 
aqui uma limitação; que não seja o divórcio consentido na forma pro· 
liferante, sem limitações, como propõe o Projeto c o Substitutivo: 
que se adote o Projeto que teve até o voto favorâvcl, por mais de uma 

, vez, quando cm sessão do Congresso, sob a forma cic emenda consti· 
'tucional, do Senador Nelson Carneiro, que seria o Projeto Rubem 
Dourado c ~uc limita a tão-somente uma vez, a oportunidade de 
divórcio. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V; Ex• um 
aparte? 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - 00) - Com 
muito prazer. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Examinou V. Ex• este 
projeto, quanto ao aspecto da concessilo do divórcio apenas uma vez? 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - 00) - Devo 
confessar que V. Ex• me surpreende com esta indagação. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Porque, na verdade, o 
projeto cuida disso. Mas, pergunto se V, Ex• examinou cm profundi· 
dade a matéria, porque vai ficar, apenas, no papel e ser objcto de 
injustiça, pois, se o projeto estabelece que o divórcio só poderâ ser 
admitido uma vez, pode beneficiar um individuo duas vezes c nilo 
beneficiar uma vez sequer, outro, porque se um cônjuge, jâ dcsqui· 
todo, casar com uma moça que nunca se casou, esta moça cstard 
impedida de se divorciar, porquanto ele, jd se divorciou uma vez c ela 
não poderâ ser beneficiada pela medida, evidentemente, sendo o 
marido vai beneficiar-se mnis uma vez. e lógico, 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO)- Se V, Ex• 
me permitisse leria o que tentamos redigir: 

"A faculdade de recorrer no divórcio só poderá ser utill· 
zndn por um mesmo requerente, uma única vez". 

Logo, esse cidadão que jâ se divorciou uma vez cstâ inutilizado. 
Pensamos na infeliz esposa. Porque, invariavelmente, nunca se fica 
no segundo ou terceiro divórcio - essa é a cxpcriéncia norte· 
americana- seguem para o quarto, quinto, sexto, décimo, n vezes. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - V. Ex• falou sobre o 
Projeto Rubem Dourado. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Mas, na 
rcdação que demos aqui, creio que acudimos a essa preocupação de 
V, Ex•, porque a faculdade de recorrer ao divórcio só podcrâ ser 
utilizada, por um mesmo requerente, uma única vez. Assim, acredito 
que estará sanado este aspecto da injustiça que V. Ex• invoca. 

O Sr. Heitor 0118 (ARENA- BA)- Sim, mas ai ainda cabe
já que V. Ex• apelou para esta rcdação- uma outra afirmativa de 
minha parte: é que V. Ex•, neste caso, não dá à dissolução o sentido 
que deve estar contido nela- o individuo não vai fazer da separação 
um passatempo, um divertimento. São as condições que vão impor, e 
que estão explicitas, c não impl!citas, no projeto que é objcto de 
nossa exame. Não se trata de o individuo poder ser uma ou duns vc· 
zcs divorciado, ou não seja vez alguma divorciado, pois, se as causas 
para o divórcio permanecem - aquelas que a lei prevê - não há 
motivo para que a dissolução não se faça. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA- GO)- Quer di· 
zer, então, que V. Ex•, realmente, não é da escola dos que defendiam 
a Emenda Nelson Carneiro, que queria resolver uma situação de fato. 

V. Ex• é da escola liberal, que acha que a corda deve arrebentar 
do lado mais fraco, e a lei não deve ter aquela sua missão disciplina· 
dora. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - DA) - Estou dizendo que o 
Projeto Nelson Carneiro é explicito - só nesses casos pode haver 
divórcio. Portanto, não é liberalismo de minha parte. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Com o 
que nilo concordo, c a prova disso é que estou apresentando 
emendas. Essa é a ligeira diferença ... 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - DA)- Estou dentro do Projeto 
Nelson Carneiro. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO)- Mas, cu 
ni!o estou, c por essa razão é que apresento emendas tentando modi· 
ficâ-lo. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- V. Ex• me situou fora do 
projeto ... 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - 00) -Nilo, Ex• 
Se é uma emenda, não pode ser fora do projeto - para que assim 
(osse, teria que ser um projeto autónomo. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- Permita V. Ex• que cu 
termine o aparte, para não tumultuar. Eu disse que V. Ex• me situou 
fora do Projeto Nelson Carneiro, quando, em verdade, cu não estou 
adotando nenhum liberalismo, mas admitindo o divórcio naqueles 
casos explicites que o projeto prescreve. Fora da!, nada mais se 
permite, c as condições estão todas ali estabelecidas, dentro de uma 
norma de carâtcr até internacional, c, cm alguns pontos, com 
minúcias que são absolutamente brasileiras. Nilo vejo como V, Ex• 
possa falar cm liberalismo no Projeto Nelson Carneiro. Se fosse um 
projeto tout court, cm que o divórcio é dado à vontade - mas não, 
só pode ocorrer naquelas condições, c para enfatizar, logo o 
primeiro motivo, é o mesmo que envolve o desquite, contra o qual 
não ouço reclamações, vozes, vitupério nenhum. O desquite, sim, i 
que ni!o resolve problema algum, c constitui um absurdo dentro da 
lcglslaçilo brasileira. · 
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O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - 00) - Respeito 
o ponto de vista de V, Ex•, embora dele divirja. Na defesa do 
divórcio, acusou-se o desquite de ser imoral. No entanto, 
demonstramos aqui, exaustivamente, c nunca foi contestado por 
nenhum divorcistn, quando fizemos prova, que os filhos ilcg!timos se 
fazem cm muito maior quantidade nos pa!scs divorcistas europeus 
do que nos pa!scs indissolubi!istas. Comprovamos, através de 
estatísticas, lambem nunca refutadas, que a felicidade conjugal não 
foi produzida pelo divórcio, visto que a incidência de suic!dios, de 
loucura, apresenta-se de maneira tilo acentuada entre os divorciados, 
que nilo há como não se admitir que o divórcio não é terapêutica, 

O Sr. Heitor Dln (ARENA- BA)- Essa cstat!stica é irrisória. 

O SR, BENEDITO FERREIRA (ARENA- 00)- Se V. Ex• 
não acredita cm cstatlstica, realmente não vejo como possamos fazer 
avaliação, Porque, pelo que tem me sido dado a entender, não hã 
como fazer uma comparação, um paralelo, senão cotejando a 
incidência dos fatos de uma modalidade ou de outra. 

A principal acusação que pairava sobre o desquite era a de que 
ele patrocinava os filhos c as uniões ilcgltimos. Trouxe aqui dados 
estatísticos que nunca foram contraditados, pelos quais demonstrei 
que 53,6% das mulheres casadas, nos Estados Unidos, c não 
divorciadas, não vivem com os seus maridos. Percebe V. Ex• que, se 
o divórcio fosse o remédio adequado num pais que tem 20% ... 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Solicito a V. Ex• que 
conclua as suas considerações, porque o tempo de V. Ex• estA 
esgotado. 

O SR, BENEDITO FERREIRA (ARENA- 00)- Vou con· 
cluir, Sr. Presidente, 

Mas, dizia cu, Sr. Presidente c Srs, Senadores, que se o divórcio 
resolvesse o problema da felicidade da famllia, numa pâtria que só 
tem 20% da sua população católica, como só i ser a dos Estados Uni· 
dos, não verificaríamos, segundo as estatísticas da ONU - e não 
contestada, nesta Casa ou no Congresso - que 53,6% das mulheres 
ali casadas niio vivem com seus maridos, c não recorreram ao di· 
vórcio, porque nele não crêem. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- O divórcio não é causa
é efeito. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - 00) - Sr. Prcsi· 
dente, Srs, Senadores, c não traz este projeto a ·varinha de condão 
que vai resolver o problema da família brasileira. Pelo contrArio, se 
não tomarmos essas medidas acautcladoras, essas providências mo· 
dcradoras do apetite dos Don Juans c também das mulheres dcsa· 
justadas que irão, amanhã, infelicitar um, dois, três, homens, atra· 
vés do casamento, não vejo como, Sr. Presidente, senão' passarmos 
um atestado de que estamos legislando um tanto quanto distancia· 
dos das cstatfsticas da realidade nacional, c por que não dizer, da ex· 
pcriência de outros povos. Muito obrigado, (Muito bem I) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continua a discussão 
do projeto e das emendas. (Pausa.) 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Com a palavra o nobre 
Senador José Surncy, para discutir a matéria. 

O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, tive oportunidade de apresentar ao Senado 
um projeto autónomo, regulando a matéria. 

Era meu desejo, sem d~vida, contribuir também para discussão 
desse assunto tilo importante, talvez o mais Importante assunto de 
natureza legislativa que o Congresso tem discutido nos ~ltimos anos, 
que diz respeito, como já acentuei, a Direito da Famnia, por isso mcs· 
mo sujeito a alterações muito menos profundas c com instituições 
muito mais duradouras. 

Nunca foi meu objctivo, entretanto, a veleidade de ter o projeto 
autónomo regulando o divórcio que, na realidade, seria uma usurpa
ção que não caberia a nenhum gesto de cortesia, que devemos man
ter nas Casas Legislativas, se não dissemos esta primazia ao eminente 
Senador Nelson Carneiro, grande batalhador dessa idéia c o motivo 
fundamental da sua atuação parlamentar, ao longo de todos os anos 
cm que foi honrado pela representação popular. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, apresentei, hoje, urna emenda 
substitutivo, com a contribuição que desejo também ver apreciada 
por esta Casa. 

E o fiz numa homenagem ao Senador Nelson Carneiro, reconhc· 
cendo que ele tem a primazia de ser o projeto condutor de todas as 
outras idéias sobre o assunto. 

E o fiz, ainda, porque, evidentemente, não poderia nem deseja
. ria o Senador Nelson Carneiro, nem o Senador Accioly Filho, que 

eles pudessem organizar um projeto que não tivesse defeitos ou não 
pudesse receber críticas. 

Sobretudo porque, também advogado, recolhi de vãrias entida
des de classe, de vários Magistrados de Vara de Família, algumas 
apreensões que coloquei no projeto que apresentei a esta Casa. E so
bre muitas dessas apreensões tive oportunidade de conversar com o 
próprio Senador Nelson Carneiro, c S. Ex• reconhece que algumas 
delas são proccdcn tes. 

A primeira que me pareceu que seria necessária era a técnica de 
revogar capítulos maciços do Código Civil, nós poderíamos substi
tuir por uma tentativa de colocar dentro do Código Civil c do Códi
go de Processo Civil as alterações que nós devíamos fazer nas institui
ções de Direito de Família, ora reguladas pelo Congresso. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, me pareceu que mesmo sem 
querer, cm alguns pontos do Projeto Nelson Carneiro, ele de certo 
modo negava aquela idéia Força que ele conduziu desde o principio 
da sua luta pelo divórcio. Porque, o divórcio é um remédio, não uma 
sanção. Reconhecer que o divórcio é feito como uma sanção contra 
um cônjuge culpado não atende aos interesses maiores da família. E 
Foi esta a tese que o Congresso reconheceu, 

E quando cu vejo no projeto de regulamentação do divórcio, cm 
grande parte, a tese de que o divórcio deve ser encarado como san
ção, cu acredito que podíamos aproveitar esta oportunidade para ti· 
rar do Direito brasileiro algumas seqUelas que têm muito de tradição 
c pouco com a realidade atual. 

·Uma delas, Sr. Presidente, para dar exemplo, é na parte da scpa-· 
ração, relativa ao Projeto Accioly Filho- Nelson Carneiro: 

"Art. S• A separação judicial pode ser pedida por um só 
dos cônjuges quando imputar ao outro fato desonroso, imo
ral ou ilícito, ou que constitua violação grave ou reiterada 
dos deveres do casamento, c que torne insuportâvcl a vida cm 
comum." 

Ora, Sr. Presidente, cu acredito que se reconhecemos que a socic· 
dadc conjugal chegou a um ponto cm que se torna insuportável a vi
da cm comum, é tremendamente danosa para a família que se monte· 
nho a obrigação de um cônjuge imputar a outro um fato desonroso, 
imoral ou ilícito. 

Assim, num processo de separação judicial, teríamos sempre, ao 
processo ser conclu!do, que um dos componentes do casal tivesse a 
pccha de que cometeu um ato imoral, desonroso ou illcito. 

A jurisprudência mesmo brasileira, na tentativa de diminuir as 
seqUelas que ficavam sempre dos desquites litigiosos cm relação aos 
filhos, adotou a Fórmula ampla da inNria grave, como uma maneira 
de se fugir a essa confrontação de ordem moral, que nada tem cm fa· 
vor da fnmnia. 

Dessa forma, procuramos abolir c colocamos, cm nosso projeto, 
o idéia do divórcio remédio. Quando a sociedade conjugal se torna 
impossível de continuação, evidentemente nilo pode o cônjuge, Jm 
ou outro, mesmo que seja litigioso, qualificar essa separação, impu
tanto ao outro cônjuge a prática de qualquer ato que possa ser Ilícito, 
imoral ou desonroso. 
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Minha preocupação foi resguardar a prole dos desajustamentos 
do casamento anterior. Assim, quando se trata de uma separação ju· 
dicial,' evidentemente a lei não pode evitar que, numa separação liti· 
giosa, ~ma parte possa imputar ao outro cônjuge um ato qualquer 
dessa natureza. 

Não é a lei que tem que obrigar a que a outra parte caracterize 
esse ato, de desonroso, imoral ou ilfcito. Se ela obrigar, vamos dar 
margem a que, quando um casal desavindo c não encontre meios de 
conciliação, c um dos cônjuges deseje inventar ou acusar o outro de 
um ato dessa natureza, possa fazê-lo, pelo simples fato de enquadrar· 
se na lei. 

Mas, evidentemente, para que, embora não tenha a lei essa 
obrigação. tenhamos uma separação litigiosa que importe numa 
retaliação, no caso estabelecemos o art. 318, que seria do Código 
Civil: 

"Art. 318. Se, como motivo, um dos cônjuges imputar 
ao outro ato infamantc, procedente ou não a ação, os autos 
serão incinerados após dois anos do trânsito cm julgado dc1 
sentença, ou, imediatamente, se o processo for extinto sem 
julgamento do mérito." 

O que desejamos, então, !, mais uma vez, resguardar a in's· 
tituição da fam!lia, realmente, desses problemas di!Tccis que levaram 
o casal a extinguir a sociedade conjugal. 

Sr. Presidente, o substitutivo vai ser apreciado pela Comissão c 
apenas tomei a palavra, nestes breves minutos, para caracterizar que 
a minha desistência de uma proposição autónoma c a apresentação 
de alguns pontos de vista que não são somente meus, mas fazem par· 
te de uma inquietação de grande parte da sociedade, de advogados c 
de juizes que lidam com as questões de famflia, o foi no sentido de 
que eles também fossem apreciados. Mas desejo acrescentar que o fiz 
cm homenagem ao Senador Nelson Carneiro, reconhecendo que 
S. Ex• evidentemente deve ter a primazia do seu projeto regulamcn· 
tando o divórcio. 

Igualmente peço a atenção da Casa para um ponto fundamental 
do nosso projeto, aquele que realmente procura fazer com que se tire 
do Direito brasileiro as adjctivaçõcs de filho. Deveremos adotar, 
agora. que filho é filho. Neste sentido, Sr. Presidente, o nosso projeto 
importa numa grande inovação. 

O Senador Nelson Carneiro jâ caminhou bastante em alguns 
projetas de sua autoria, Agora avancemos um pouco mais, nté mcs .. 
mo com as implicações patrimoniais que o fato acarretará, c colo· 
camas este ponto, para que, neste momento, seja discutido e cxami· 
nado pelo Congresso. 

Com estas palavras, c rendendo homenagem ao Senador Nelson 
Carneiro, esperamos que os eminentes colegas c os membros da 
Comissilo de Constituição c Justiça recebam esta colaboração como 
achega que, se a fazemos, ê com a melhor das intenções, a fim de que 
do Congresso saia um projeto que possa corresponder às aspirações 
da família brasileira, da fom!lia constitulda c da fam!lia dissolvida. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continuou discussão. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo u palavra ao 
nobre Senudor Nelson Curneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Sem rcvisilo do 
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senndores: 

Ao apresentar o projeto ora em debute, conclu!amos dizendo: 

Resta-nos o consciêncin de haver procurado fazer o 
melhor que nos foi poss!vel. E, sem melindres, ficurcmos 
sutisfeitos com ns emendus, us cr!ticus, us restrições, o ajudu, 
os conselhos de quantos procuram dur uo Brusil umn lei 
dignu de seus foros de culturn e capuz de solucionnr os 
drumus, tão numerosos, du vidu conjugal brusilciru. 

Assim, Sr. Presidente,~ com a maior humildade, sem nenhum 
ressaibo, que recebemos as criticas que têm sido formuladas nesta tri· 
buna pelo Senador Benedito Ferreira, bem como a contribuição 
valiosa que traz o nobre Senador José Sarncy, 

Este é projeto que realmente necessita da colaboração de todos, 
mas não da teimosia de um só. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - V. Ex• me 
permite? (Assentimento do orador). V. Ex• citou-me c gostaria de 
dar uma colocação. Quando anteriormente trouxera o nome de 
V. Ex• à colocação, lhe tributei as minhas homenagens. Esta, a colo· 
caçiio que trouxe V. Ex• a bordo do meu modesto pronunciamento. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Sr. Presidente, 
rapidamente mostraremos a esta Casa que as três emendas sugeridas 
pelo nobre Senador Benedito Ferreira, a quem todos nós tributamos 
o apreço da pertinácia, não têm nenhuma procedência. A primeira 
trata de instituir o que a Emenda Constitucional não institui - a 
possibilidade de o divórcio ocorrer apenas uma vez. Foi objcto da 
Emenda Rubem Dourado, que não chegou a ser. vo,tac;la pelo 
Congresso Nacional. Era apenas a manifestação daquele ilustre 
parlamentar. Ao.aprovar o divórcio, o Congresso Nacional, cm nc· 
nhum momento, admitiu a possibilidade de ser decretado uma única 
vez. 

Sr. Presidente, contra a segunda emenda se levanta a realidade 
nacional. S. Ex• pretende que as sentenças proferidas nas separações 
judiciais c nos divórcios sejam obrigatoriamente examinadas pela 
Segunda Instância. Ora, no caso do divórcio, é apenas homologação 
praticamente daquela sentença anterior proferida três anos antes. No 
caso da separação judicial, vale dizer 'do atual desquite, a lei 
brasileira já excluiu a necessidade desse recurso ex·ofjlclo. 

Quem conhece a jurisprudência nacional sabe que cm todos os 
Tribunais havia fórmulas impressas, cm que o juiz apenas assinava, 
porque, desde que foram examinadas as formalidades cxtrlnsccas, o 
juiz não entrava no exame das condições impostas pelos cônjuges pa· 
ra o desquite amigável. 

O projeto é mais rigoroso do que pensa S. Ex• 
O nobre Senador Heitor Dias, no seu notável parecer, incluiu 

disposicilo da maior rclcvãncia, que até hoje nilo figurara na lei bra· 
silcira, c só existente na lcgislaçi!o francesa: 

"O juiz, no caso de desquite amigável, pode recusar a ho· 
mologaçllo c não decretar a separação judicial se comprovar 
que a convenção não' preserva suficientemente os interesses 
dos filhos, ou de um dos cônjuges." 

Vale dizer, o juiz não é apenas autoridade passiva que recebe a 
petição assinada pelos cônjuges c a homologa. Não. Terá que ler c 
verificar se aquela convenção prejudica um dos cônjuges, de tal for· 
ma que justifique a •ua não homologação. O juiz entra no exame das 
condições intrlnsccas do pedido, e não apenas nas formalidades 
extrlnsccas. 

Fomos, portanto, muito mais rigorosos do que no passado. 
Referiu o Senador Benedito Ferreira que havlamos dito que exis

tiam carradas de julgamentos. Realmente, Sr. Presidente, se a ins· 
tituirmos, nos primeiros anos os Tribunais nilo farão outra coisa 
senuo homologar us sentenças já proferidas pelos juizes de Primeira 
Instância. 

Temos que olhar que uma das preocupações do Governo 
quando du famosa Reforma do Judiciârio - foi cxatamcntc a de 
desobstruir u Justiça. Se a vamos obstruir com numerosos julgamen
tos, que ocorreruo ncccssnriamcntc, como aconteceu na Itália nos 
unos de 1970 e 1971, 95.000 divórcios, porque eram os dois primeiros 
ano~. e hoje hlt 16 divórcios por cem mil italianos - nos dois 
primeiros anos hnverá numero considerável de pedidos de divórcio, 
que ir~o causnr plctora nos Tribunnis, mas depois u mar~ baixarâ c 
irilo upentts aqueles processos que sejam realmente determinados por 
cuusns que tornam insuportável a vida cm comum. 
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O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- 00)- Permite V. EK• um 
aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Pois não. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Nobre Senador 
Nelson Carneiro, partindo dos argumentos de V. EK• de que o divór· 
cio, no Brasil veio para resolver os problemas eKistcntcs, as situações 
de fato, as sepnraçõcs judiciais a que V. EK• se reporta já ocorreram 
c não irão mais entulhar os Tribunais. Jll é fato consumado, jà ê fato 
transitado cm julgado. V. EK• disse que fui além da marca, ou seja, 
que estou querendo prever o que a emenda não previu. Não, EKcelên· 
cia. A emenda previu, porque não proibiu. Não impede que a lei 
tenha aquilo que deve ter todas as leis - o seu caril ter disciplinador, 
o seu carãtcr modelador, o seu carâter que limita os instintos animais 
do homem. Segundo observo na redução dada por V. EK• à emenda 
aprovada, não há nenhuma proibição. Se não previu, também nilo 
proibiu que se limite o número de dissoluções, o número de divórcios. 

Creio pois procedente, porque constitucional, o nosso intuito de 
que a lei tenha esse objetivo, esse caráter limitador c modelador dos 
instintos bestiais do homem. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ) -Sr. Presidente, 
além de inconstitucional, jà o Senador Heitor Dias, em aparte, 
mostrou a impossibilidade c a inconveniência da emenda. 

A terceira emenda do Senador Benedito Ferreira aindà é mais 
surpreendente. Vai contra todo aquele principio que aprendemos 
nas Faculdades, c hoje um tru!smo- nilo se deve discutir herança de 
pessoa viva. 

Pela emenda do Senador Benedito Ferreira, quando houver um 
divórcio, os bens serão divididos entre os pais e os filhos. Haverâ Jo
go a partilha, cm vida, daqueles bens que são o patrimônio dos pais. 
~a herança dos pais que está sendo discutida na vida dos pais. 

Evidentemente que a Comissão de Constituição e Justiça, ao 
rejeitar essa emenda, nilo podia ter outra atitude como ni\o tcrâ, 
certamente, o Plenário, porque serâ contrapor essa opiniilo do Sena· 
dor Benedito Ferreira a tudo quanto se construiu até hoje, no 
Direito. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Poi~ niio, nobre 
Senador. 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - V, Ex• aprendeu 
tambí:m na faculdade que o casamento, que a sociedade conjugal 
eram indissolúveis. Hoje, graças à emenda de V. Ex•, aqueles que 
estão adentrando às faculdades estão aprendendo diferentemen
te, Logo, nilo vejo porque- se se dissolve a sociedade conjugal -
transferir para os ombros da sociedade, sob uma forma de poder 
público ou dirctamentc, os encargos dos pais que geraram os rtlhos c 
os abandonaram sem nenhum pntrimônio, c que depois voltam n 
êsse putrimônio. repito,- amelhado, muitas vezes, com os esforços 
dos próprios filhos, - para irem conseguir novos companheiros ou 
novas companheiras. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Sr. Presidente, 
quando eu aprendi- sou mais velho que o Senador Benedito Ferrei· 
ra - a Constituição brasileira era de 1924 e essa Constituição nilo 
dispunha que o casamento ern indissolúvel. Somente depois, cm 
1934, i: que isso se instituiu. De modo que eu nilo aprendi no tempo 
em que o casamento era indissolúvel. Aprendi com a lição dos que, 
cm I 891, deixnram ao legislador ordinàrio a instituição ou não do 
divórcio, no momento oportuno. 

Mas, as considerações do nobre Scnndor José Sarncy merecem, 
realmente, meditação. 

O Senador José Sarncy procura criar, incluir todos os textos da 
novu Lei dentro do Código Civil e do Código do Processo. f: umu 
orientuçilo que foi seguida nu França, porque là, Sr. Presidente, hã o 
Código de Napoleão e ningui:m tacu no Código de Napoleão; vila se 

reformando, modificando os artigos e o Código ~ o mesmo, Acredito 
que, se se fizer um balanço, hoje, raros scrilo os artigos do Código de 
Nnpolcilo. No entanto, a tradição mantém o Código de Napoleão. A 
Itália tem um Código Civil que preserva e, por isso mesmo, a sua Lei 
de Divórcio fez Incluir no Código Civil estas disposições; o Código 
de Portugal é um Código de I 967, c por isso mesmo foram incJurdos 
nesse Código, que nilo foi mudado, essas disposições que são recen· 
tes, 

Mas, no caso do Brusil, nós sabemos que, há poucos anos, se tra· 
vou um largo debate neste Pais sobre se se devia fazer um novo Códi· 
go ou se se devia, apenas, atualizar o Cód!so de Clovis Bcvilacqua. E 
o que preponderou foi a renovação do Código de tal sorte que vârios 
projetas - a começar pelo projeto do Professor Orlando Gomes -
eram novos Códigos Civis. E, o Código que se discute, hoje, no Con· 
grcsso, ainda 1: mais amplo, porque inclui, também, o Código Comer· 
cial; é um Código de Direito Privado. Quer dizer: não temos a mcs· 
ma tradição. E, ao contrário disso, sendo uma lei que deve ser lida 
por todo o mundo c não apenas pelos advogados, melhor será que es
ses artigos sejam compendiados num só estatuto. Que o interessado, 
muitos vezes um médico, um engenheiro, um comerciante, vá buscar 
dentro dos mil seiscentos c tantos artigos do Código Civil, aqueles 
que devem regular a matéria. São essas as razões, que podem não ser 
as melhores, que justificam, em principio, se possa aceitar os pontos 
de vista do Senador José Sarney, aqueles úteis, inclui-los no projeto, 
sem necessidade de se rever todo o trabalho feito. Muitas das idéias 
de S. Ex• podem e devem ser aproveitadas. E serão, certamente apre· 
veitadas, como texto o projeto cm eKame. 

Quero porém, prestar ainda a S. Ex• uma homenagem. Acha S. 
Ex• que nós inclulmos no projeto o divórcio-sanção. Mas, cm todas 
as legislações do mundo a separação judicial pode ser decretada por 
culpa de um dos cônjuges. 

No Brasil nós t!nhamas o desquite por cinco causas e, com a 
colaboração do Senador José Sarney, que foi o Relator, o Senado 
aprovou projeto de minha autoria criando o "desquite falência", 
quando se tornava insuportável a vida em comum. Mas, a expressão 
usada, que pode parecer dura, não é original do Direito brasileiro. 
Não é só, também, do Direito francês. O Código Civil sulço, no seu 
art. i 39, permite o divórcio por haver um dos cônjuges cometido 
delito infamante ou por ter a vida desonrosa. Não quisemos entrar 
nu relação das causas porque, hoje, silo múltiplas e a cada momento 
surgem novas cousas de separação judicial. Por eKemplo, hã algum 
tempo ningui:m pensaria que o uso de drogas fosse causa para separa
ção judicial, mas esse uso de drogas tornou-se comum, nos últimos 
anos. De modo que essa ê umu nova causo que surgiu, hà poucos 
anos, para dissolver a sociedade conjuRai. 

O Senador José Sarney se choca com as expressões usadas. Para 
S. Ex• bastaria que se dissesse: "algum fato que torne insuportável a 
vida cm comum". De modo que assim se daria ao juiz uma maior 
amplitude de açilo; ele seria o julgador para eKaminar se os fatos 
apontados tornaram ou nilo insuportável a vida em comum, Nós qui
semos limitar um pouco a ação do juiz para só admitir essa separa
ção judiciullitigiosa quando houvesse um fato desonroso, imoral ou 
ilfcito. 

Aceito, como boa sugestão de S. EK•, e que neste caso esses au
tos nilo devam ficar puro consulta de quem quer que seja. Se não for 
passivei aceitar a sugestão de incinerar, de Jogo, os autos, pode-se 
aceitar uma soluçilo de que as certidões só poderão ser dadas aos 
cônjuges. Por que isso? Porque nos autos da separação vai ser proces
sado, três unos depois, o pedido de divórcio. Se nós d'cstruirmos esse 
processo niJo teremos, três anos depois, onde fazer o pedido de divór· 
cio. 

Dir-sc-~: poderemos, com a sentença. Mas a sentença, muitas ve
zes não estntui ns condições, c o cumprimento niJo se prova porque, 
pelo nosso projeto, o divórcio só ocorrerA três anos depois da separa· 
çl\o, dcsdç que tenham sido cumpridas todas as obrigações assumi· 
das na sepuraçno judicial. Quer dizer, se algu~m se comprometeu a 
doar um dos bens do cusal a um filho comum: se algu~m se compro· 
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mc~eu a prestar alimentos à esposa c nilo cumpriu, não tcrd o direito 
de p:dir o divórcio; ele só terá o direito de pedir o divórcio se cum· 
priu ts exigências legais. 

Entretanto, a ponderação do nobre Senador José Sarncy é digna 
de exame; é uma colaboração que a Comissão, certamente, examina· 
rã com o interesse de achar a melhor solução. 

Acredito que a incineração, no primeiro momento, talvez seja 
prejudicial, mas, depois de decretado o divórcio, essa incineração 
podcrã ser feita. 

O Sr. JOié Sarney (ARENA- MA)- Pelo prazo de dois anos. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- e. Mas o prazo 
de dois anos é menor do que o prazo de três anos, para o divórcio. 
Eu digo que os autos de separação devem continuar com certidões 
concedidas apenas aos cônjuges, c incinerados depois de decretar o 
divórcio, porque aljã não haverá nenhuma dificuldade a superar. 

Depois de decretado o divórcio se incineram os autos. Minha di· 
vcrgência é apenas quanto ao momento da incineração dos autos. 

O nobre Senador José Sarncy não fala dos filhos. Hoje, Sr. 
Presidente, como dizia Lcvi Carneiro, hã mais de trinta anos, o que 
se deve. fazer é dividir os filhos cm duas classes: os nascidOlj fora do 
casamento c os nascidos dentro do casamento, Realmente, a classi· 
ficação de filhos lcgltimos, ilcgltimos c incestuosos não pode .mais 
prevalecer no Direito brasileiro. 

O projeto não é uma reforma do Código Civil c, por isso, não 
desceu ao exame de todos esses aspectos; colctou apenas aquelas dis· 
posições que influam dirctamcntc com o divórcio. Mas, essa pon· 
dcração do Senador José Sarncy também é digna de exame. 

Acho que podemos, desde logo, aceitar o que faz a legislação 
francesa, hoje, que exclui a denominação chocante de filhos ilcglti~ 
mos, de filhos adultcrinos, c criar, como diz a Lei n• 883, de 1949, da 
qual tive a iniciativa, de que hã apenas filhos nascidos fora do casa· 
menta c dentro do casamento, ou filhos nascidas antes ou depois da 
constância do casamento c filhos nascidos na constância do casamcn· 
to. e a velha tese do saudoso Lcvi Carneiro, c que o Senador José 
Sarncy traz à baila c que, certamente, scrâ objcto de exame. 

O Sr. JOié Samey (ARENA- MA)- V. Ex• permite um apar· 
te? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Com muito pra. 
zcr. 

O Sr. Jo• Samey (ARENA- MA)- Senador Nelson Carnci· 
ro, cm primeiro lugar, penso que V. Ex• tem todo o direito de achar 
que se deva fazer uma lei especial. Mas, a própria técnica de se fazer 
uma lei especial é uma negação da necessidade da codificaçilo. Se 
nós, por assuntos, tivéssemos que, realmente, fazer leis especiais, 
tcrlamos que tirar edições parciais do Código Civil c das outras leis 
que fossem do interesse de determinados sctorcs. Se essa lei, como 
diz V. Ex•, nilo deve ser lida apenas por advogados mas por todo o 
Pals, não hA porque, também, da mesma maneira, não se tivesse que 
tirar um capitulo do Código Civil relativo, justamente, ao problema 
do divórcio c se distribuissc ao Pais inteiro para que ele pudesse to· 
mar conhecimento dessa lei, sem ter que conhecer todo código. e um 
ponto de vista. V. Ex• acha que pode c cu acho que devemos manter 
o fundamental da codificação, que é importante para o nosso Direi· 
to. Em segundo lugar, a respeito do divórcio sanção. Acredito que 
V. Ex• mesmo niio tenha atentado, talvez pela própria pressa da 
matéria ou pela liberalidade com que V. Ex• quis colocar o assunto, 
aqui, sobre esse ponto de vista. V. EK•, tenho certeza, jamais faria 
um projeto atentando - V. Ex• que criou a Comissão da CPI da 
Mulher- que colocasse, por exemplo, um dispositivo como esse que 
consta do projeto que estamos discutindo. 

"Art. 17- A mulher julgada culpada na scparaçilojudl· 
ela! rcodiquirirá o nome de solteira." 

Ora, é a concepção da mulher culpada. Então, ela sempre que ti· 
ver o nome de solteira, evidentemente, terá o estigma de que, 

realmente, ela foi a mulher culpada, quando, na realidade, isso de na· 
da aproveita a instituição da famOia, isso de nada vai aproveitar, no 
futuro, a constituição da sua nova prole, ao contrário, será um estlg· 
ma que ela sempre carregará. Então, ao invés de estar contestando 
V. Ex•, faço um apelo nesse sentido, porque o Senador Nelson 
Carneiro ni!o pode fazer um projeto que tenha um artigo que fale cm 
mulher culpada, quando, na realidade, já que o homem não pode ser 
culpado, não poderá ele nunca perder o seu nome, porque é ela que o 
recebe. Isso é para mostrar que, aqui c ali, sempre, c dentro de cada 
um de nós, hã o subcxtrato desse Direito-sanção que temos, c ele 
também innui no projeto. e justamente nesse sentido que, acho, 
devemos aproveitar essa oportunidade c que, penso cu, deva ser colo· 
cado dentro do Código, enquanto V, Ex• acha que deva 'ser uma lei 
separada. Devemos adorar aquela que seja a melhor solução, mas se 
nós pudermos avançar um pouco mais, cm matéria de Direito Civil, 
devemos avançar. e nesse sentido que apresentei estas modestas 
contribuições. E devo dizer a V, Ex• que fiz um trabalho até penoso, 
porque cm todo o Código Civil nós tentamos verificar: - é possfvcl 
que tenha escapado aqui c ali c, cvídcntemcntc, que a triagem do 
Congresso poderá modificar- c observamos a adjctivação com que 
o Código trata, justamente, filho legitimo c ilcgltimo. Quando Lcví 
Carneiro queria separar filhos fora do casamento ou dentro do 
casamento,· era o contrário. Eu só tenho duas classificáções, que são 
os filhos c o filho adotivo. Essa a posição que adotamos como filoso· 
fia. Evidentemente que isso é uma coisa longa, fazer essa limpeza 
dentro do Código, cm todos os artigos que contém essa parte, mas cu 
tentei - c isto V. EK• verificarA na emenda substitutivo - uma 
maneira de chegarmos a este ponto, c acredito que seja a filosofia de 
V. Ex• Foi V. Ex• pioneiro nesta matéria, então, agora, V. EK• deve 
é juntar as suas mãos para que a gente possa avançar um pouco mais 
nessa idéia chave, da qual foi V. Ex• o carro chefe. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Muito obrigado 
a V. EK• Mas, quero dizer que, no que diz respeito ao nome, o proje
to avança, porque o Código Civil diz que a mulher culpada perderá o 
direito ao uso do nome de casada. Nós demos uma fórmula mais gen· 
til, pois dissemos: 

"A mulher julgada culpada no separação judicial rcad· 
quirirã o nome de solteira." 

Nós nilo cancelamos ... 

O Sr. JOié Samey (ARENA - MA) - No fundo é a mesma 
coisa, pois a palavra culpada permanece. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Mas, digamos, 
uma mulher culpada de adultério, conforme prova que é feita, c por 
força disso é decretada a separação judicial c, cm conseqUência, o 
divórcio, ela não pode continuar carregando o nome do marido. 

O Sr. Leite Cb .. es (MDB - PR)- Senador Nelson Carneiro, 
V. Ex• me permite? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Pois não. 

O Sr. Leite Cbates (MDB - PR)- O termo culpada é muito 
comum e jâ estA introduzido no Direito brasileiro hã muito tempo. 
Mas, levando cm conta a observação do Senador José Sarncy, embo
ra fosse um termo um tanto técnico, seria inteiramente cabfvcl como 
emenda, pois podcrfamos colocar: a mulher vencida na ação do 
divórcio. Seria melhor, talvez. · 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Certo, e apenas 
uma substituição de palavras, a mulher vencida. Poderia ser. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA - AL) - Senador, V. Ex• 
permite um aparte? 

O Sr. Leite Cbaves (MDB- PR)- Continuo, Senador, porque 
ainda não terminei o aparte. Quando se diz mulher culpado é porque 
a Onlca hipótese cm que a mulher perde o nome b quando houve o 
adultério. Então, para não colocar mulher condenada, digamos, con· 
tra quem foi comprovado o adultério, é por iuo que se colocou mu· 
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lhcr culpada. E nilo sei se, até lá, o termo "vencida na açilo" supriria, 
Mas, o termo "culpada" já está muito tempo no nosso Direito. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permita v; Ex• uma 
cxplicaçilo. (Assentimento do orador.} Esse artigo, justamente, 
refere-se à separação judicial. E nessa parte de separação judicial o 
adultério nilo foi explicitado, o que diz é ato imoral, desonroso, illci· 
to ou que constitua violação grave ou reiterada dos deveres do 
casamento c que torne insuportâvcl a vida cm comum. Ora, o projc· 
to, de certo modo, até admite uma dessas hipóteses. Por que, então, 
não adotnr a fórmula de que torne insuportável a vida cm comum? 
Porque a própria jurisprudência brasileira, para evitar esse tipo de 
retaliação- c V, Ex• que é advogado de famflin sabe- é que os 
Juízes têm recebido, quase sempre, como injúria grave, mesmo o 
adultério. Então, ele passa à parte de injúria grave, que é aquela que 
não deixa esse dano, que não aproveita nada ao cônjuge culpado, 
mas que é uma mancha, justamente, sobre a prole que é o fundnmcn· 
tal que devemos preservar. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Quero renovar 
que a contribuição do Senador José Snrney é digna de meditação. E 
as considerações que estou fazendo são apenas para explicar a S. Ex• 
as razões que ditaram o projeto. Mas, nem por isso estou afirmando 
a minha discordância com os pontos de vista de S. Ex• Estou apenas 
explicitando as razões que me levaram a isso, c o próprio projeto diz 
que, nas outras hipóteses, a mulher optará pelo nome de casada, se 
quiser, ou que voltarâ ao nome de solteira. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL}- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ}- Com muita hon· 
ra. 

O Sr, Lulz Ca•alcante (ARENA - AL) - Meu nobre colega, 
esta é bem uma assembléia de homens. Estou aqui hã apenas cinco 
minutos e as palavras que mais ouvi foram: a mulher culpada, a 
mulher culpada, a mulher culpada ... Se esta fosse uma assembléia de 
mulheres, possivelmente o refrão seria o contrário: o homem culpa· 
do, o homem culpado, o homem culpado, Este meu aparte, bem o 
sei, não tem sentido, nobre Senador. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ}- Nilo, ao centrá· 
rio. V. Ex•, com o seu aparte, chama a atenção para um aspecto dos 
que estudam o Direito de Famrtia. I> que, nas separações, como nos 
desquites ou nos divórcios, nem sempre o cônjuge considerado culpa· 
do é ele somente o culpado, cm regra os dois o são: um, muitas vezes, 
até por omissão. Por isso mesmo que o Código Civil português cria a 
figura do principal culpado c a do menos culpado, porque admite 
que sempre os dois colaboram, ainda que por omissão, para o 
desajustamento conjugal. Quanto no aparte de V, Ex•, é inteiramen· 
te procedente. 

O Sr. Lulz Ca•alcante (ARENA - AL) - Silo sempre duas 
verdades no litfgio entre homem e mulher, como naquele antológico 
filme francês com este titulo:" As Duas Verdades", 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Acredito que a 
sugestão de se substituir a expressão "culpada" por uma outra que 
assegure à mulher o direito de voltar a usar seu sobrenome, pode c 
deve ser aceita. A sugestão do Senador José Snrney merece apenas 
uma nova rcdação. 

O Sr, Leite Chms (MDB- PR}- V, Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ}- Pois nilo. 

O Sr. Leite Cha•es (MDB- PR}- Também concordo com os 
Senadores Luiz Cavalcante c José Snrncy, no que diz respeito a essa 
explicação de "mulher culpada". Mas o adjctivo "culpada", aqui, cs· 
tá cm discussão apenas porque a mulher, dependendo de sua vontn· 
de, aceita o apelido do marido, Assim, a culpa aqui é para fins de per· 
da. O homem jamais aceita, pelo menos no Brasil, o nome da mu· 

lhcr, então, cm relação a ele, nilo se usa o adjctivo "culpado", S~ di· 
gamos, a mulher pelo casamento não adquirisse o apelido do mari· 
do, ou ela conservasse o seu próprio nome, então evitarlnmos essa 
discussão. Se o homem foi culpado, ela não qucrcrã usar o nome de 
um homem que foi considerado culpado. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Por isso mesmo 
se declara que a mulher julgada inocente pode optar por continuar 
ou niio a usnr o nome do marido, Muitas vezes o nome do marido 
culpado é um nome ilustre, que ela quer conservar, E • ela nilo 
quiser, embora vitoriosa na ação, pode desistir, como hoJe 10 desiste. 
Ainda hoje, quando numa ação de desquite a mulher é considerada 
inocente c o homem considerado culpado ela pode, a qualquer 
momento, pedir ao juiz que volte a usar o nome de solteira. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso, Fazendo soar a campai· 
nha,)- Solicito a V, E~• que conclua as suas consid.crações, 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- As considera· 
ções que faço, Sr. Presidente, são uma homenagem à teimosia regi· 
mental do nobre Senador Benedito Ferreira c à colaboração valiosa 
que presta o Senador José Sarncy a uma matéria realmente digna de 
e~amc c de debate. 

Quero agradecer no nobre Senador José Sarney as referências 
feitas a minha atuação e a gentileza de haver oferecido uma emenda 
substitutiva, para impedir que um projeto dessa relevância se retarde 
no Senado Federal, quando para ele se voltam todas as preocupações 
dos que um dia falharam no casamento, 

Neste momento, não vale discutir se é bom ou mau o divórcio, 
O que vale discutir é se a lei que vai rcgulamentá·io é boa ou má, To· 
dos aqui estamos com o propósito de fazer a melhor lei possfvcl. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continua cm discussão 
o projeto. 

Se nenhum dos Srs, Senadores desejar fazer uso da palavra, cn· 
cerrarei a discussão. (Pausa.) 

Estâ encerrada, 
A matéria irá à Comissão competente, cm virtude do recebimen

to de emendas cm Plcná~io. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item li: 
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 

constitucionalidade e juridicidadc nos termos do art, 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 146, de 
1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que dispõe 
sobre a privatização dos serviços de transportes das regiões 
metropolitanas, c dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 649, de 1977, da Comissão: 
- de Constllulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade 

c injuridicidade, 
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade cjuridici· 

dade. (Pausa,) 
Nenhum dos Srs, Senadores desejando usar da palavra, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação, 
Os Srs, Senadores que o aprovam, queiram permanecer scn· 

tados, (Pausa.} 
Rejeitado, 

. A matéria serâ arquivada, 
I> o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 146, DE 1976 

Dispile sobre a prhatizaçio dos aenlços de transportes das regliles 
metropolitanas, e d' outras pro•ldênclas, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art, I • Os serviços de transportes coletivos, terrestres c marf· 

timo, urbanos c suburbanos, das regiões metropolitanas cstabe· 
lccidns pela Lei Complementar n• 14, de 8 de junho de 1973, c pela 
Lei Complementar n• 20, de t• de junho de 1974, scrilo atendidos, 
com exclusividade, por empresas de capital privado, 
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· Art. 2• O agente do poder pllblico que detiver, na data da vi· 
gêncin desta lei, através de empresa pllblica ou de economia mista, 
exploração de serviços da categoria mencionada no artigo primeiro, 
terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias para transferi-los a uma 
empresa de capital privado, 

§ I• A transferência de serviços ora determinada será feita 
mediante concorrência pllblica e implicará na cessão do direito à 
exploração dos ditos serviços, com n entrega simultânea das frotas de 
vclculos c das instalações de apoio usadas para a movimentação dos 
mesmos, sob justa indcnização, 

§ 2• As empresas pllblicas c de economia mista, rcsponsãvcis 
pela movimentação dos serviços de cuja privatização trata esta lei, cs· 
tarão extintas a partir do momento cm que cessar sua atividadc cspc· 
crtica. 

I - A liquidação das empresas referidas neste parágrafo scrã 
processada, sem prcjulzo para os que nelas trabalharem, na forma 
cm que n rcgulnmcntaçi!o desta lei vier n determinar. 

Art. 3• Esta lei scrâ regulamentada no prazo de 90 (noventa) 
dias de sua vigência. 

Art. 4• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação, rc· 
vogadas as disposições em contrArio. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 9: 

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade c juridicidadc, nos termos do art. 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 205, de 
1976, do Senhor Senador Franco Montoro, que dispõe sobre 
o regime de trabalho, remuneração c demais vantagens dos 
empregados nas empresas signatárias dos contratos de pcs· 
quisa de petróleo com "clâusula de risco", tendo 

PARECERES, sob n•s 953, de 1976 c 560, de 1977, da 
Comissão: 

-de Con1tltulçio e Ju1tlça - I• pronunciamento: pela 
inconstitucionalidade c injuridicidndc, com voto vencido do 
Senhor Senador Nelson Carneiro; 1• pronunciamento: (rccxa· 
me solicitado cm Plenário), ratificando seu parecer anterior, 
com voto vencido do Senhor Senador Nelson Carneiro. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•·Secretário. 
e lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 360, DE 1977 

Nos termos do nrt. 310, alínea "c", do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 205, 
de 1976, a fim de ser feita na sessão de 27 de outubro próximo. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1977,- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- De acordo com o voto 
do Plenário, a matéria voltarâ à Ordem do Dia na sessão de 27 de 
outubro. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Esgotada n matéria da 
pauta. 

Ainda hã oradores inscritos. 
Concedo n palavra no nobre Senador Dnnton Jobim 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte 
discurso,) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Esta Casa já se habituou, certamente, a um tema que tenho feri· 
do de maneira constante c repetida, desde o primeiro dia do excrclcio 
do meu mandato. Trata-se da necessidade de se restabelecer ampla 
liberdade de opiniões c de informações, da liberdade de expressão, de 
um modo geral, c da liberdade de Imprensa, cm particular. 

Entretanto, o abuso dc" recorrer-se à Justiça Militar, com fun· 
dnmcnto nn Lei de Segurança, para perseguir autores de suposto deli· 
tos contra o Estado, que por vezes suo meras criticas a pessoas invcs· 
tidas de autoridades ou n homens do Governo, passou n ser frc· 
qUente nestes 111timos tempos. 

!; certo que o Supremo Tribunal Federal já tem jurisprudência a 
respeito, a quul restringe a competência aos casos cm que é manifesta 

a vinculação do evento à intenção ou atividndc subversiva. Deste 
assunto jâ tratei abundantemente nesta Casa c trouxe aqui, inclusive, 
os julgados que informam nesse sentido. A legislação de segurança 
nilo foi feita para preservar funcionârios ou agentes do Poder das 
criticas, justas ou injustas, da opinião pllblica ou dos órgãos de 
publicidade, pois o Estado é algo distinto de seus servidores. Como 
todos sabem, estes podem defender-se cabalmente perante a Justiça 
Comum, onde, em certos casos, terão oportunidade até de, através 
da exceptlo verltat/s, comprovar a falsidade das acusações que lhe 
são feitas. 

Foi a tese que defendi ao trazer a debate, nesta Casa, o processo 
contra o Almirante José Celso Macedo Soares Guimarães, afinal 
arquivado no Superior Tribunal Militar c aquela que esposei neste 
caso do livro "A Ditadura dos Cartéis", no que contei, alil1s, com a 
honrosa companhia do eminente Senador Paulo Brossard. 

Na semana que passou, a Justiça Militar - reconheçamos -
mais uma vez se revelou à altura de seu papel declarando-se incompc· 
tente para julgar a matéria. 

O Conselho Plenário da 2• Auditoria de Aeronáutica decidiu, 
por unanimidade, cm sessão de 22 deste mês, que nilo lhe competia 
julgar o processo cm que o referido empresário brasileiro é acusado 
de infringir a Lei de Segurança Nacional. Segundo a imprensa publi· 
cou, disseram os jufzcs militares que, além de ni!o haver infraçào con
tra o Dccrcto·lci n• 898, são flagrantes as injustiças cometidas 
contra o indiciado. 

Em sua reportagem sobre o julgamento, o Jornal do Brasil infor· 
mou que, ao decidirem que nilo hã crime, por parte do indiciado, 
contra a Lei de Segurança Nacional, os membros do Conselho 
contrariaram os argumentos apresentados pelo Procurador Afonso 
Carlos Agapito da Veiga, aceitos pelo Juiz-Auditor José Garcia de 
Freitas. E afirmaram os juizes militares: "Se alguém citado no livro 
se sentir ofendido pode recorrer à Justiça Comum". Enquanto o 
Procurador argumentava "não ter cabimento, nesta fase do 
processo, discutir a incompetência da Justiça Militar". 

O Promotor Agapito da Veiga levantou ainda a tese de que a 
concessão do pedido de incompetência, interposto pelo advogado do 
indiciado, Sr. Técio Lins c Silva, no dia 8 deste més- "seria uma 
espécie de habeas corpus, incablvcl nos crimes contra a segurança do 
Estado", O Sr. Técio Lins c Silva rebateu, apoiado cm opulenta do· 
cumcntaçilo tendente a provar n inocência de seu cliente, c salientou 
"o absurdo de o empresário ser enquadrado no Decreto-lei n• 898". 

"A Justiça Militar - disse ele- não pode ser utilizada para 
proteger interesses cxcusos de dirctorcs de companhia multina· 
clonais ou pessoas a ela ligadas", A ainda alertou para o fato de que, 
se autores de livros de economia forem enquadrados na Lei de 
Segurança Nacional, no futuro, muitos poderão calar suas criticas, 
com prcjufzo da honestidade c veracidade de suas anãliscs. 

A defesa, diz o relato, lembrou também que "nenhum pais se 
tornará ·desenvolvido se sua indllstrin estiver dominada por 
interesses estrangeiros", justamente o assunto focalizado pelo Sr. 
Kurt Mirow cm seu livro "A Ditadura dos Cartéis." 

Tive ocasião de falar, longamente, sobre o assunto, nesta Tri· 
buna, quando se divulgou n ordem absurda, partida do Ministério du 
Justiça, para que o Ministério Pllblico movesse processo, pela Lei de 
Segurança, contra esse emprcsãrio que, apesar do arrevesado do 
nome, é brnsilciro. 

E informa o JB: 

"0 Sr. Kurt Mirow agora pedirá ao Tribunal Federal de 
Recursos o Julgamento do mandado de segurança, 
interrompido n 8 de maio, quando seu pedido de enquadra· 
menta nu Lei de Segurança Nacional foi encaminhado à 2• 
Auditoria da Aeronáutica. Ele considera que não hã mais 
argumentos para manter o livro apreendido porque, no 
Brasil, só pratica esta espécie de crime quem atenta contra o 
pudor, os bons costumes, naturalmente, c instiga à luta 
urmadn. 11 
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Sabe-se, porém, que ainda hA a possibilidade de o Procurador 
receber instruções de BrasOia para recorrer ao Superior Tribunal 
Militar. 

"Mas se isto ocorrer, diz o advogado, apresentaremos 
novamente todos os documentos comprobatórios sobre a 
corrup~ilo praticada no Brasil pelas companhias multina
cionais." 

De qualquer modo, a liberdade de opin.lilo c ,!lc ,informa~o saiu 
mais de uma vez triunfante, evidenciando que os pró~rios tribunais 
militares se dilo conta da importância dessa franquia. 

Mas quero referir ainda um novo acontecimento, auspicioso 
paro os autores c jornalistas; a posse na Prcsidencia do Sindicato dos 
Jornalistas de BrasOia de ura. colunista politico do valor c da 
rcputa~o de Carlos Castelo Branco, que dará, por certo, maior 
pregação à açilo do Sindicato, 

Vinha serv!ndo no posto esse excelente companheiro, pioneiro 
da sindicalizaçilo na nova Capital, que é Arnaldo Ramos. Agora, 
entretanto, sopraram ventos de reoova~o. Mas a vitória de seu con· 
corrente, creio cu, cm nada diminui .a gralidilo da classe a quem tan· 
to fez pelos seus confrades. 

Somada à açi!.o da ABI -cuja delegação aqui se confiou a ou
tro brilhante c autentico jornalista, Pompeu de Sousa - a atua~o 
do Sindicato, ora entregue a um dos nossos melhores colunistas poU· 
ticos, cuja modcra~o nilo exclui uma bravia indcpcndencia o Sindi· 
cato muito poderá fazer tanto pelo livre c correto exerclcio da pro
fissão, como pelos interesses Jcgltimos da classe. 

Com o eleição de Carlos Castelo. Branco; já salientei, o Sindi· 
cato ganha uma nova dimensão como já a exibe o Sindicato de 
Jornalistas de Silo Paulo, isto é, ele passarA a se interessar, também 
pelo livre cxerclcio da profissão, ou seja, pela liberdade de 
informação, c de opinião, sem a qual nilo a podem exercer. correta
mente os homens de imprensa. 

O Sr. E•elúlo VIeira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DANTON JOBJM (MDB - RJ) - Com prazer, 
concedo o aparte ao nobre representante de Santa Catarina. 

O Sr. Enlblo VIeira (MDB - SC) - Tem V. Ex• razões de 
sobra quando defende a liberdade, principalmente a liberdade de 
informação, O homem, no cumprimento de qualquer atividadc, tem. 
maiores possibilidade de sucesso quando ele dispõe de melhores 
informações, de maiores dados, podendo se orientar melhor ao 
trilhar o caminho na busca dos seus objetivos. Isto é vAlido para qual-· 
quer grupo social, é vâlido para qualquer empresa, pois as cmpr.csas, 
hoje, disputam, e se estruturam na busca das informações. Aos 
Governos também é vãlido. A liberdade de imprensa é fundamental, 
principalmente, a liberdade às fontes de informações, para que elas 
possam ser as mais corretas passiveis. V. Ex• tem lido sempre nesta 
Casa uma postura de perfeita defesa dos interesses 'da imprensa, · 
porque defendendo os vclculos de comunicação está defendendo a 
própria sociedade. V. Ex• tem esta postura não apenas pelo fato de 
ser umas das figuras mais cintilantcs.do jornalismo brasileiro, mas 
porque V. Ex• conhece c sabe do valor da boa imprensa. Na 
oportunidade cm que V. Ex• ocupa a tribuna para fazer 
considerações ao valor da imprensa, da necessidade da sua liberdade, 
para saudar mais uma decisão da Justiça Militar, negando-se a julgar 
aquilo que ela não está habilitado quando V, Ex• sa~da, também, o· 
novo primeiro mandatãrio do Sindicato do Jornalismo de Brasllia, 
nós queremos pedir permissão para juntar, também, os nossos 
saudares, 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Muito obrigado a 
V, Ex•, Senador Evclàsio Vieira; devo salientar a perfeito oportuni· 
dndc do aparte de V, Ex•, que como que completou o meu discurso, 
que evidentemente, terã de ser breve, inclusive porque quero ter o 
prazer de ouvi·lo. 

O Sr. Evehislo VIeira (MDB- SC)- Muito obrigado, 

O SR. DANTON JOBIM LMDB - RJ) - O jornalismo 
moderno, como ~ exercido nos pafses do Ocidente, tem uma função 
muito importante que nilo é apenas aquela de criticar os Poderes l'll· 
blicos, jA de si importantes. Incumbe-lhe, no entanto, informl.les, 
servindo mesmo de contra-informação, o que é fundamental, porque 
os Governos que se cercam de aparelhos de inteligencia de capta~o 
de dados da realidade, recebem os dados colhidos por esses apare
lhos ém resumos que silo preparados c servidos como pratos feitos. 
Se eles ·se oiicntarem exclusivamente por essas informações, crrarilo 
muitas vezes porque esses serviços estatais de informações- depois 
de se conscicntizarcm de sua capacidade de atua~o politica, porque 
tem o ouvido do governante praticamente monopolizado -
começam, por uma tendência natural no homem, a fazer politica; a 
tender para uma parcialidade ou para outra na interprctaçilo e 
transmissão dos informes. 

Se houver, entretanto, uma ampla liberdade de imprensa para 
que se informe ao Governo mesmo aquilo que nilo seja rigorosa· 
mente verdadeiro, mas que possa alertll·lo contra os desvios das 
informações que recebe, isso há de servir de b6ssola para que os 
poderes p~blicos naveguem em rumo certo ou consigam retific:A·Io, 
quando necessArio. De maneira que o aparte de V. Ex• é perfeita· 
mente oportuno, mas não quero prolongar-me mais sobre este 
assunto, que tem sido constantemente versado por mim. 

Quero entretanto salientar, antes de concluir, que quando os 
tribunais militares, de competência ampliada para julgar delitos de 
imprensa ditos subversivos exigem, de modo cada dia mais cloqaen· 
te, uma conduta compreensiva para com o direito de criticas dos 
jornalistas c ·escritores - contradizendo assim o procedimento 
rigoristá e antidcmocrAtico de certas autoridades- devemos tomar 
isso como expressivo sinal dos tempos a anunciar que os próprios 
militares brasileiros silo pcrmeâvcis à tese da distensão c da abertura, 
que só podem caminhar a passos largos sc'encontrarem pela frente a 
estrada real da ampla liberdade de informação c de opinlilo. 

Um dos pontos essenciais, Sr. Presidente e para terminar, da 
politica de descontração, vamos dizer assim, e de retorno às garan
tias que a Revolução suspendeu é, sem dúvida, o pleno restabeleci· 
mento da liberdade nesta área, que tão relevante se mostra a ponto 
de que o Lord Salisbury chegou a dizer, no Parlamento britânico, 
que tirassem ao povo o habeOJ•corpus, tirassem-lhe todas as demais 
franquias elementares tradicionalmente que estilo asseguradas na lei 
inglesa para a defesa do cidadilo, mas lhe deixasse intacta, nas mãos, 
a liberdade de imprensa, o povo armado somente dessa garantia iria 
restaurar todos as outras liberdades perdidas. · 

Eram essas as considerações, Sr. Presidente,. e Srs. Senadores 
que cu me cumpriria fazer, nesta hora em que devemos todos saudar, 
sem ·distinção de Partidos, as decisões meritórias da Justiça Militar 
neste delicado capitulo das liberdades essenciais do homem. (Muito 
bem! Palmas.) 

·O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Evch\sio Vieira. 

O SR. EVELASIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso,)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

. Mercados internos c externos constituirão a nossa tcmAtica, nes· 
ta tarde, 
. As exportações brasileiras cresceram bastante cm valor nos últi· 
mos anos. Entre 1968 c 1976, considerado o valor cm dólares, o total 
exportado atingiu um crescimento superior a cinco vezes. No primei
ro pcrlodo, ano-base do dito milàgrc brasileiro, o Pais 'exportou 
1.881 milhões de dólares. Nove anos depois, em 1976, o montante 
exportado alcançou I 0.130 milhões de dólares. 

Uma primeira observação sobre o problema, que não vá além 
da supcrficic, pode causar, c na verdade causa, graves distorções à 
anMisc. 

Por isso cabe aprofundar o estudo, pois assim o otimlsmo inicial 
cede lugar a uma realidade, cm que se torna posslvel até mesmo 
sustentar o contrário. , 

'' 

1 
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i 
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Pnrtc decisiva dos aumentos cm valor das exportações brasilci· 
ras pertence 11 innaçào mundial, impulsionada mais celeremente a 
partir de 1973, mas que antes jâ produzia os seus efeitos. 

·Outra parcela, tambbm significativa, do crescimento das vendas 
externas do Pais correspondeu à necessidade crescente, quase sufo· 
cante, de atender u despesas, cada vez mais elevadas, com bens, servi· 
ços c capitais, provenientes de outras nações. 
. Descontada a innaçilo mundial, reduzida à expressão mais sim· 

pies a avalanche de pagamentos do Pais ao exterior, pouco resta a 
festejar no modelo de abertura excessiva no mercado internacional. 
· Dentro desse modelo, autônomas são, paradoxalmente, as 

importàções. Dessa forma o Pais, mesmo que não queira, é levado n 
importar, e enquanto as exportações passam a segundo plano, 
sobressaem os custos internos da politica de exportar como solução. 

Não estamos sós, ao fazer essa afirmação. Em palestra na Clima· 
ra dos Deputados, cm junho de '1975, o professor Mârio Henrique Si· 
monscn, Ministro da Fazenda, dizia o seguinte: 

"Na realidade, aumentamos as nossas exportações pura 
poder pagar o incremento das importações." 

Logo a seguir repete a idéia, mas de outra maneira, que convém 
também citar, para maior esclarecimento: 

"Na realidade, a nossa dependência cm relação no cxtc· 
rior deve ser aferida não pelo que precisamos exportar, mas 
pelo que necessitamos importar. Sem dúvida, o aumento das 
cifras de importação e de endividamento externo nos últimos 
anos nos tornaram mais dependentes da economia intcrnacio· 
nnl." 

As repercussões dessa politica são por demais evidentes, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. Eis que silo afetadas negativamente por 
tal politica diversas variáveis fundamentais ao desenvolvimento, as 
quais relacionamos a seguir: 

I -aprofundamento da dependência do Pais em diversos selo· 
res básicos-, retardando, conseqUentemente, a expansão de iniciativas 
idênticas Jocali1.adas em território brasileiro; 

2 - desequillbrio das finanças dos estados exportadores, por 
força das isenções de !CM nus vendas externas, implicando em exces· 
siva rigidez da carga tributária bruta interna, que recai sobre os con
tribuintes brasileiros, e tumbêm dos municlpios exportadores, e que 
hojcjâ são em número elevado em nosso Pais. 

3 -elevação dos preços, tanto devido às exportações, que redu
zem a oferta de inúmeros produtos essenciais, quanto em função da 
importação de bens, serviços e capitais, encarecidos no merendo 
internacional e tambêm pelo mecanismo de reduzir o consumo viu 
preços mais altos: 

4- manutençiio dos reduzidos lndices de consumo interno, di fi· 
cultundo a e.,pnnsão do mercado nacional para os setorcs produtivos 
com maior coeõciente de emprego de mào·de-obrn e propriedade de 
brasileiros. 

Nilo foi muito difícil, em situação de unanimidade artificial, 
montar toda essa estrutura. Agora, porêm, muito mais diflcil é redu
zir o grau excessivo de abertura externa que o Pais hoje ostenta. 

Isto é passivei constatar levando cm conta recente, breve c 
substancioso estudo a respeito publicado pela revista Conjuntura 
Econômica, da Fundnçilo Getúlio Vargns. e; discutida ni n estratégia 
mais adequudu de desenvolvimento económico u ser ndotudu pelo 
Pais, se buscada no mercado interno ou no comércio exterior. 

De modo cmplrico o cocõcientc de abertura do Brasil ! coerente 
com o paradigma de palscs grandes, dentre os quais se destacam 
Canadá, Alemanha, França, Japão c Estudos Unidos. 

No entanto, essa publicação especializada projeta n anâlise 
tendo cm vista o condicionamento exercido pelo "aluai elevado nlvcl 
de endividamento externo do Puls", 

Para equilibrar o Balunço de Pagamentos, atendendo ao dtjlclt 
em conta corrente c il amortização da purccltt anual du dlvidu cxter· 
nu, as exportações, em 1977, deveriam atingir a 20,5 bilhões de dóln· 

rcs. Neste caso, conclui o estudo de Conjuntura Econômlca, "a econo
mia brasileira estaria excessivamente aberta, cm relação ao padrão 
de evolução de pulses grandes". 

Voltemos as nossas vistas, uma vez mais, no mercado interno. 
f; certo que a politica de abertura ao exterior, como conscqOén· 

cin, reduziu esse mercado, fato que é ainda mais evidenciado pela 
própria politica social, posta cm prâtica nos últimos anos, que 
acumula .sobre os snlârios dos trabalhadores brasileiros injustiO· 
cá veis dcsconnanças. 

Assim, encurralado entre pressões de natureza diversa, o 
merendo interno brasileiro é contraldo. De mais a mais, ao invés de 
se procurar, pela melhoria snlnrinl dos trabalhadores brasileiros, 
expandir n procura voltada para o interior do Pnls, n insistência de 
maior dimensão recai sobre a politica de exportações. Esta, no entan· 
to, ao tempo cm que distorce n própria estrutura interna da ccono· 
mia brasileira, esbarra gradativamcntc cm barreiras protccionistas c 
manobras de diversas tipos, erguidas c sustentadas nos pulses 
importadores. 

As nossas autoridades, que tanto insistem no exportar é a soJu. 
çào, reconhecem as dificuldades representadas pelo protccionismo, 
principalmente cm relação nos produtos manufaturados. 

Durante o 2• Encontro Nacional de Exportadores, cm setembro 
de 1974, o General Ernesto Gciscl fez n seguinte observação: 

"A postura protecionista ndotnda, com inquietante 
freqUência c intensidade, por muitas das grandes nações 
industriais, no tentar transferir pura outras o ônus dos 
reajustes porque está passando a economia mundial, apenas 
consegue aumentar as dificuldades de todos, especialmente 
dos palscs mais dependentes do comércio internacional." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não hã dúvida que podemos nos 
considerar dependentes do comércio internacional. O cst~do que 
untes citamos, publicado pela revista Conjuntura Econômlca, da 
Fundação Getúlio Vnrgas, ê mais do que esclarecedor dessa . 
dependência. 

Niio estamos propondo um modelo de economia fechada, sem 
comércio exterior. Isto seria um contra-senso, uma negativa aos 
beneficies que podem ser produzidos por todo tipo de intercâmbio, 
inclusive, o comercial. Apenas desejamos nos aproximar de um 
équilibrio real, onde seja considerado o potencial produtivo existente 
em nosso território, que concilie satisfação do merendo interno c 
exportações. 

A expansão do merendo interno brasileiro, no momento, cstâ nu 
dependência de conferir atenção maior à politica snlarinl. Não no 
sentido de espremer os lndiccs para que os reajustamentos salariais 
sejam sempre inferiores ao custo de vida. 

Esta maneira de ver a questão ....: c a maior parte das pessoas jâ 
se dâ conta disto - tem servido apenas para impedir a razoâvcl c 
ncccssârin expansão do mercado interno brasileiro, com gritantes 
prcjuizos sociais. 

O Sr, Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÃS!O VIEIRA (MDB - SC)- Ouço, com muito 
prazer, o nobre L!dcr Franco Montara. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Faz V. Ex• um pronun· 
ciumento fundamentado, sério, apontando, realmente, paro um dos 
desvios mais sérios do nosso desenvolvimento. V. Ex•, como Prcfci· 
to que foi, fula bem pelo Interior do Brasil. E é cxntamcntc esse 
aspecto dn volta para ns bases, para o interior do Pnls, que deve 
representar o grande apelo dirigido aos responsáveis por nossa poli· 
tica econômicn. Temos olhudo muito para o exterior: exportação, 
desenvolvimento de sctores dn mncroceonomin, n preocupação de 
um confronto intcrnnclonnl. Ora, o importante para o Brasil é o 
fortalecimento das suas bases, do seu merendo interno. Diz multo 
bem V. Ex• A politica snlarinl, no Indo dos erros reconhecidos, c 
alguns decorrentes de fnlscnmcnto da verdade, representa uma nó· 
doa, na o apenas do ponto de vista cconômieo, mas, também, do· 
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ponto de visto social c humano, que trazem essa conNcqUêncio tcrrl
vcl; enfraquecem o merendo interno. Esta politica tira condições do 
trabalhador, do homem que trabalha, no Brasil, comprar a volta, a 
produção de bens mais simples, produzidos pela agricultura, vol· 
tados para o homem brasileiro. que produz, que trabalha. C; para nós 
que precisamos olhar. A grande vocação do Brasil está precisamente 
na agricultura. Na produção de bens para os brasileiros c para o 
mundo, Levanta V. Ex• uma tese fundamental para o nosso 
desenvolvimento. Congratulo-me com esse pronunciamento, que 
representa, não apenas o ponto de vista do Partido, do MDB, mas 
representa o pensamento, hoje, de camadas cada vez mais amplas de 
toda a população brasileiro. Pronunciamentos como este silo ncces· 
sários. Sugiro que V. Ex• o envie aos Ministros responsáveis pela 
política econõmica do Brasil, ao Conselho de Desenvolvimento, por· 
que o estudo de V, Ex• é fundado cm dados do maior objctividade c 
seriedade, C; uma contribuição que V. Ex• dâ à retificaçiio dos rumos 
do nosso desenvolvimento, num sentido de maior justiça, maior 
humanismo c maior brasilidadc. Parabéns a V, Ex• por este oportu
no c patriótico pronunciamento. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Senador Franco 
Montoro, o Governo deu ênfase à politica das exportações sem 
estarmos estruturados para tal. Um Estado como Santa Catarina 
apresenta um razoável Indico nas exportações dos têxteis. Participa o 
Governo Federal da devolução daqueles incentivos cm apenas 50%, 
Então, sofre o Estado c sofrem os municípios, como o de Blumcnnu, 
que perde tudo, que não tem uma compensação, uma retribuição, 
nem do Governo Federal nem do Governo Estadual. 

Veja V. Ex• que nós, para podermos colocar Já fora produtos 
têxteis - máquinas, automóveis, pneus, liquidificadores, etc. -
estamos a sacrificar a grande massa de trabalhadores que não tem 
uma justa remuneração, porque precisamos ter preços para que os 
nossos produtos tenham colocação Já fora. 

O nosso poder de compra, o nosso poder aquisitivo diminui c os 
produtos aqui são 60% mais elevados do que lã fora, cm termos de 
preços. 

Nós vamos citar os absurdos que estão acontecendo aqui. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Está havendo, 
praticamente, uma subvenção ao comprador estrangeiro. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Perfeito! 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- O brasileiro paga mais 
para que o estrangeiro pague menos. 

O SR, EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) - Exato, Veja 
V. Ex•: investimos na educação c na preparação do nosso homem, 
na preservação da sua saúde, Quando o homem atinge I 8 anos c 
começa a trabalhar, vai trabalhar para o Pais, para a sociedade brn· 
silcira? Não, está trabalhando para os outros pulses, para os outros 
povos que compram esses nossos produtos quase que pela metade 
dos preços que estamos a pagar c que nós teremos a oportunidade de 
analisar no final do nosso pronunciamento, Esse trabalho já é produ
to das reuniões realizadas com os professores, com cientistas, na 
Universidade de São Paulo. Veja V. Ex• que aquela iniciativa do 
encontro de parlamentares do MDB com os técnicos c cientistas cm 
São Paulo está frutificando, dando resultados, nilo cm favor do 
MDB, mas em favor do Pais. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V, Ex•· Úm 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Heitor Dlao (ARENA- BA)- V. Ex• hã de relevar, por· 
que nilo sou um técnico cm assuntos cconõmicos, mas nilo me furto 
de ler a doutrina c também me assenhorear das entrevistas, artigos c 
publicações que se fazem sobre o assunto, V, Ex•, até certo ponto, 
não truz novidade alguma. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ainda não 
. conclui o meu discurso. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - V. Ex• focalizou o 
assunto como ele tem sido focalizado, Quero dizer que, no que tange 
à exposição, a interpretação de V. Ex• é que me parece um tanto 
divergente da realidade. Inicialmente, V, Ex• falou que o volume das 
exportações era apenas decorrente da inflação nos palses .. , 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Da inflação mun· 
dia!, da desvalorização cambial ... 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- ... mas, V, Ex•. ar, apre· 
senta o problema apenas de um lado, também se esquece das implica
ções e dns influências dessa inflação dentro do nosso merendo intcr· 
no. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Esse é outro pro· 
blema. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Sim, mas é também rcflc· 
xo. Se há essa posição, há, também, a outra. Segundo, quando 
V. Ex• analisa o problema, deixa transparecer- no que aliás foi cn· 
fdtico o aparte do nobre Senador Franco Montoro - a posição se· 
cundárin cm que fica o nosso merendo interno. S. Ex•, inclusive, diz: 
"Esquecendo-se o Governo de que a principal base de nossa econo· 
mia há de ser a agricultura", Mas, pergunto, primeiro, a V. Ex• se cn· 
cau, café, fumo, se isto é ou não produto ngrlcola? Se, com isto, se es· 
tá ou não incentivando a agricultura? V, Ex•, depois responda ao 
meu aparte. Segundo, por outro lado, falou-se que os outros palses, 
dentre eles o Brasil, estão preocupados cm resolver problemas mais a 
titulo de competição. Eu não vejo quais sejam. O que se sabe é que as 
nações desenvolvidas puderam fazer frente aos efeitos tcrrlvcis do au· 
mento do petróleo porque cuidaram antes da sua infra-estrutura. 
Não houve, portanto, um milagre da parte delas também. C; que !Í· 
nham uma infra-estrutura que nós não temos ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Previsão, pcrspcc· 
tiva. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- ... c da qual estamos cui· 
dando. Pergunto a V. Ex•: cuidar de comunicações, tclccomunica· 
ções, é ou não é: problema da infra-estrutura? ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- C; uma componcn· 
te. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- DA)- ... cuidar do problema ro· 
doviário é: ou não um problema de infra-estrutura? E cuidar do pro· 
blema dos transportes ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Depende. Na 
Amazônia, não. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- ... é ou não um problema 
de infra-estrutura? Sem a solução desses problemas, é claro que os 
outros problemas se agravam cm relação a nós. Concluindo o meu 
aparte: o ilustre Ministro da Fazenda foi claro, numa das suas últi· 
mas entrévistas, no qual S. Ex• diz que ou se incrementa a exporta· 
ção ou nilo se pagam os dividas. Há uma necessidade imperiosa a que 
o nosso mercado interno nilo pode responder. Nós precisamos expor· 
tnr para fazermos frente às dividas contrnldas. E, graças a Deus, vale 
frisar, todas elas programadas c pagas pontualmente. O Brasil não 
necessitou até: o momento, apesar de algumas profecias, de apelar 
pnrn a moratória ou de apelar para qualquer solução que não fosse a 
dos canais competentes, ou seja, de honrar os compromissos nssu· 
mi dos, 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Estamos pagando 
em diu através de novos empréstimos a juros elevados. O Brasil é o 
Pnls que está pagando mais alto os financiamentos no mundo, cm de· 
corré:ncia dessa dependência, cada vez maior, desse volume de dlvi· 
das externas que vai a 30 bilhões c que no próximo ano aumentará, 
porque nilo estamos tomando as medidas adequadas, 
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Pergunto a V. Ex•: e no setor da agropecuária? Tanto eu como 
meu Partido defendemos uma açuo mais dinâmica nesse campo. Estd 
a! o caminho mais rápido, mais adequado, para buscarmos mais ali
mentação para os brasileiros por menores preços, para alcançarmos 
excedentes em alimentação em matérias-primas, para exportarmos e 
conseguirmos abrandar o desn!vcl da balança comercial c alcançar· 
mos o superávit, a fim de conseguirmos o equil!brio da balança de pa
gamentos, 

O Governo, infelizmente não tem dado atenção a esse setor tão 
importapte c fundamental. 

Veja V. Ex•: temos supersafra de arroz, mas nuo temos condi
ções de exportar por não termos preços competitivos. Por quê? 
Porque o nosso !ndice de produtividade ainda é muito baixo. Qual a 
razão? O Governo Federal não cria escolas técnicas, principalmente 
de nlvel médio, para habilitar melhor aqueles que desejam c querem 
explorar a terra. Por quê? Porque não temos uma infra-estrutura no 
sctor de comercialização. 

Veja V, Ex• que nós não melhoramos no sistema ferroviârio; 
nós não melhoramos, nos últimos treze anos, na navegação fluvial, 
na navegação de cabotagem, porque nós não temos ado ta do as medi· 
das adequadas neste campo. Nós temos, V. Ex• sabe, terras 
abundantes; temos climas diversificados; temos sol o ano todo, Nós 
temos uma vocação agr!cola, mas o Governo não instrumenta o 
homem, não propicia ao homem as ferramentas necessárias para que 
ele transforme este Brasil cm primeira potência agrlcola. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP} - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP} - Em reforço à resposta 
brilhante de V, Ex•, poderíamos acrescentar este dado: a exportação 
a que V. Ex• se referiu é subvencionada. Todo o Brasil paga parte do 
preço para que ele seja ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Vem aqui, no 
decorrer do meu discurso ... 

O Sr. Franco Monroro (MDB - SP) - ... sustentado no exte· 
rior. Então, os produtos industrializados são subvencionados e os 
produtos agrícolas- o café, como foi lembrado- sofrem o confls· 
co. 

O SR. E'VELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- A soja, o açúcar ... 

O Sr. Franco Monroro (MDB- SP)- Foi tal a grita, que o Go· 
verno recuou em relação ao índice do confisco, mas o dado é gritan
te. Nós, evidentemente, não queremos culpar este Governo, esta ou 
aquela autoridade, mas há um erro fundamental no desenvolvimento 
económico do Pais, e que vem de longe. e preciso fazer o que V. Ex• 
está fazendo: com dados seguros, impressionantes, dados fornecidos 
pela comunidade cientifica que cstâ participando do debate através 
desta contribuição que V. Ex• traz, chamar a atenção para um 
problema que é sério. e preciso mudar os rumos desse desenvolvi
mento; nós não podemos continuar com um desenvolvimento 
artificial, com uma exportação que é de resultados muito mais 
aparentes do que reais, Foi relatado, inclusive, nesta Casa, o seguinte 
fato: numa exposição de vestuário exportado, várias senhoras 
quiseram comprar os produtos, mas o preço, no Brasil, era muito 
maior do que o preço a ser pago no exterior; se a pessoa quisesse 
comprar a esse preço, precisaria ir 11 Argentina, aos Estudos Unidos, 
para onde seria feita il exportação, pois o preço aqui era maior. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- 32%. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP}- B a diferença, Então hll 
um Incentivo a essa cxportaçllo que é artificial c há um confisco cm 
relação ao café, principalmente, que no passado sustentou o nosso 
desenvolvimento. Ainda no presente, este ano, quem salvou o Brusil 
foi o café. 

O Sr, Hehor Dias (ARENA- BA}- B a agriculturu. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP}- B a ugricultura. E notem 
que o Governo fez uma campanha de err~dkaçilo do café; pagava 
para nào se plantar mais cafi:, mas o brasileiro plantou de teimoso c 
salvou o Brasil, apesar do Governo. Esta é a realidade. Niio quero 
culpar nenhum Governo, nem V. Ex• tem umu intenção upenas 
partidária de combater este ou aquele Governo, porque o mal vem 
de longe, Mas ele vem-se agravando e, em lugar de copiar modelos 
estrangeiros de desenvolvimento, é preciso fazer isto que V. Ex• faz: 
focalizar o Brasil, olhar as bases, a agricultura, o Municipio, o desen
volvimento voltado para baixo e para dentro do Brasil, e não para 
fora. B preciso dizer que o nosso modelo politico não ajuda isto, 
porque os nossos prefeitos têm que olhar para o Governador c o Go
vernador tem que olhar para o Presidente da República. Entiio, se 
faz o Governo olhando sempre para a autoridade superior. A autori
dade superior é o povo. Era preciso que se olhasse para o povo, 
porque dele é que vem o poder: o poder politico, o poder económico 
e a solução dos nossos problemas. O Brasil é o povo brasileiro. 
V. Ex•, inclusive, nas respostas que está dando, põe cm devido realce 
a necessidade imperiosa de uma mudança do nosso rumo: governar 
para o Brasil. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC}- Para melhorar a 
produção ugricola, é necessário melhorar a mecanização. O que está 
acontecendo no Brasil? O Governo retirando o financiamento para o 
nosso agricultor comprar as máquinas, os implementas necessários. 
Nós podcr!amos aqui, cm favor do nosso ponto de vista em relação à 
agricultura, catalogar uma série de dados, mas vamos dar seqUência 
ao nosso discurso, porque aqui mesmo existem várias respostas cm 
relação às indagações que V. Ex• acaba de formular. 

Cálculos realizados ainda em 1971, portanto bem antes da crise 
do petróleo, revelam cm quanto nós estamos barateando o consumo 
dos pa!ses mais ricos, que importam do nosso Pais. 

O consumidor externo, em 1970 - nilo consegui dados mais 
recentes- tinha um desconto de 43,48% sobre o preço de mãquinas 
de escrever standard, produzidas no Brasil, devido às isenções c crédi
tos do IPI e ICM. Quer dizer, se no mercado· interno esse tipo de 
maquinas de escrever estivesse sendo vendida a 100 cruzeiros, saindo 
das fronteiras do Pais, para comprar tal mercadoria aqui produzida, 
pagar-sc·ia apenas CrS 56,52. 

Outros produtos gozavam de idênticos beneficias, A rcduçilo de 
preço na exportação de um liquidificador era de 43,47%, bem perto 
da metade do preço que era pago, aqui dentro, pelo consumidor 
brasileiro. Um pneu tinha a redução de 39,20%, o que nilo í: pouco. 
O automóvel, quase 50%. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP}- E as firmas, quase todas 
estrangeiras. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Correto. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP} - a realmente 
impressionante, Eu diria o grande argumento que decorre do seu 
discurso: é preciso democracia no Brasil. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC}- Perfeito. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP}- "preciso debate, critica. 
I! razoâvel que ils grandes firmas exportadoras, para exportar o 
automóvel, se dê um desconto, como esse lembrado por V. Ex•, mao 
de 40%? a a Nnçito brasileira que está ajudando cssu cxportuçüo. Pa· 
ra eles, estimulo. Para nós, confisco. 

O SR. EVELÁSIO VIeira (MDB - SC) - I! o pobre 
trabalhando para o rico, 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Se o trabalhador 
compra uma casa, ele paga corrcçilo monetária, niio tem estimulo 
nenhum, Tem que ter poupança prévia, paga correçilo mónetáriu e 
juros. Para u grande firma fazer cxrortaçito, ela recebe um subsidio; 
cSI!o todu u economia nacional ajudundo a "pobminhu" da flrmu 
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multinacional a exportar o automóvel para o estrangeiro, Não é 
assim que se faz o verdadeiro desenvolvimento do Brasil. Isto serve 
para dizer: exportamos mais, Mas, a que preço? Lembra-me o titulo 
da grande Enciclicn de Paulo VI sobre o desenvolvimento, Dizia ele: 
"Desenvolvimento é o progresso da população." Populorum 
Progresslo- é o titulo da Enciclicn. Isto que nós temos não é dcsen• 
volvimento. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Multinacional 
que, para se instalar no Brasil, já recebeu isenções municipais c iscn· 
çõcs estaduais, Recebeu crédito subsidiado c que, agora, pura expor· 
tar para ganhar mais, continua desfrutando de um elenco de privilé· 
gios, cm detrimento da grande maioria dos brasileiros, 

O Sr. Heitor Dla1 (ARENA - BA) - Permite um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Vou ouvir, pela 
ordem de solicitação, o nobre Senador Dnnton Jobim, e, na seqUên·· 
cio, V, 'Ex•, com o maior contentamento. 

O Sr. Danton Joblm (MDB - RJ) - Quero felicitá-lo pelo 
esplêndido discurso que cstl! fazendo. Aliás, V, Ex• se tem notabili· 
zndo, nesta Casa, apesar de sua conduta modesta, como um dos 
Senadores que trazem para a tribuna os grandes problcmus na· 
clonais. 

O Sr. Franco Montara (MDB- SP)- Muito bem! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Obrigado, 

O Sr. Dantan Jablm (MDB- RJ) - ... estuda-os profundnmcn· 
te, vai aos fundamentos, procura os dados mais recentes para trazer 
ao nosso conhecimento. Desejo, pois, felicitã-lo. Mas, o meu aparte é 
para salientar que, cxntamentc neste momento, estamos vendo um 
processo armado contra o emprcslirio brasileiro que denunciava 
justamente a corrupção das multinacionais no Brasil que obtém pro· 
veitos leoninos de seus investimentos. O processo armado neste livro 
é o processo contra o tipo de desenvolvimento nacional que teima· 
mos em continuar·• adotar. Por outro lado, se reduzirmos bem as 
coisas às suas últimas conseqUências, verificamos como jli disse, 
anos, o nosso cminentcllder, a responsabilidade por isso tudo vai rc· 
cair sobre o recalque dos salários. Quer dizer, o povo brasileiro é 
mantido cm nlvcis salariais que, realmente, são dos mais baixos do 
mundo, para que possamos manter essa politica, subvencionando 
com o dinheiro dos pobres, o desenvolvimento dos ricos, - não dos 
ricos nacionais, pois estes deixariam aqui a sua riqueza - dos ricos 
internacionais que vilo levando, vão carreando os frutos do dcscnvof. 
vimento para fora, De maneira que o discurso de V, Ex• é uma 
contribuição vnlioslssima no estudo da realidade brasileira, dessa 
realidade a que foge o Governo pois não deseja cnfrcntâ·la porque os 
erros cometidos já estão enraizados, Ele persistiu durante muito tem· 
po no caminho errado c agora não pode voltar atrâs, sem graves 
conseqUências. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Os meus agra· 
dccimcntos pelas palavras elogiosas ao nosso comportamento nesta 
Casa, numa nçào sempre voltada para tentar oferecer alguma coisa 
que possa ser útil no Governo, na corrcçilo dos seus erros, para o 
beneficio da sociedade brasileira, Interpreto-as como oriundas da 
generosidade de V, Ex• para com seus colegas c amigos, Os meus 
agradecimentos, principalmente, pelos mngnlficos dados, subsfdios 
que V, Ex• apresenta c que reforça substancialmente o nosso 
discurso nesta tarde, 

Ouço o Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dloo (ARENA - BA) - Inicialmente, e com 
sinceridade, quero subscrever o elogio que o nobre Senador Dunton 
Jobim acaba de fazer quanto à competência c ll seriedade com que 
V, Ex• trata de grandes problemas nacionais, nesta Casa. 

0 SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muilo obrigado a 
V, Ex• 

O Sr, Heitor Dias (ARENA - BA)- Isto, entretanto, nilo vai 
me impedir .. , 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Correto, 

O Sr. Heitor Dlao (ARENA - BA) - ,, de, aqui c ali, fazer 
alguma ponderação como, por exemplo, a que vou fazer neste 
momento, Causou impressão, e não tenha dúvida que causa, a 
ttfirmntiva de que a venda de um produto no estrangeiro~ feita com a 
bonificação de alguns percentuais ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Elevadfssimos, 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- ,, o que vale dizer, tor· 
nar.do o produto mais curo no Brasil do que no pais a que se dcsti· 
nou, Mas alguma causa há de haver, c é uma causa de ordem técnica, 
porque a primeira coisa que temos que admitir, numa argumentação, 
é que hã seriedade no Governo, e numa transa~ilo dessa ordem, se 
não tivesse a influir uma motivação lógica, técnica, seria uma transa· 
ção desonesta, Entretanto não é, porque alguma causa relevante está r 
a influenciar esse modo de proceder, Eu me recordo que, após a gucr· 
ra, um grande amigo meu foi à Inglaterra c no hotel cm que ele se 
hospedou não havia manteiga, como nilo havia também outros gênc· 
ros comuns às mesas da Inglaterra e de outros pafscs. Mas, para sua 
surpresa- c foi ele quem me revelou:.... ao tomar o navio inglês, pa· 
ra atravessar para a França, encontrou, a bordo, todos esses produ· 
tos, cm quantidade. Então perguntou a razão de lhe serem negados 
cm plena Londres, quando os encontrava, tão profusamente, a bor· 
do do navio, a resposta lhe foi dada imediatamente: "1:: que precisa· 
mos economizar divisas, de modo que aqui dentro da Inglaterra nilo 
há, mas existem para que sejam comprados lá fora, porque precisa· 
mos de divisas", Nilo sei se os fatos se ajustam, mas parece-me que 
há qualquer correlação. Disse a V, Ex• que não sou técnico nesses 
estudos, Quanto a esse protecionismo feito cm relação nos nossos 
produtos, temos de reconhecer que o mesmo se passa cm outros paf· 
ses, inclusive nos Estados Unidos. E é uma das razões de nossas 
divergências no que tange ao nosso intercâmbio comercial. Não 
tenho de pronto, honestamente, uma resposta, mas equaciono minha 
pondera~ão nos termos cm que já o fiz. Como se trata de um fato às 
claras, de um fato que pode ser observado por qualquer pessoa, 
portanto nilo é uma coisa sigilosa, é porque motivo superior dctcrmi· 
nou, Como cu acredito na seriedade do Govern~. também acredito 
na oportunidade da transação como está sendo feita, 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Nilo coloco cm 
dúvida, Senador Heitor Dias, a honestidade do Governo, nem as 
suas bons intenções. Houve um erro na estratégia cconômica. Veja 
V. Ex•, que nós, hã 14 anos, Unhamos uma divida externa da ordem 
de 3 bilhões de dólares c era uma dfvidn já expressiva. Fomos aumcn· 
tando nossos empréstimos no exterior; esses empréstimos no exterior 
nós nilo investimos, nilo nplicamos, nilo drenamos para aquelas 
obras prioritárias, fundamentais ao desenvolvimento, Na época, tive
mos um pcrfodo bom; não havia problema de balança comercial, o 
nosso problema de balança de pagamento nilo cru grave, mas- veja 
V, Ex• - eu cituria, assim rapidamente, o que fomos buscar de 
empréstimo para a ponte Rio-Nitcrói, que nilo ~uma obra de rcpro· 
duçilo imediata, reprodutiva, para a Transnmazônica, a Pcrimctrnl 
Norte, a Panumcricanu, uma série de obras, mesmo a ferrovia do 
a~o. Houve um cndividumento muito grande que nós podcrfamos, 
aqui, ir citando a V, Ex• 

Pois bem, chegamos u um ponto que entendemos que o Govcr· 
no tem que exportar, a qualquer preço, para tentar equilibrar a 
bnlan~n comercial, e não consegue. Este uno quase conseguiu, pelos 
preços inusitados do café, do cacau, da soja que, infelizmente, parece 
não vão se repetir no próximo ·ano c já vamos sentir mais profunda· 
mente. Temos que estur subsidiando, pnru diminuir esse desnlvcl 
flagrante do balanço de pngamcntos, o que é um erro. Nilo defendo 
uma reversão imcdintu, gradual, temos que olhar o mgcndo Interno 
c externo, não podemos desprezar o mercado externo, o que precisa· 
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mos é harmonizar os dois mercados, olharmos com maior atenção 
para o mercado interno porque ele é fundamental. 

Veja V, Ex•, cm 1973 houve explosão nos preços dos combustf· 
veis, o petróleo aumentou extraordinariamente; ni!o houve de 
imediato uma açuo do Governo para o Plano Nacional do Álcool. 
Ele só surgiu cm 1975, dois anos depois, c cstã murchando com inibi· 
ção. Ainda ontem tive oportunidade de falar a esse respeito, cstã fal· 
tando uma politica mais agressiva, deveríamos estar diminuindo a 
importação do petróleo, o próprio MDB teve a coragem de defender 
o racionamento; o MDB, Partido da Oposição. Uma causa antipâ· 
tica, até impopular- à primeira vista -mas o nosso Partido dcfcn· 
deu, o Governo entretanto acha que se deve optar pelo aumento da 
gasolina, do petróleo, dos combustfvcis, dos derivados do petróleo, 
mas V. Ex• sabe qoe cada aumento, mesmo de 20 centavos, 30 ccnta· 
vos, isto provoca uma alta, pelo efeito psicológico, Quer dizer, o que 
houve foi· um erro de estratégia económica, o Governo desprezou o 
mercado interno para olhar para o externo. 

O Sr. FranCG Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Só concluindo, 
Senador Franco Montoro. 

Veja V, Ex•, se o Governo drenasse mais recursos, desse apoio 
maior à área da agricultura, nós estávamos, na agricultura, forta· 
leccndo um importante sctor do mercado interno, que hoje tem pou· 
co poder de compra. Estávamos inclusive diminuindo o êxodo rural, 
que tanto onera as prefeituras municipais. 

Ouço, mais uma vez, V. Ex• com grande satisfação. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Apenas para sublinhar o 
aspecto mencionado por V. Ex• que, mais uma vez, coloca muito 
bem o problema. Queremos reconhecer com V. Ex•, em resposta à 
intervenção do nobre Udcr da ARENA, Senador Heitor Dias, que 
não há na crítica que V, Ex• faz c que estamos sustentando nenhuma 
acusação pessoal de desonestidade, de irregularidade, de qualquer 
imoralidade, digamos, nesta política que vem sendo seguida pelo 
Governo. O que nós estamos sustentando i: que essa política cstã 
errada c V, Ex• deu um exemplo que me parece decisivo. Uma das 
causas mais sérias do estrangulamento de nossa economia é rcpresen· 
tada pelo preço do petróleo; é o Governo que declara. Ora, já cm 
1974, o MDB, por decisão da sua Bancada, pediu a colaboração da 
comunidade científica para outras alternativas cm relação ao pro· 
blcmu de energia. O Governo se manteve, rigorosamente, dentro da 
sua decisão anterior, ni!o admitia se falasse cm racionamento, 
racionalização c redução do consumo, porque isso iria causar um 
prejuízo àquilo que parecia prioritário ao Governo. Fizemos esse 
apelo à comunidade cientifica, fizemos um estudo, que foi considc· 
rado pela revista americana Science, que é a revista, cm matéria de 
Ciência c Tecnologia, de maior renome mundial, foi considerado um 
estudo da maior significação; a Sociedade Brasileira Para o 
Progresso da Ciência dedicou um n~mcro especial da sua revista 
Ciéncia e Cultura à transcrição desse estudo c o considerou um dos 
pontos altos da politica brasileira, mas o Governo, apesar de termos 
anunciado os resultados aqui, apesar de pronunciamentos de di· 
versos Senadores do MDB - cu, como Lfdcr, apresentei os rcsul· 
tudos, o Senador Roberto Saturnino, V, Ex•, o Senador Itamar 
Franco falaram desse projeto, dessas alternativas, o Governo nilo 
disse uma palavra sobre o assunto. E pelo contrário, quundo destacá· 
vamos algum aspecto crítico~ o Governo chegou a dizer que a Oposi· 
çüo nilo fuzia nenhuma contribuiçilo construtiva, Três unos depois é 
que, pelo clamor nacional, o Governo reconheceu o erro das famosas 
"simonctus", por exemplo, c da sua posição irredutível de não admi· 
lir uma política de redução, de diminuiçilo dos gastos c do consumo 
do petróleo, c uprcscntou algumas idéias que já tinham sido 
propostas pelo MDB, dois ou três anos untes. Nós aplaudimos as me· 
didus c as adotamos. A grande lição a tirar dar é que o Governo está 
r.om uma ccntralizaçilo de poderes c u força que dá aos técnicos de 
gabinetes está nos reduzindo a uma situuçilo de tecnocracia que é prc• 

ciso substituir pela democracia. E preciso qu,c a. bll5Cs sejam ou· 
vidas. Se a agricultura fosse ouvida - c nós participamos de um de
bate das associações de agricultura, realizado cm Silo Paulo, com a 
presença de representantes da agricultura de Silo Paulo, Santa Cata· 
rina, Paraná, Mato Grosso, Espírito Santo, Minas Gerais, c com a 
presença de Senadores c Deputados da ARENA c do MDB - c a 
crítica que faziam era esta: tinham mandado, sobre o assunto -
cxatamcntc um dos aspectos do discurso de V. Ex•- uma rcprcscn· 
taçilo ao Presidente da Rcp~blica, ao Ministro da Agricultura c ao 
Ministro da Fazenda, solicitando audiência. Não tiveram resposta, 
não estavam sendo ouvidos. Começa, agora, a haver uma certa 
audiência, mas é preciso que se insista; o que é importante é, precisa
mente, esse diálogo, essa participação da comunidade, a ser ouvida, 
porque traz a solução da base. O técnico está muito preocupado com 
o grande modelo, c esse modelo é cópia de desenvolvimentos estran· 
gciros. O discurso de V, Ex• tem uma profunda significação na
cional e, diria mesmo, histórica, pela gravidade que o problema as
sumiu hoje, diante do nosso desenvolvimento. 

O SR. EVELÁSJO VIEIRA (MDB - SC) - Muito 
obrigado a V. Ex• pela nova c valiosa contribuição ao nosso tra· 
bulho desta tarde. 

Assim, vimos subsidiando o consumo dos mais ricos, enquanto 
o consumidor interno do Pais, que produzia esses bens, assistia à 
innação, ao processo de concentração de rendas. 

Parece elementar o entendimento de que vale mais vender a um 
vizinho do que atravessar um oceano com mercadoria. Quando a 
retaguarda do País, então, é vasta, o raciocínio é pueril. Por que niio 
percebemos isso? São verdades insofismáveis. que valem num Pais 
cujas relações mais fortes c ricas sejam de menor dependência. Se 
ampliamos o nosso mercado interno, temos a chance também de 
exportar mais, com preços mais baixos, reduzindo assim os nossos 
compromissos, extremamente elevados, com o exterior. 

O impulso deve vir de dentro, pelo despertar das forças que, ho· 
jc apenas potenciais, podem avançar muito além das dificuldades 
conjunturais. Assim, cm que medida poderá haver innaçilo de 
demanda a oferta esteja cm excesso, como em certos sctorcs indus
triais, denominados tradicionais, da economia brasileira? Por certo 
um mecanismo desse tipo fosse muito mais antiinnacioniirio do que 
se costuma pensar, pois aliviaria o excesso de oferta de um lado, c de 
outro a escassez. 

Portanto, a exportação para o mercado interno por intermédio de 
uma politica social mais ampla, demonstra conveniência cconõmica, 
com, ademais, efeitos também positivos sobre o comércio exterior. 

De todo modo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a economia brasi· 
loira está precisando dessa reorientação. Temos uma população de 
I 10 milhões de brasileiros, com uma parcela considertlvel colocada à 
margem de todo c qualquer consumo que, há muito, deixou de ser 
supérnuo. Ao lado disso, desenvolvemos, com esforço, um potencial 
produtivo que, hoje ocioso, pode perder-se irrcparavelmcntc. 

Cabe olhar pura dentro, não numa atitude subjetiva, de contem· 
plação, mas no sentido de rever concepções superadas, projetando o 
País c seu povo numa nova senda de progresso, percorrendo os cami· 
nhos internos ao nosso território, confirmando assim a indcpen· 
dência nacional brasileira. 

C: mais umu colaboraçilo que trazemos ao Governo Federal. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lourivul Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Mais um vazio se abre nu sociedade serglpanu, c de modo muito 
particular, na da velha c tradicional cidade de Silo Cristóvão. 

C: que vem de falecer, cm Aracuju, no último dia 23, José Valcn· 
çn Freire, que, desde moço, integrou-se na fnmrliu scrgipana, pelos 
lnços de fnmrlin c ainda pelo seu trabalho c conceito que soube 
conquistnr. Depois de ter servido nas Docas de Snntos, José Valença 

., 
\, . 
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Freire transferiu-se para Sergipe, vindo a ser contador da Com· 
pnnhia Industrial Silo Gonçalo, cm Silo Cristovão, o que me pro· 
piei ou a oportunidade de, como médico da Empresa, manter com ele 
conto to dircto c constante, 

Profissional competente c reconhecidamente probo, angariou a 
estima c a confiança dos seus superiores, dos quais só se veio afastar 
com a suu aposcntadoriu. 

Na empresa era pessoa acatada pelo seu alto sentido de dever c 
também querida pelas suas ·altas virtudes, dentre as quais, se 
sobrcsaia a sua bondade, Era realmente José Valença Freire um 
homem bom, sempre solfcito no servir c solidllrio com os seus ami· 
gos. 

A sua palavra jamais tinha rudeza porque era feita de afeição c 
de bondade. Tinha cm si o csplrito da fraternidade que inspirava a 
sua profunda convicção religiosa. 

A qualquer chamamento estava presente, e se apresentava 
tocado do desejo de ser útil. 

José Valença Freire era assim um novo samaritano, sempre 
pronto a estender a sua mão c a dispensar a sua ajuda c a prestar 
serviço a quantos estavam a necessitar de apoio c de assistência. 

E: cxatamcntc esta sua qualidade maior que me leva a registrar 
nesta casa o seu desaparecimento, E: a homenagem do amigo que 
privou da sua estima, c de homem público que sempre pode contar 
com a sua amizade, a qual muito me honrava, 

E com esse registro, fica a solidariedade que e<prcsso à sua 
viúva, D. Maria do Carmo Valença Freire c aos seus filhos, entre os 
quais o Dr. Hamilton Monteiro Freire, Juiz da Junta ·de Conciliarão 
c Julgamento de Aracaju, na grande dor pelo golpe que os atingiu. 

E, como as bous ações sobrevivem à própria morte, José 
Valença Freire, desaparecendo do meio social, permanece vivo na 
estima c nu saudade de quantos o conheceram c o admiraram. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo n palavra no 
nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Atendendo a representações da Assembléia Legislativa de Silo 
Paulo c dos trabalhadores do Porto de Santos, transmitimos ao 
Ministro do Trabalho apelo no sentido de serem tomadas providên· 
cias urgentes para que os estivadores de Santos possam receber 
imediatamente as férias devidas c o 13• salário de 1976, que foram 

aplicados indevidamente pela Dirctoria do Sindicato dos csti· 
vndorcs, recentemente dcstitulda, 

As medidas pleiteadas silo as seguintes: 
I - Recomposição, com recursos do Governo Federal, dos da

nos sofridos pela Cuixa do Sindicato, no que tange ao numerário des
tinado ao pagamento do 13• salário c férias: 

2 - Como medida de carllter excepcional c cm cumprimento a 
reiteradas decisões da Justiça Federal, liberação urgente do Depósito 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de estivadores c ma· 
triculados, para que possam atender as suas imediatas necessidades 
materiais; 

3 - Edição de Decreto ou outra providência normativa disci
plinando os depósitos de fundos sindicais correspondentes ao 13• 
salário c férias: 

4- Pretende-se, também, por seu elevado interesse para a saú
de pública, amparo ao Hospital dos Estivadores, que contribui para 
diminuir o deficit de leitos hospitalares da Baixada Santista, (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Não há mais oradores 
inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente Sessão, 
designando para a sessão cxtraordinllria das 18 horas c 30 minutos, 
anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de Rela· 
ções Exteriores sobre a Mensagem n• 165, de 1977 (n• 263/77. na 
origem), de 01 de agosto de 1977, pela qual o Senhor Presidente da 
República submete ao Senado a escolha do Senhor Espedito de Frei
tas Resende, Embaixador do Brasil junto ao Estado Cidade do 
Vaticano, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador 
do Brasil junto à Ordem Soberana c Militar de Malta. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Estl\ encerrada a ses· 
são. 

I Levanta-se a .<essão às I 8 h o rase I 5 minutos.) 

ATA DA 158• SESSÃO, EM 28 DE SETEMBRO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

PRESID~NCIA DO SR. PETRÓNIO PORTELLA 

.:1s IS 1/0R .. IS li JO Ati.VUTOS, tfCHAM·SE PRESENTES 
OS ,\'!IS. S/:'.1' .. 1 IJOIIJ:'S: 

,\dalhcrtll Scm1 - ,\Jtcvir Leal - José Guiomard - José 
l.in<l""' - J(cnatll l'runco - Alexandre Costa - Henrique de Lu 
R""''""- .illsé Sarne)' - Hclv!dio Nunes- Petrõnio l'ortclla -
Wilson Gonçalves- Agcnor Mariu- Dinurte Mariz- Jcssé Freire 
- DIHuicill (i.,nJim- Milton Cabrul- Cunha Lima- Marcos 
l·rcirc- Maril11 l'araisll- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante
Tcllltini,, Vilela - :\up.ustn Franco - Gilvun Rochu - Lourivul 
Baptista - llcitllr Dias - Lail Viunu - Ruy Santos - Dirceu 
( 'ardw .. o - J:uril,:,, RciL'Ildc- Jni\u Culmon - Vu~conce\os Torrt:s 

- l)ant<~n .illhim - Nelson Carneiro - Gustavo Capunema -
Itamar l'raacu- ~~a~alh:1cs Pinto- Franco Montoro -Orestes 
Quérda - Oiill l.ehnwnn - llcnedito Ferreira - Lâzuro Barboza 
- Osircs Tcilcira - Mendes Cunule - Leite Chuvcs - Mattos 
l.ciHI- l:l'cli"i" Viciru- Lcnoir Vurgus- Otair Becker- Daniel 
1\ ril:gcr- Puuln Brossmd, 

O SR. PRE!SilH:NTE (i'etrónio Portclla)- A lista de presença 
acusu o C(lmpurccimcnto de 51 5rs. Senadores, Havendo número, 
regimcnl~l. dcclut•o abartu a ses~ão. 

O S1·. I•·Secrctilrio proccderll illcituru do Expediente. 

! 
I • 
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e lido o seguinte 
EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA -Submetendo ao Senado a escolha de nome indicando 
para cargo cujo provimento depende de sua privia aquiescência: 

MENSAGEM N~ ll7, DE 1977 
(N• 366/77, na orl1em) 

Excclcntlssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De conformidade com o art. 42 (item 111) da Constituição, 

tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a 
escolha, que desejo fazer, do Senhor Miguel Paulo Jos~ Maria da 
Silva Paranhos do Rio-Branco, Ministro de Primeira Classe, d~ 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto à República Federativa Socialista da Iugoslávia, nos 
termos dos arts. 21 c 22 do Decreto n• 71.534, de 12 de dezembro de 
1972. . 

Os m~ritos do Embaixador Miguel Paulo Jos~ Maria da Silva 
Paranhos do Rio-Branco, que me induziram a escolhê-lo para o 
desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do 
Ministério das Relações Exteriores. 

Brasflia, 28 de setembro de 1977.- Ernesto Gelsel. 

Curricu/um-Vitae 
INFORMAÇÃO 

Embaixador Miguel Paulo Jos~ Maria da Silva Paranhos do Rio
Branco. 

Nascido na França (brasileiro, de acordo com o art. II 5 da 
Constituição de 1937), 21 de janeiro de 1917. Diplomado pelo 
Instituto Rio-Branco, no Curso de Aperfeiçoamento de Diploma
tas. Diplomado pelo Curso "Problemas Atuais de Direito Interna
cional", da Sociologia Brasileira de Direito Internacional. Diploma· 
do pelo Instituto Histórico c Geográfico, no Curso Rui Barbosa. 
Diplomado pela Escola Superior de Guerra, no Curso Superior de 
Guerra. Professor de Literatura Brasileira c Chefe da Scçilo Didáti· 
ca, no Instituto Argcntino-Brasil~iro de Cultura, 1952. Professor 
"Honqris Causa" de Diplomacia da Guatemala, I 970. 

Cônsul de Terceira Classe, 1939. 
Vicc·Cónsul cm Cardiff, 1942 a 1945. 
Encarregado do Consulado cm Cardiff, 1945. 
Promovido a Cónsul de Segunda Classe, por antigUidade, 1945. 
Cônsul cm Las Palmas, 1946 a 1948. 
Encarregado dos Assuntos do Consulado da Venezuela cm Las 

Palmas, 1946, 1947 c 1948. 
Secretário-Geral da Comissão Mista Brasil-Organização 

Internacional de Refugiados (OIR), 1948 c 1949. 
Assistente do Presidente do Conselho de Colonização c Imigra· 

ção, 1949. 
Delegado da Scção Brasileira na Comissão Mista Brasil OIR à I 

Conferência Nacional de Imigração c Colonização do Brasii·Ccn· 
trai, Goiânia, 1949. 

Scgundo·Sccretârio d'a Embaixada cm Buenos Aires, 1951 a 
1953. 

Segundo-Secretário da Embaixada cm Lisbôo, 1953. 
Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, I 953. 
Primeiro-Secretário da Embaixada cm Lisbôn, 1953 a 1957. 
Membro da Comissão de Estudo de Textos da História do 

Brasil, 1959. 
Chefe da Divisão de Assuntos PoUticos da Escola Superior de 

Guerra, i 959. 
Â disposição da Comitiva do Ministro das Finanças c Negócios 

Económicos da França, 1959. 
Chefe da Comissão de Acordo com a Bol!via, 1959. 
Introdutor Diplomático-Adjunto, 1960. 
Primciro-Sccrctàrio da Embuixada cm Berna, 1960 a 1961. 
Titulo de Conselheiro, 1961. 
Conselheiro da Embaixada cm Bcrna,i961 a 1963. 
Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 

1963. 

Ministro-Conselheiro da Embaixada cm Berna, I 963 a 1964. 
Chefe do Setor de Propaganda c Expansão Comercial da Embai· 

xada cm Berna, I 961. 
Observador do Brasil na Conferência de cúpula dos Paiscs Não· 

Alinhados, Belgrado, 1961. 
Encarregado de Negócios cm Berna, 1961, 1962, 1963 c 1964. 
Ministro-Conselheiro da Missão junto às Nações Unidas, 1964 

a 1966. 
Delegado do Brasil no Comitê do Ano Internacional para os 

Direitos Humanos, Nova Iorque, 1965. 
Delegado do Brasil à V Sessão do Comitê Misto FAO/FISI, 

Nova Iorque, 1965. 
Membros da Delegação do Brasil à XIX Sessão da Assembléia 

Gerai dás Nações Unidas, Nova Iorque, 1964. 
Delegado-Suplente do Brasil à XX c à XXI Sessões da Assem· 

bléia Geral das Nações Unidas (ONU), Nova Iorque, 1965 c 1966. 
Encarregado de Negócios da Missão junto às Nações Unidas, 

1966. 
Embaixador na Guatemala, 1967 a 1970. 
Chefe do Escritório Regional no Estado da Guanabara, 1970 a 

1973. 
. Participante do Curso Especial sobre as Nações Unidas, Rio de 
Janeiro, 1970. 

Membro da Comissão para Recuperação c Salvaguarda dos 
Textos Históricos c Diplomáticos do Ministério das Relações Extc· 
riorcs, I 970. 

Membro da Comissão Especial para a Transaiadação dos restos 
mortais da Princesa Isabel c do Conde d'Eu para Petrópolis, 1971. 

Promovido a Ministro de Primeira Classe, por merecimento, 
1971. 

À disposição do Presidente da Nação Argentina, General 
Alcjandro Lanussc, cm sua viagem ao Brasil, março, 1972. 

Representante do Minist~rio das Relações Exteriores no Con· 
grcsso da História da Independência do Brasil, setembro, I 972. 

Membro da Comissão de Alto Nlvcl para as Comemorações do 
Centenário de Santos Dumont, 1973. 

Embaixador cm Tel-A vi v, 1973 a 1977. 
Embaixador junto à República do Chipre, cumulativamente, 

1974. 
Condecorações: Grã-Cruz da Ordem de Rio-Branco; Comenda· 

dor da Ordem do Mérito Militar; Comendador da Ordem do Mérito 
Naval; Medalha do CinqUentenário da República; Medalha Ruy 
Barbosa; Medalha Laura MUller; Medalha Rio-Branco; Medalha 
Santos Dumont; Comendador da Ordem de Isabel, a Católica 
(Espanha); Comendador da Ordem do M~rito (Alemanha); Comcn· 
dador da Ordem de Cristo (Portugal); Comendador da Ordem do 
Infante Dom Henrique, (Portugal); Grã-Cruz da Ordem do Quctzal 
(Guatemala); Grã-Cruz da Ordem de San Carlos (Colômbia); Grã
Cruz da Ordem de Mayo de Mcrito (Argentina); Colar do Instituto 
de Coimbra (Portugal). 

O Embaixador Miguel Paulo José Maria da Silva Paranhos do 
Rio-Branco, nesta data, encontra-se no cxerclcio de suas funções de 
Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel c, cumulativamente, 
junto à República do Chipre, 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, cm 21 de 
setembro de 1977.- Seralo de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do 
Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portclla)- O Expediente lido 
vai à publicação. (Pausa.) 

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

e lido c deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 361, DE 1977 
Tendo cm vista estar em tramitação no Congresso Nacional os 

Projetas de Lei Orçamentária para o cxcrclcio de I 978 c Pluriunual 



5138 Quln18•felra 28 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Setembro de 1977 

de Investimentos, requeiro à Mesa, nos termos do art. 239, item I, 
letra b, ·do Requerimento Interno, sejam solicitadas do Poder Exc· 
cutivo, através do Chefe do Gabinete Civil da Presidência da Rcpa
blica, as informações ~baixo discriminadas c que dizem respeito ao 
Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento da Região Semi· 
Árida do Nordeste (Projeto Sertanejo), criado pelo Decreto 
n• 78.299, de 23 de agosto de 1976, sob coordenação c supervisão da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE: 

1 - Quais as aplicações cfctivadas cm função dos recursos 
pro~ran1udos pura 1976 c 1977. de acordo com o Dec. n• 78.299/76, 
discriminando valores e destinações por E.•tados contemplados; 

11 - Quantos propriclârios rurais jâ se beneficiaram do progra· 
ma, sumariando a destinação dos investimentos; 

lll -Qual a programação de aplicação por Estado, para as do· 
taçõcs referentes a 1978 c 1979. 

JulltiOcaçio 

O Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento da Região 
Scmi·Árida do Nordeste (Projeto Sertanejo), completou, rcccn· 
temente, um ano de existência. 

Sua programação financeira prevê uma aplicação de recursos no 
total de CrS 1,2 bilhão a preços de 1976, exclusive crédito, sendo 
que, desse montante, 180 milhões de cruzeiros seriam aplicados cm 
1976 c 260 milhões cm 1977. 

Em se tratando de um programa especial para o Nordeste, que 
pretende alcançar 860 mil quilómetros quadrados; favorecer mais de 
280 mil pessoas; organizar a produção de cerca de 30 mil propricda· 
des rurais, .. resultando destacada importância para a economia 
nordestina, necessário se faz uma avaliação dos resultados c da 
eficiência, de modo que se possa acompanhar com os merecidos 
cuidados, a sua integral implantação. 

Pretendendo obter informações sobre a distribuição dos re
cursos do referido programa, objctivando uma ação fiscalizadora 
mais objctiva, encaminho à Mesa o presente Requerimento de 
Informações. 

Sala das Sessões em, 21 de Setembro de 1977.- Cunha Uma. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella) - Sobre a mesa, rc· 
qucrimcnto que vai ser lido pelo Sr. 1•-Sccrctârio. 

E: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 361, DE 1977 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 233, do Requerimento Interno, requeiro a 

transcrição nos Anais do Senado Federal, da conferência proferida 
pelo Ministro da Educação e Cultura, Ney Braga, na Escola Supc· 
rio r de Gucrru, no Rio dcJ aneiro, no dia 22 de setembro de 1977. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1977. - Lourlval Bapdsta. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Po~tella)- O requerimento li· 
do será submetido ao exame da Comissiio Dirctora. 

Há orador inscrito. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o 
seguinlc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O INPS tem tido vários atritos com a classe médica, ocorrência 
sem dúvida indesejável, pois maléfica ao Instituto c sobretudo a seus 
milhões de segurados. 

De outro lado, a despeito de todas as promessas, o atendimento 
médico por parte do INPS continua precário c as filas continuam scn· 
do prova dessa assertiva. Para soluçilo desse problema é imprcscindl· 
vcl ampliar o quadro de médicos do INPS, pois o déficit desses 
profissionais é enorme c o responsável maior pelas deficiências do 
atendimento dos segurados, que fazem jus a melhor tratamento, 

Ainda recentemente, o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro 
demonstrou a necessidade urgente de pelo menos mais vinte mil no· 
vas vagas de médicos no INPS, como medida imprcscindlvci às fa· 
lhas que decorrem, cssc.riclaimcntc, da carência desses profissionais. 

Aquele órgão de classe luta por essa ampliação dos quadros 
médicos do INPS. E se trata de uma luta justa c patriótica, pois nela 
se empenha a defesa da classe c, simultaneamente, dos milhões de 
segurados do INPS . 

Não raro, os médicos são responsabilizados pela deficiência do 
INPS, como pelas filas cm seus ambulatórios, tornando-se vitimas 
prcdilctas da generalizada insatisfação dos segurados. Ora, é isso 
profundamente injusto, pois as falhas ocorrem, como jA dissemos, 
cm decorrência da escassez de médicos. Por mais dedicados que estes 
sejam, não podem razcr o milagre de atender aos milhões de segura. 
dos do INPS, de forma a dar-lhes atenção merecida c pôr fim às filas. 

e preciso, assim, que o Governo ouça a reivindicação da classe 
médica, determinando a contratação de mais vinte mil médicos, 
conforme é necessário segundo exibem as cstatlstícas c dados do 
próprio Ministério da Previdência c Assistência Social. 

Esse o apelo que faço do Ministro Nascimento c Silva, na 
esperança de que S. Ex• atenda a pretensão que lhe foi exposta pelo 
Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro c que sabe ser fundada na 
realidade de dados oficiais c seguros. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclia)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Discussão, cm turno único, do Parecer da Comissão de 

Relações Exteriores sobre a Mensagem nt 165, de 1977 (n• 
263/77, na origem), de I• de agosto de 1977, pela qual o 
Senhor Presidente da Rcpablica submete ao Senado a 
escolha do Senhor Espcdito de Freitas Resende, Embaixador 
do Brasil junto ao Estado Cidade do Vaticano, para, 
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à Ordem Soberana c Militar de Malta. 

A matéria deveria ser apreciada cm sessão secreta. Tendo cm 
vista a falta de quorum cm plenário, fica sua apreciação adiada para 
outra oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a sessão 
ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Votação, cm turno anico, do Requerimento n• 301, de 1977, do 
Senhor Senador Mendes Canalc, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo sob o titulo "Uma só Amazónia" de 
autoria de Carlos Conde. 

-l-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 69, 
de 1976 (n• 1.242-C/75, na Casa de origem), que dA nova rcdação ao 
art. 14 da Lei n• 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece nor· 
mas para a concessão da assistência judiciAria aos·ncccssitados, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 561, de 1977, da Comissão: 
-de Constltulçio e Justiça. 

-3-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
ri• 110, de 1976 (n• 1.523-B/75, na Casa de origem), que altera a rc· 
dação do caput artigo 212 daConsolidação das Leis do Trabalho, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 458 c459, dcl977, das Comissões: 
- de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· 

dadc c, quanto ao mérito, favorável; c 
-de Legislação Social, contrário. 

-4-
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 02, DE 1977 

(tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado n• 306/76) 

' 
" ,, 

,. 
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Discussão, cm turno Onlc:!, do Projeto de Lei da Câmara n• 02, 
de 1977 (n• 3.071-B/76, na Casa de origem), que declara feriado nu· 
clonai o dia 12 de outubro, tendo 

PARECERES, sob n•s 528 c 529, de 1977, das Comissões: 
- de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade c juridlci· 

dade;c 
-de Educaçilo e Cultura, favorável. 

-5-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 306, DE 1976 
(tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n• 02/77) 

Discussão,' cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 306, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, quç consi· 
dera feriado nacional o dia consagrado a Nossa Senhora Aparecida, 
Padroeira do Brasil, tendo 

PARECERES, sob n•s 528 c 529, de 1977, das Comissões: 
-de Consdtulçilo e Justiça, pela prejudicialidade; c 
-de Educaçio e Cultura, pela prcjudicialidadc. 

-6-

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 93, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que obriga as 
empresas do Distrito Federal, que comerciam no ramo de carros no· 
vos e usados, a terem locais privativos de estacionamento e dA outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 1046 a 1049, de 1976 e 390, de 1977, das 
Comissões: 

-de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade c Juridici· 
da de; 

-do Distrito Federal, favorável; 
-de Economia, favorâvel, com voto vencido, cm separado, do 

Senhor Senador Agenor Maria; e · 
-de Transportes, Comunicações e Obras PObllcas- I• Pronun· 

clamento: favorlivel; 2• Pronunciamento: (reexame solicitado cm Ple
nário), contrário, com voto vencido do Senhor Senador Otto 
Lchmann. 

-7-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 46, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que reformula 
critérios de reajustamento coletivo de salários das categorias profis· 
sionais c da outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 480 a 483, de 1977, das Comissões: 
- de Constltulçio e Justiça - 1• Pronunciamento: pela cons· 

titucionalidade c juridicidadc do Projeto; 2• Pronunciamento: pela 
constitucionalidade c juridicidadc do Substitutivo da Comissão de 
Legislação Social; 

- de Lealslaçio Social, favorãvcl ao Projeto, nos termos do 
Substitutivo que apresenta;. c 

-de Finanças, contrário, 

-8-

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da cons· 
titucionalidadc, nos termos do art. 296 do RcRimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 49, de 1977, do Senhor Senador Vas· 
concclos Torres, que concede passe permanente aos ucronautas c 
acrovilirios, com mais de vinte (20) anos de serviço nas empresas 
aéreas brasileiras, tendo 

PARECER, sob n• 652, de 1977. da Comissão: 
-de Constltulçio e Ju;tlça, pela inconstltucionalidude, com vo· 

to vencido do Senhor Senador Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrdnio Portclla) - Est6 encerrada u 
sessão. 

( L.evanta·se a .<es.<ào às /8 horas e SO minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PEL.O SR, DIRCEU 
CARDOSO NA SESSÃO DE 21·9·77 E QUE,.ENTREGUE 
À REVISÀO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE· 
RIORMENTE: 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB -ES, Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Decorridos alguns dias do retorno da dclegaçilo que o Senado 
mandou ao México, para os trabalhos da III Reunião Conjunta do 
Parlamento Europeu c Latino-Americano, como membro da delega· 
çilo, acho que é do meu dever relatar à Casa, cm rApidas palavras, o 
transcorrer daquela histórica rcuniilo, c o papel que ali desempenhou 
a representação brasileira. 

Penso Sr. Presidente, que toda Comissão que o Senado outorga 
a seus membros, é o Senado a instância capaz, 6nica c legitima, 
perante a qual eles devem prestar contas a seus pares do desenrolar 
da missão que lhes foi cometida. 

Todas as vezes que sair uma dclcgaçilo do Senado para o 
cumprimento de uma missilo, deve ela, por um de seus membros ou 
por quem de direito, vir a este plcnãrio c narrar os fatos c o descm· 
penho que lhe coube na missão, sob pena de omissão ou falta aos 
deveres fundamentais de mandato. 
. E se assim penso, tomo a iniciativa de a meu modo, aqui dar 

conta de que a delegação do Senado à III Rcuniilo do Parlamento 
Latino-Americano c Parlamento Europeu realizou no cumprimento 
dessa delegação. 

Sr. Presidente, sob a Presidência do eminente Senador Wilson 
Gonçalves, Vice-Prcsidcnte daquele conclave c Senador ilustre, que 
honra o Senado Federal, como representante do Estado do CearA, 
que naquele conclave tem um renome estciado numa participação 
atuante, cfetiva c brilhante cm conclaves anteriores, a dclcgaçilo do 
Senado foi integrada pelo ilustre Llder do Governo nesta Casa, 
Senador Eurico Rczende, pelo ilustre Senador Mendes Canale, digno 
t•·Sccrctârio do' Senado Federal c representante de Mato Grosso 
nesta Casa, pelo Senador Otto Lchmann, que honra a representação 
de Silo Paulo, como seu representante no Senado Federal, pelo 
ilustre Senador Nelson Carneiro, Vicc·Lidcr do MDB nesta Casa; c 
pelo Senador que obscuramente ocupa a atcnçilo do Plcnârio, 
relatando o desenrolar dessa missilo. Sr. Presidente, altm da 
Representação do Brasil, tomaram parte, na III Rcuniilo Conjunta 
'do Parlamento Europeu c Latino-Americano, as Representações 
Parlamentares - além da representação ilustrada do Mhico, - as 
delegações. da Colômbia, Salvador, Guatemala, Antilhas Holande
sas, Nicarágua, Paraguai, Suriname, Venezuela, França, Alemanha, 
.Bélgica,. Luxemburgo, Holanda, Dinamarca, ltAila; · c como 
observadores, membros do Parlamento Africano, da OEA, da 
UNESCO, da ORTT, do BID c da CEPAL. 

Portanto, Sr. Presidente, as mais altas organizaÇões intcrnaclo· 
nais credenciaram representantes, para esta Rcuniilo além dos mcm· 
bras dos Parlamentos dessas nações, que nela estiveram inKritos. 

Sr, Presidente, a nossa delegação foi das mais numerosas. Além 
da Representação do Senado, formou nossa delcgaçilo uma volumo· 
sa Representação da Câmara dos Deputados, sob a Presidência do 
ilustre Deputado Geraldo Guedes, que é o Presidente do Comitê do 
Parlamento Latino-Americano, no Congresso Nacional, c que teve 
participação destacada naquele conclave, como iremos destacar. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB...: CE)- Pcrmltc·v, Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Ouço, V. EK• 
nobre Senador. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senador Dirceu. 
Cardoso, vejo que V. Ex• pretende que se institua na Casa uma praxe 
verdadeiramente salutar, qual a de levar os Representantes do Con· 
grcsso Nacional que participam de grandes conclaves Internacionais 
à prestação de um relatório, para conhecimento das duas Casas do 
nosso Parlamento. Agora, V. Ex• traz ao conhecimento do Senado a 
utuaçilo- pelo que V, EK• ressalta- sem dOvida alguma uma das 
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mais brilhantes c mais distinguidas, da Delegação brasileira que cs· 
teve presente a essa reunião do ~xico, no mês de julho, na III 
Reunião Conjunta dos Parlamentos Europeu c Latino-Americano. 
Entendo que nós, que ficamos aqui no Pais, precisamos acompanhar 
o trabalho realizado pelas nossas delegações a fim de que se possa, 
realmente, dimensionar esse tipo de intercâmbio que todas essas cnti· 
dadcs realizam para o fortalecimento das instituições parlamentares .. 
Portanto, minhas congratulações a V. Ex• por esta iniciativa de, 
como Membro da nossa Delcgnçilo, trazer ao conhecimento do Se· 
nado aquilo que se debateu no grande Plenário da IIL Reunião Con· 
junta dos Parlamentos Europeu c Latino-Americano, 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço no 
aparte do meu ilustre Lfder Mauro Bcnevides, cuja intervenção ilus
tra nosso pronunciamento c rossaltn a iniciativa que estamos tendo 
de relatar para a Casa o desempenho da Dclcgnçilo que o Senado 
enviou, juntamente com a Câmara dos Deputados, para ambas, ali, 
representarem o Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, México é uma das capitais que foi além de nossas 
expectativas e dos nossos anseios. 

Nosso impacto, que começou no aeroporto, imenso, muito bem 
dotado e npnrelhado,•com um movimento intenso, assumiu aspectos 
de deslumbramento com o que nos foi dado presenciar na grande 
Capital,do Norte. 

No aeroporto, além das autoridades do Parlamento Latino· 
Americano, acolheu-nos, generosa e fraternalmente, o nosso Embai· 
xador, Dr. Lauro Escorei Rodrigues de Moracs e seu ilustre I•·Sccre
tário, que nos tributaram as primeiras homenagens, através de uma 
recepção calorosa e amiga. 

México, Sr. Presidente, é uma capital de 12.000.000 de habi· 
tantcs, com ruas largas, bem traçadas, com um tráfego intenso mas 
sem engarrafamentos, com avenidas longas c larguissimas, dando· 
nos um aspecto de cidade traçada para o futuro, embora seja uma 
cidade antiga. 

Com um movimento de cerca de 1.700.000 veículos, c cujas ruas 
são um testemunho de sua história, palpitante, viva, na série de 
monumentos que se sucedem marcando as épocas de esplendor e 
glória de sua civilização. 

Acredite que nenhuma outra cidade do mundo que conhecemos, 
nos ofereceu o aspecto tão eloqUente de sua história, nos seus monu
mentos a seus heróis c grandes homens, como o México. Suas aveni· 
das longas e largas, como a dos Insurgentes, de 38 km de compri· 
mcnto c com uma largura das maiores que jâ registramos em nossa 
vida, sendo o Eixo Rodoviário daqui bem menor do que a largura da 
Rua dos Insurgentes, na Capital do México. A própria Avenida 
Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, é uma viela confrontando-se com 
algumas ruas da Capital mexicana, tais as proporções de seu traçado 
e as dimensões que ostentam para o pesado tráfego de hoje. Cidade, 
portanto, tentacular, Sr. Presidente, onde as livrarias pululam em 
quase todas as ruas do México Central, onde se lê, extraordinaria· 
mente, pelo movimento das livrarias, onde os livros custam um preço 
baixo, facultando a leitura a todas as classes. Ali encontramos, Sr. 
Presidente, uma universidade com 260 mil alunos matriculados, com 
8 mil funcionários atendendo seus diversos serviços, onde encon· 
trames, numa citação que nos toca ao coração, 380 exilados políticos 
da América do Sul e da Central, ali trabalhando como professores, 
ali ganhando a vida para sobreviver como Professores da Univmi· · 
dadc do México. Os exilados encontraram trabalho e foram aco· 
lhidos na sua gigantesca Universidade cujas edificações tivemos o 
prazer de visitar, para nos empolgar pelos murais magnflícos de seus 
imortais artistas. 

O Sr. Benjamim Faroh (MDB - RJ) - V. Ex• permite um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Poisnilo. 

O Sr. Benjamim Fnrah (MDB- RJ)- V. Ex• faz muito bem 
cm trazer para esta Casa os informes sobre a viagem ao México, caju 
delegação brasileirn foi integrada brilhantemente por V. Ex•. 

Injetou sangue novo nessas delegações porque entendo, entrosamcn· 
to com esses pafses se faz através das variações e não daqueles 
representantes permanentes nessas comissões. Sou a favor dessas 
modificações de representantes; todos deviam participar - claro, 
cada um a seu tempo - mas há algumas delegações que levam 
sempre os mesmos. Veja V. Ex• que iniciou agora c já traz o seu 
discurso brilhante para falar sobre o nobre e querido povo mexicano, 
pelo qual tenho uma enorme simpatia porque tem muitas caractcrfsti· 
cas do. povo brasileiro. Povo profundamente humano e que dedica 
uma larga parte das suas verbas, do seu orçamento, para educação. 
Sem dúvida, a maior parte í: para a educação. Dar essa imensa 
Universidade, dai os grandes serviços médicos; o povo mexicano 
está, digamos assim, correndo no desenvolvimento cultural porqu~> 
dedica a sua atenção, trazendo bons professores estrangeiros e 
também preparando grandes professores na sua terra, no seu pais, 
preocupado, portanto, seriamente, com o problema educacional. 
Este é o problema número um de qualquer pais. Não podemos falar 
em desenvolvimento, sobretudo nesses pafscs subdesenvolvidos 
como nós aqui, no Brasil, o México e outros, sem cuidar, 
principalmente do problema educacional. O seu discurso é, portanto, 
muito oportuno e merece os nossos aplausos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o 
aparte do nobre Senador Benjamim Farah, que trouxe a sua 
contribuição de experiência, de sabedoria, de conhecimento, a par da 
manifestação que ora faço, relatando o Congresso, o palco que 
serviu a este. Congresso e o que a nossa D~lcgaçllo desempenhou na 
lll Reunião Conjunta do Parlamento Europeu e Latino-Americano. 

Sr. Presidente, dizíamos nós: A cidade tentacular que é o Méxi· 
co, com ~ milhão c 700 mil automóveis, com 12 jornais diários, Sr, 
Presidente, atendendo àquela maciça população de 12 milhões de 
habitantes, cujas estatísticas, numa perspectiva, calculam c 
estabelecem que no ano de 2000 a cidade do México terá 36 milhões 
de habitantes, será uma das três maiores cidades do Mundo, como 
uma de suas megalópoles do futuro. 

Sr. Presidente, queremos registrar além do tráfego intenso, mas 
ordenado, as soluções viárias, económicas c técnicas, alguns cdillcios 
da mais moderna c avançada arquitctura que honram sua civilização 
c entusiasmam os visitantes. A começar pela Secretaria do Exterior, 
moderno edificio, avançado c acolhedor, ofereceu um palco à altura 
de todo o desenvolvimento do Congresso - o mais organizado dos 
já realizados no mundo. Continuo a salientar a atitude amável, 
cavalheiresca da nossa representação diplomática, através do nosso 
Embaixador que nos recebeu, que nos ofereceu uma magnifica 
recpeção na Embaixada, cumulada com um jantar c nos assistiu em 
momentos agudos que teve a nossa representação. Portanto, o nosso 
agradecimento ao ilustre Embaixador Dr. Lauro Escorei Rodrigues 
de Moracs, que é o nosso digno representante no México, onde nos 
assistiu com muita lhaneza, com muita inteligência, com muita 
eficiência. Não deixou que nada nos faltasse c nos assistiu quando 
precisamos de seu apoio para o cumprimento de sua missão. Em 
todos os momentos culminantes esteve conosco, assistindo-nos c 
estimulando-nos. 

O Sr, Benjamim Farah (MDB- RJ)- Permita-me V, Ex• (as
sentimento do orador) solidarizar-me com os elogios que faz ao 
Embaixador E!·orel de Moraes. Tive a honra de ser colega de S. Ex• 
na Escola Superior de Guerra. 1::, realmente, um homem fidalgo, 
inteligente c sabe cumprir com o seu drver, um bom diplomata. O 
Brasil estó muito bem rcpresentnclo no México através deste estima· 
do e tltimo Embaixador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sr. Presidente, se 
outms tftulos nilo tivéssemos t~azido, um nos encheu de j~bilo: o de 
termo> conhecido o nosso ilustre representante, tilo diferente de 
outros que temos conhecido por esse mundo de meu Deus ... hospeda· 
da condignamente no Hotel Dcl Prado du cupitnl do Ml:xico, tive· 
mos a surpresn, Sr. Presidente, no dia dn instalnçlo, após os discur· 
sos memoráveis do Presidente do Parlamento Lutino·Amrfl~ano c 
do Parlamento Eumpcu, o discurso saudnçilo elo Presidente ao Mhi· 
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co, que foram três magnfficos pronunciamentos, que honraram aque
le conclave. 

No dia seguinte, fomos surpreendidos pela omissão do Brasil na 
organização da Reunião, pois nenhum brasileiro tinha sido designa
do para integrar nenhuma Comissão. 

Em nenhuma Comissão das vArias cm que se dividiram os traba
lhos da Reunião, ao Brasil foi dado qualquer lugar à.mcsa dirctora 
dessas comissões, numa violenta demonstração que havia qualquer 
partlprls contra nosso pais. Embora ali fôssemos das maiores dclcga
~es a participarem de seus trabalhos. 

Então, reunidos os membros da dclcgaçilo, por convocação do 
nobre Deputado Geraldo Guedes, c com a assistência do nosso Prc· 
sidcnte da delegação no Senado, o nobre Senador Wilson Gonçalves, 
resolvemos levar a nossa contrariedade à Presidência do Congresso 
porque, sendo o Brasil a segunda delegação cm n6mcro- não quero 
dizer cm qualidade, mas cm n6mcro - nós nllo t!nhamos, de parte 
dos nossos co-irmilos da América c mesmo da Europa, o reconheci· 
menta de nenhum dos nossos membros para ocupar qualquer Com is· 
são daquele magno conclave, numa acintosa omissão contra nosso 
Pais. 

• Levamos, por intermédio dos dois ilustres parlamentares 
dirigentes, ao conhecimento da Presidência do Congresso Parlamcn· · 
tar que, cm face de tal comportamento com a delegação brasileira, 
nós podcr!amos, no dia seguinte, nos retirarmos da segunda reunião 
do Parlamento Europeu c Latino-Americano, porque o Brasil tinha 
sido desconsiderado flagrantemente pelos organizadores do magno 
conclave. 

Foi quando, o trabalho, a ingerência c a participação, a discrc· 
çilo c a habilidade do nosso Embaixador junto à direçilo da Reunião 
c junto às autoridades mexicanas. resultaram no reconhecimento de 
que tinha havido um engano, uma omissão grave de parte dos 
organizadores, jA que hâv!amos recebido do povo do México, das 
autoridades do México, o melhor tratamento poss!vcl, o mais alto c 
significativo tratamento. Então, ofereceram-nos todos os cargos que 
nós quiséssemos c, por decisão de nossa delegação, sob a Presidência 
do nobre Deputado Geraldo Guedes c do ilustre Senador Wilson 
Gonçalves, resolvemos não aceitar indicação para cargo algum c par· 
ticipar integralmente de todos os trabalhos daquela reunião 
conjunta, cm que os Parlamentos da Europa se juntavam aos Par· 
lamentos da América para estudarem o encaminhamento dos problc· 
mas·dcmocrAticos ·do mundo, na atual conjuntura porque passam o 
mundo, 

Então, Sr. Presidente, não foi uma exigência de cargos, nem de 
honrarias; queríamos apenas que o Brasil fosse lembrado por aquc· 
Ias delegações que Já, junto a nós, todos de braços dados, todos, não 
peito a peito, mas ombro a ombro, estavam empenhadas numa 
tarefa comum, de tentar construir um mundo novo com as soluções c 
indicações ali apontadas. E é a!, portanto, que cu destaco o trabalho 
do ilustre Embaixador Laura Escorei de Moracs, que diligenciou 
junto às autoridades, e o da Presidência da nossa delegação, na pes
soa do nobre Deputado Geraldo Guedes c do ilustre Senador Wilson 
Gonçalves, que obtiveram um retumbante sucesso nas negociações, 
com o reconhecimento de que tinha havido uma omissão grave, 
quase que imperdoável, da dircção do conclave para com a delega· 
ção brasileira. 

Sr. Presidente, o Parlamento, entre outras coisas, dividido que 
foi cm scção pol!tica, scçã'o jur!dica c mais 3 ou 4 scçõcs, aprovou 
por unanimidade as seguintes recomendações: 

Nossa Delegação, sob a presidência de Geraldo Guedes c 
Wilson Gonçalves, teve o apoio incondicional de toda nossa reprc· 
scntação c aprovou que não queria cargos ou honrarias, mas que (os· 
se o Brasil reconhecido por todos, c pelos organizadores de que n ele 
coubesse qualquer parcela de participação nos trabalhos de orienta· 
ção do conclave continental c extracontinental. 

No episódio tamb~m merece nossos agradecimentos o nosso 
Embaixador pelas suas diligências c pelo seu empenho cm que não 
ficasse qualquer rcsqu!cio de descontentamento entre Pnrlumcntares 

amcr~canos que ali se abraçavam c se estreitavam, numa alegria 
continental, 

A nossa recusa cm aceitar qualquer cargo, depois de nosso• 
protesto, foi a prova de que o Brasil já se açha amadurecido, capaJ 
de resistir à qualquer tentação de dominação ou de hegemonia, 
incab!vcis cm reuniões que tais. 

Ao fim de alguns ·dias de trabalho, o Parlamento votou c 
aprovou o seguinte: 

RECOMENDAC0ES NO PARLAMENTO LATINO
AMERICANO E PARLAMENTO EUROPEU 

-Que se autorguc pleno apoio à instituição par· 
lamentar como a mais fiel expressão da democracia c da Jibcr· 
dade. 

-Que todos os parlamentos desempenhem plenamente 
a missão constitucional que seus povos lhe tenham rc· 
~omcndado. 

-Que onde hajam sido dissolvidos se restaurem 
quanto.antuos parlamentos, a fim de assegurar o restabeleci· 
mento da vida democrática. 

Finalmente, a Comissão declarou: 

A liberdade de opinião e expressão, assim como o direito 
ae associação, são a base natural de todos os princípios ele· 
mentores politicas c legais da democracia. Esses principias 
incluem a legitimidade popular para fundar o regime de direi· 
to; eleições livres periódicas; o direito de existência para qual· 
quer partido politico que não se apóie na violência; o pluralis· 
mo de partidos politicas; a proteção à oposição Jcg~ c ~ 
minorias, c o direito à sua participação plena rtàvida politica, 
u estabelecimento de poderes eficazes de cquillbrio, como um 
poder judiciário independente, a educação liberal c a informa· 
ção pluralista. 

Na luta pela defesa da democracia, os parlamentos têm 
o dever de utilizar, de maneira ótima, suas faculdades 
parlamentares c de trabalhar para a plena democratização 
das instituições. A luz da democracia plena deve brilhar cm 
todas as partes. 

Além dessas recomendações últimas, trouxemos decisões 
da Comissão de Assuntos Politicas, cm que se debateu, larga c 
aprofundamcnte, a questão dos Parlamentos Latino-Americanos fc. 
chados, cm que apelos foram feitos para que nós, os Parlamentos 
abertos, nos inscrevêssemos numa campanha a fim de que os nossos 
co-irmãos da América do Sul pudessem, dentro do prazo mais curto 
possfvcl, abrir seus Parlamentos c receber a representação popular, 
porque isto é um dos cmbasamcntos significativos dos mais cloqUcn· 
tes da vida democrática, que têm faltado cm alguns vizinhos da 
América do Sul. 

Foi· tema de debates aprofundados c demorados, a tese dos 
Direitos Humanos, nele tomando parte nossa dclcgaçiio, defendendo 
pontos de vistas que foram respeitados c acatados. 

Sr. Presidente, rapidamente, depois de que a nossa Delegação 
foi recebida magnificamente cm três Estados do México, em 
Yucatán, Cancun c Quintana Roo, tivemos oportunidade de ver as 
velhas civilizações Aztcca c Maia, simbolizadas naquelas muralhas, 
naquelas construções, naqueles templos, naquelas formações de 
pedra que, dentro da América, só encontramos no México; c cm 
poucas construções semelhantes no mundo. Somente as pirâmides 
do Egito podem ser comparadas às pirâmides que os Aztccas 
fizeram, à época de sua civilização florescente. 

Ali, Sr. Presidente, tivemos um cspctáculo magnmco nesses três 
Estados, revendo o que foram as civilizações mexicanas dos Maias c 
dos Aztccns. Foi um cstáculo incsqucc!vcl c inenarrável cm Cancun, 
uo cair de uma noite, numa reconstrução c numa reconstituição de 
uma época colonizadora dos Aztccas c dos Maias, cm luzes c sons; 
um espetáculo que jamais haveremos de esquecer. Foi a parte mais 
altu, no lado nrt!stico, que tivemos durante n nossa visitação ao 
México. Assiste-se à reprcscntaç~o nas rulnas dos Maias, não sem 
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deixar que as lágrimas nos corram pela face, numa vibração 
emocional irrcprimlvel. 

Mas, Sr. Presidente, quero registrar, também, que fui o autor da 
única tese escrita, lida naquele conclave, por parte de membro da 
delegação brasileira. 

Foi numa dessas recepções, que fomos saudados pelo Govcr· 
nadar do Estado de Cancun num magnfnco banquete, onde tivemos 
o prazer de ouvir uma exaltação à democracia c à América, nas pala· 
vras eloqUentes c sinceras do Deputado Murilo Bndnró que exaltou a 
amizade brasileiro-mexicana c colocou como das conquistas maiores 
de oossn luta, os ideais democráticos que hão de perdurar, apesar do 
mundo conturbado em que vivemos. 

Também tivemos um momento de alta espiritualidade na rcccp· 
ção da Embaixada quando, o nosso presidente Deputado Geraldo 
Guedes, no agradecer a gentileza da recepção na Embaixada fez uma 
saudação eloqUente c amiga ao Embaixador Laura Escorei que 
agradeceu, gentilmente, as palavras de exaltação à sua missão. 

Nossa tese recebeu o protesto das Delegações Européias que 
retirara os fones do uvido, porque nós nos batemos pela Civilização 
Americana. Foi lida por mim- repito- c foi ouvida pelos mem· 
bras da nossa Delegação, que comprovam que lá deixamos a marca 
da nossa combatividade, da nossa luta e do nosso ideal. 

Sr. Presidente, o trtulo da nossa tese é o seguinte: Terceiro 
Mundo, nilo; Mundo Latino. Foi a nossa tese e solicito que se a faça 
constar do meu pronunciamento, como uma manifestação que lá 
tivemos, alta, exaltando as virtudes latinas, ressaltando que o 
Mundo tanto deve à contribuição latina, desde as primeiras horas da 
civilização até às horas de hoje, quando nós, latinos, franceses, italin· 
nos, espanhóis, portugueses, latino-americanos, belgas c povos afri· 
canos de colonização latino-americano, temos dado uma larga 
contribuição ao Mundo. 

· Sr. Presidente, anexamos nossa tese, a este pronunciamento, 
mas quero ressaltar que chegou a hora de dizer um basta aos 
dolicoci:fnlos louros que vêm dominando o mundo. E proclnmnvu, 
eu ali, diante dos europeus da Dinamarca, França, Alemanha, Bé!gi· 
ca, Inglaterra c de outros países, a excelência, também, do homem 
americano, do homem amerlndio, do homem filho destas três raças, 
do branco, do preto e do índio, dos povos morenos que hão de dom i· 
nar um dia o mundo, numa expressão de concórdia e de paz. 

E esta i: a mensagem, a que nos foi dado apresentar à considera· 
ção da III Reunião do Parlamento Latino-Americano e Europeu: 

Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois, não. 

O Sr, Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Percebo que V. Ex• 
jã chega ao final do seu discurso e cu queria, cm nome da Aliança Re· 
novadora Nacional, fazer minhas as palavras transmitidas a V. Ex• 
pelo Llder Mauro Bcnevides, quando se entusiasmou com o relato 
das atividades da Delegação Brasileira ao Parlamento Conjunto 
Europeu-americano, que se realizou na cidade do México, recen· 
temente, c do qual V. Ex• fez parte. E, mais do que nos associarmos 
às palavras do eminente Senador Mauro Bcnevidcs, quero em nome 
da Aliança Renovadora Nacional parabenizar-me com V. Ex• por 
essa cxtraordinârin tese defendida e, por certo, aprovada naquele 
Parlamento, que é a da valorização, do reconhecimento do valor do 
homem latino-americano. Ontem, a Espanha c Portugal descortina· 
rum o mundo para as grandes potências hoje dominadas econo· 
mica mente - segundo as palavras de V. Ex• - pelos dolicocéfalos 
louros; mas, a certeza é plena de que o terceiro milênio vem ai, c ncs• 
se terceiro milénio, o domlnio tranqUilo, pacifico. (; dessa miscigena
ção extraordinária do lndio, do negro, do latino, os únicos capazes 
de miscigcnar c construir nações c raças fortes, cxtraordinnriamcntc 
humildes, mas, capazes de conquistar as posições que têm direito no 
mundo de hoje c, seguramente, o domlnio tranqUilo no mundo de 
amanhã, na certezn de que o Brasil cstarú entre essas nações, dentro 
daquela posição que lhe cube no concerto dus nnçõcs latino· 
urncricunus. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o apar· 
te do ilustre llder du ARENA, Senador Osires Teixeira, que com 
sabedoria, com brilho, emoldurou as nossns obscuras pnlnvrris e 
enalteceu a colaboração dos latino-americanos na história do mundo. 

Sr. Presidente, hoje, durante o almoço em que estiveram prcsen· 
tcs delegações estudnndo a segurança do vóo, delegações de doze 
pulses americanos, notei na tez morena desses representantes, todos 
oficiais da Aeronáuticn de doze países, uma afirmação de que nesse 
lllflling-pot. cm que se caldearam essas tri:s raças, o· branco, o lndio e 
o negro, haveremos um dia de dar resposta nos dolicocéfalos louros 
que hoje dominam o mundo. . . 

Sr. Presidente, a rcaçào da delegação dos países da dolicocefalia 
loura, desligando os fones cm que ouviam a truduçilo da minha tese, 
protestando porque cu lhes dizia que haveríamos de chegar a domi: 
nnr o próximo milénio com os nossos próprios recursos; se toda a 
América Latina formnsse um bloco, terlamos a auto-suficiência em 
cnrne, trigo, petróleo, ferro, cobre e outros minerais c poderlamos 
fazer face, portanto, a essa um bivalência em que o mundo hoje se 
agita: de um Indo os Estados Unidos e do outro a Rllssin, nós, latinos 
americanos, que tanto recebemos das nações que nos colonizaram, 
com elas c com os Pulses da África colonizados por elas, nós po· 
deríamos formar o terceiro pólo do mundo do futuro. 

Sr. Presidente, li, pouco depois que apresentei este trabalho, na 
série das Profecias de Nostradamus que o homem branco- isto não 
tem nenhuma significação cientifica - será dominado, um dia no 
mundo, pelo homem moreno. As idéias defendidas no México ante 
parlamentares da Alemanha, da Inglaterra, da Dinamarca, da 
Suécia, dos Países Nórdicos, finalmente, dos que não são latinos, dos 
que não contribu!ram para a latinidade, ouviram, protestaram, co· 
mo aqui, recebendo o seu protesto, e a encarniçada luta entre os 
povos morenos c os povos louros de hoje, e que um será decidida a 
nosso favor. 

Não vi referência alguma nos jornais do Mí:xico, mas ficou nos 
Anais daquela Casa esta nossa manifestação e este nosso protesto, es· 
ta nossa exaltação ao homem amerlndio. (; poss!vel, como assinalou 
o ilustre Senador Osircs Teixeira, que no ano 2.000, possa alguém, 
neste Senado ou noutro parlamento que se vier a constituir, exaltar 
que, cm uma reunião do Parlamento Latino-Americano e Europeu, 
um representante do Brasil declarou que era chegada a hora de nos 
unirmos e que, se o lizésscmos, formando ·a União. Latina, pO· 
dcríamos oferecer não a imagem de um terceiro mundo, mas o mun· 
do latino, que nós haveríamos de constituir com o nosso vigor, com a 
nossa inteligência, com os nossos recursos minerais e com uma popu
lação maciça, que hoje jâ ultrapassa os 400 milhões de habitantes, c 
que será o embasamcnto de uma posição de vanguarda no mundo de 
amanhã. 

Sr. Presidente, desejo conclamar os povos latinos com a men· 
sagem de homem latino, Marco Aurélio, com a qual encerro o meu 
discurso c que diz o seguinte: "O que não é útil ao enxame, ni!o é \!til 
à nbelha". São palavras de Marco Aurélio. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muho bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. DIRCEU 
CARDOSO EM SEU DISCURSO: 

PARLAMENTO LATINO-AMERICANO 
GRUPO BRASILEIRO 

À Terceira Rcunliio Conjunta dos Parlamentos Latino-Americano o 
Europeu 

TERCEIRO MUNDO, NÃO; 

MUNDO LATINO. 

"O que nüo é íotil ao enxame, m1o é \!til il nhelha." 
MARCO AURBLIO 

Tinha que ser no México, no México onde o homem umerlndio 
ergue, como suas mensagens de pedra, as pirâmides que silo suas aflr· 
mações cullurnis, tumbóm assinnladus com u mcsmn pujunça c a 

:·· 

J 
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mesma eloqUência na histórica Guatemala c nas fascinantes constru
çaes do Peru. 

E tinha que ser no "Dia de Bolrvar", em que a Am~rica festeja o 
ccnt~simo nonagéssimo quarto aniversário de nascimento de sua· 
imortal figura, que se ombreia, na história do mundo, com os gran
des vultos que a Humanidade tem produzido ao longo dos ~ulos. 

Do alto destas pirâmides, que o tempo só fez destacar, e com as 
costas apoiadas na nossa ciclópica Cordilheira, que se ergue acima 
de nossas Pátrias, como s!mbolo da Am&'ica Latina, como membro 
da Dclcgaçilo do Brasil vimos dizer ao Parlamento Latino amcri· 
cano c ao Parlamento Europeu, neste culminante da História que, 
como já oferecemos à história dos nossos povos os picos culminantes 
de Bollvar, Juárez, San Martin, José Bonifácio, O'Higins, Sucre, 
Miranda, Marli, Artigas c de tantos outros que escreveram a Histó· 
ria desta parte do mundo, vimos declarar que todas as Nações amcri· 
canas que participam deste conclave desejam fazer desta Fcdcraçilo 
dc.tantos palses uma Uniilo Latina, que saudamos nesta Mensagem, 
como ideal de todos os povos latinos: 

E PRECISAMOS TER PRESSA, PORQUE SOMOS POBRES 

- Quando· a Humanidade começou a sentir a necessidade da 
protcçilo c do respeito humano, compreendendo as noções elementa
res do Direito, foi na llngua latina que foi aprender cm Roma o bal· 
bucio de suas primeiras sentenças. 

-Quando a Europa medieval, perdida nas suas lutas c nas suas 
ambiçaes, lutava pela sua religião c fundava suas primeiras Univcrsi· 
dades, a proa de caravelas latinas singrava o mar desconhecido c 
vinha encontrar nestas suaves costas americanas a terra generosa 
pa'ra a sementeira de novas nações c novas pátrias que aqui deixou. 

- Quando o mundo desejou escrever as páginas imorrcdouras 
de suas Letras, que enriquecem nossa vida espiritual, foi buscar nos 
nomes eminentes das lrnguas latinas !! que França, Itália, Espanha c 
Portugal c nós, latino-americanos, legamos à Literatura Universal; 

-Quando o mundo das Arte' desejou conhecer o impulso cria· 
dor da inteligência, nas formas eternas do mármore c do bronze, das 
tintas c das cores, foi encontrar nos latinos os gênios criadores dos 
momentos mais altos c sublimes da história da Pintura c da 
Escultura; 

- Quando o homem quis erguer seus monumentos mais 
eloqUentes, seja na pedra com que os edificou, seja no mármore com 
que os recobriu, foi entre os latinos qu~ crgcu esses monumentos e 
construiu suas catedrais; 

- Quando o homem quis conquistar o espaço no vão do mais 
pesado que o ar, foi nos latinos que encontrou seus gênios precur· 
seres que lhe deram a Aviaçilo; 

- Finalmente, quando o homem quis procurar no mistério do 
étomo as fontes imensas da Energia, que movimenta o mundo, foi no 
latino Enrico Fermi que chegou à desintegração atómica, na célebre 
experiência quubriu ao mundo a fase grandiosa da1:ncrgia nuclear. 

Hoje, paasada a fase dominadora latina, o mundo se divide cn· 
Ire duas po.encias, cujo poderio, cuja força, cujo domlnio ·silo 
manifestos c lncontrolévcis. 

As superpotências, Estados Unidos e Rússia, lideram o mundo 
porque silo palses grandes, com populaçiles imensas, num território 
de recursos c riquezas abundantes c incsgotévcis. 

Foram os portugueses c espanhóis, italianos c franceses que 
escreveram, à face dos oceanos desconhecidos, o mais belo poema 
épico com o pano de suas caravelas c o mastro atrevido· de suas lan· 
ças conquistadoras, 

Deixaram aqui, na primitividade de nossa vida selvagem, o 
gérmen da pátria latina cujas sementes deixaram germinar, caldcan· 
do·as no sangue quente dos lndlos, na sinfonia tropical do Novo 
Mundo. 

Nasceram nossas cidades c nossos palscs, sob o Influxo da Cruz 
c da llngua Matcr, c decorridos quase cinco s~culos, ainda nos dete
mos, comovidos, ante a cpopéia heróica do desbravamento, rezando 
ante a mesma cruz c cantando na mesma llngua cm que primeiro 
balbuciamos nossas primeiras palavras. 

, . Veio junto com elas, enchendo suas ~elas, a alma latina 
murmuradora c inquieta, que hoje busca uma rcvclaçi!o nesta hora 
de.confusilo do mundo conturbado de hoje, 

Se Na~eemot Lallno1, consenemo-notlallnos, 
Se mantivemos a mesrr.a fé cristil dos primeiros colonizadores, 

se falamos a mesma Ilngua que aqui, primeiro, ecoou debaixo de nos· 
sas florestas inóspitas, devemos ser fiéis às matrizes latinas que nos 
geraram. 

Cada um de nós é, nas células, nos ossos, na carne c nos nervos, 
cm tudo, produto das Pátrias onde nascemos, mas trazemos, 
recobrindo nosso corpo, a pele latina que nos caracteriza c que nos 
identifica. Desejamos, apenas, pacificamente, que o 'mundo se 
substitua, num futuro próximo, o domlnio do dolicocéfalo·louro pc· 
la predominância do homem moreno, produto do caldeamento do 
branco, do negro c do lndio, que irilo constituir, no lugar do terceiro 
mundo,- babel de interesses- o mundo latino, afirmação de paz c 
concórdia. 

Nossas potencialidades silo imensas c inexploradas c poderão 
criar, no futuro, uma terceira força, gerando uma assimetria nesse 
mundo bipolar russo-americano, dominado pelas duas Supcrpotên· 
cias. 

E se falarmos nas nações da África, também colonizadas por 
portugueses, espanhóis, franceses c italianos, cntilo multiplicam nos· 
sos recursos c crescem, significativamcnic, nossas possibilidades. 

Nas 22 nações latino·amcricanas vivem hoje 320 milhilcs de 
habitantes, ocupando um território de 20 milhões c 228 mil quilõmc· 
lros quadrados. 

França, Itália, Portugal c Espanha, recebendo a levada de san· 
guc novo do Novo Mundo, integrado por 22 Nações c pelas nações 
africanas de origem c colonização latina, podcrilo formar uma Uniilo 
Latina com forças bem mais significativas para enfrentar o mundo 
bipolar russo-americano. 

Da cidade-estado das épocas medievais, nasceu o sentimento de 
nacionalidade que gerou as nações aluais, com povos de l!nguas às 
vezes diferentes, religiões diferentes, embora aspiraçiles comuns. 

Com o marchar do tempo, chegamos ao patamar de um novo 
estado de· coisas, evoluindo para as grandes extensões territoriais, 
com incalculáveis recursos minerais c habitadas por densas popula· 
çõcs, formando, assim, as Superpotências de nossos dias. 

AI estilo os Estados Unidos, com 9.000.000 de km' c uma 
população de 230 milhões de habitantes, c a Rússia, com seus 22 mi· 
lhões d'c quilômctros quadrados c seus 250 milhões de habitantes, 
falando mais de 120 Ilnguas diferentes, cm cima de recursos minerais 
imensos c incalculáveis. 

Com o evoluir do tempo, cm que os recursos minerais c huma· 
nos correm parelhas, as grandes potências fazem sentir sua influência 
quanto maiores elas silo, c, nunca, quanto melhores se apresentam. 

Os palscs pequenos, que tanta .contribuição têm dado a 
humanidade, nada mais representam na balança do poder, pois as 
poderosas potências somente silo grandes porque silo palscs grandes, 
· O Mundo de hoje c o de amanhil scrilo dominados por palscs 
grandes, com populações imensas habitando territórios extensos, 
com recursos incalculâvcis. 

Ontem, a humanidade lutou pela sua religião, buscando o seu 
Deus; hoje, luta pelos seus ideais pol!ticos, defendendo seus princl· 
pios democráticos; amanhã, lutará pela unidade de sua raça, pela sua 
cor, pelas suas origens, pelas suas tendências, pela sua formação étni· 
ca, pelos seus ideais c pela sua afirmação como nova Força, num 
Novo Mundo. 

Os continentes maciços, horizontais, . cederão sua vez, no 
· cquillbrio do mundo do futuro, aos continentes afilados, como nova 
afirmação do Poder das Pontas da geografia do futuro. 

A União Latina teria uma supcrllcic de 21 milhões c 700 mil 
quilometres quadrados, com umn população de 480,000.000 de 
habitantes, quase o dobro da Europa, menos a da Rússia. 

E no seu vusto território, habitado por tantos milhilcs de ha· 
bltuntcs, scrllo fuludus upcnus quatro Ilnguas c tcrll quase uma mes· 
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ma rcligiuo dominante, com raizes comuns, tradições comuns c 
aspirações comuns. 

No mundo de umunhil, quanto maior for o poder dos grandes 
puiscs, innuindo dominantemente, menor scrâ a cxprcssilo dos 
pcqucnos. 

Exí:rcitos vencedores no futuro scrilo os que tiverem mais pode· 
rio c mais rccursos humanos e nunca os que tiverem os grandes gene· 
ruis, os cxcclentcs cubos de guerra e os incxccdlvcis comandantes, 

Nu cnergiu nuclear, temos a França disputando, pari et passu, 
u hegemonia com us nações do Clube Atómico, fazendo disparar 
scus urtcfutos nucleares, explodindo suas bombas no atol de 
Muro roa ou fazendo funcionar suas usinas nucleares a plena carga, 

As superpotências têm maior número de artcfatos porque têm 
mais rccursos, nunca porque tenham mais ciência ou mais tecnologia. 

A Acronáutica tem recebido do latino uma colaboraçilo ines· 
timíavel, e ui cstá o Concorde desafiando as superpotências, como 
suprcmu conquista da Engenharia Aeronáutica, com a colaboraçi!o 
francesu. 

Nos teleguiados, os latinos marcham decisivamente com os 
países quc conquistaram a vanguarda nesse sctor dos armamentos, 

Nos submarinos nucleares também a França está cm pé de igual· 
dade com as superpotências e seus tipos de aviões de guerra 
disputam a preferência da Aviação do Mundo. 

No terreno das matérias primas, a Uniilo Latina formaria uma 
auturcia, e no seu imenso território encontraríamos a auto-suficiên· 
cia de trí:s produtos básicos para a humanidade - o petróleo, a car· 
ne e o trigo. 

Contaríamos com a auto-suficiência cm ferro c manganês, em cs· 
tanho c cobre, celulose e em produtos agricolas, c, possivelmente, cm 
materiais atómicos teríamos grandes esperanças na nossa auto· 
suficiência. 

Isso ó que chamaríamos uma autarcia, com amplos recursos 
minerais e com grandes c significativos contingentes humanos, ha· 
bitando um grande espaço geográfico. 

Seria de aproveitar·sc as reuniões futuras para, no lugar das 
reuniões culturais c intelectuais líricas e românticas, se fazer, com 
toda ênfase, um encontro em alto nivel entre as nações latinas, cm ni· 
vel de Governo para Governo, de potência para potência, de 
Congresso para Congresso, para a fixação de um denominador co· 
mum que a todas sujeitasse, forçando a discussão de projetas mais 
objetivos para u consolidação dessa União, seja no campo financci· 
ro, seja no campo económico, seja já no campo da coopcraçi!o cicntf· 
fica e tecnológica, através da maior flexibilidade do intercâmbio cn· 
Ire elas, como ponto de partida, 

Já se divulga na Europa o projeto estabelecendo para a comuni· 
dude económica dos nove· países uma comunidade politica, com 
apoio num Parlamento u ser eleito cm 1978 c sediado cm Strasbourg, 
na França, 

O espírito de Rnmbouillct, que concentrou as atenções das gran· 
des potóncius cupitulistus, está a exigir uma tomada de posição do 
Terceiro Mundo, formado pelos paiscs menos dotados, no sentido 
da ordenaçuo das relações económicas, propiciando um maior 
entendimento visando a uma defesa comum contra a nova ordem 
económica que já se implantou no mundo. 

Nós nua encontramos caminhos a ser trilhados. Nós devemos 
abri· los com o nosso caminhar. 

Assim pensando, sugerimos no Plenário desta Comissilo o se· 
guinte: 

I') - Recomendar ao Congresso dos pulses latinos que 
incluam nos seus Regimentos Internos as comemorações das Datas 
Nacionais de todus us Nações Latinas; 

2•)- Recomendar aos Governos Latinos, através de seus Minis· 
tórios de Educaçuo, mui ar empenho nos programas de ensino das Un· 
guns lu tinas; 

3•) - Solicitar sejam criados nos respectivos Congressos uma 
Comissüo Purlumentur de Assuntos Latino-Americanos que estude, 
rcgimcntulmcntc, medidas de uproximuçào c integração fiscal entre 
puis'cs latinos, com u clíausula de nação mais favorecida; 

4•)- Que seju criado o "Dia L.atino·Amcricano", quando, em 
todas us nações, sob nossas bandeiras, sejam homenageados e 
reverenciados nossos heróis c nossos propósitos de paz c harmonia, 
como umu afirmação du latinidade, 

Assim agindo, estaremos preparando os povos latinos a lança· 
rem nu próxima geração, u instuuraçi!o de um Mundo Novo, um 
Mundo Latino, 

México, 27 de julho de 1977.- Senador Dirceu Card-, Dele· 
gado do Brasil. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU 
CARDOSO NA.SESSÃO DE 27-9·77 E QUE, ENTREGUE 
ii REVISÃO· DO ORADOR SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. DIRCEU CA.RDOSO (MDB- ES, Pronuncia o seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De um dos contrafortes da serra do Caparaó, que baliza as divi· 
sas do Espirita Santo com Minas Gerais, flui, a cerca de mil metros 
de altitude, um veio d'água que, depois de passar rochas, florestas, 
lavouras e planicics c após um curso de 246 quilómetros, vai lançar· 
se no Oceano Atlântico como rio ltabapoana, a fronteira liquida 
entre os Estados do Espirita Santo c Rio de Janeiro. 

Este rio, Sr. Presidente, que desempenhou na nossa vida c na 
Zona Sul do meu Estado um papel relevante, formador na sua 
genesls, de planicics de terras facundas, onde, do lado fluminense, 
florescem as lavouras.dc cana c do lado capixaba, também, o pendiio 
verde dos nossos canaviais, ali se assinala a ubcrdade daquele solo, 

Esse rio, Sr, Presidente, no qual o sonho de Franca Amaral quis 
construir, nos contrafortes da Fumaça, uma pequena hidrelétrica 
que iria inundar' uma cidade importante do meu Estado, estava 
destinado a ter, portanto, na eletrilicação do Norte fluminense c do 
Sul capixaba, um lugar importante, mas deixou de cumpri-lo, jâ que 
as necessidades de energia clétrica do Norte fluminense vêm sendo 
atcntidas por uma tcrmelétrica situada em Campos, e pelas grandes 
usinas geradoras que alimentam o território de ambos os Estados. 

~ o ltabapoana, pois, Sr. Presidente, a corda poUimica que 
divide o Estado do Espirita Santo do Estado do Rio de Janeiro. Rio 
piscoso, onde, cm tempos idos, registravam-se cardume de robalos, 
peixe saboroso c procuradissimo naquela regiilo e que habitava 
aquelas águas, porque o planeta dos microorganismos ali existentes 
favorecia a prolifcraçilo dessa espécie etiológica. · 

Foi um rio psicosissimo. Populações inteiras viviam das suas 
atividades pesqueiras naquele rio; c, de fluxo de âgua descendo dos 
contraforteis do Caparaó, ao atravessar a planicic que separa o Espi
rita Santo do Estado do Rio, ele se avoluma, cresce, e, com grande 
volume d'água, se lança nas âguas do Oceano Atlântico, 

Mas, Sr, Presidente, hoje, uma usina' de cana-dC:açucar do 
Estado do Rio de Janeiro, no Municlpio de Bom Jesus do 
ltabapoana, lança puro, o produto das suas mâquinas, das suu 
turbinas, da fabricaçilo do açucar, nas águas do nosso ltabapoana. 

E aquele rio fecundo de piscosidadc, aquele rio procurado pelos 
pescadores amadores e profissionais daquela zona, em que o robalo 
existia cm cardumes, nos nossos dias é um rio morto. O vinhoto da 
Usina Santa Maria, do Municipio de Bom Jesus do ltabapoana, do 
Estado do Rio de Janeiro, matou o Rio ltabapoana, Quem passa 
pelo rio, quem o freqUenta, as populações que moram às suas mar· 
gcns, quem o vadeia, quem o percorre de canoa, nilo encontra sinal 
nenhum de vida, Poiulram-lhc as dguas, mataram-lhe a vida 
microscópica, a flora que alimentava as espécies que ali viviam. 

Hoje, as águas tilo bonitas do ltabupoana, escuras, poJurdas, 
exulam um mau cheiro p~ttido, cm virtude da fermentação do 
vinhoto, que a Usina Santa Maria solta Inclementemente durante a 
prcpnraçilo do açúcar, E aquele rio, de tanta vitalidade, de tanta 
beleza, em cujas margens se abrem as grandes planlcles do Sul do 
Meu Estado c do Norte do Estado do Rio de Janeiro, c onde a 
fronteira lfquida de nossos Estados era assinalada pelo seu curso, 6 
um rio morto, A Usina Santa Maria o matou. 

~i ,, ... 

í 
'! 
.1, 

i.·• 
•' 

· .. ·· .. :.1:··· 

:~ 

... 

l 
j 



Setembro de 1977 D!llUO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Qulnta·felra 29 5145 

Sr. Presidente, registramos, 1111s suas margens, nuvens de 
mosquitos, porque cm desaparecendo o peixe, quebra-se o cquillbrio 
biológico. E, assim, prolifera o mosquito, que não tem a sua csp~cic 
devoradora. Ao longo do seu curso, exala mau cheiro insuportâvel; 
ao invl:s dos cardumes de peixe, vemos nuvens de mosquitos que 
infelicitam, atormentam as populações ribeirinhas. 

Dai trazermos ao conhecimento do Senado Federal este 
protesto, em nome das populações do nosso Estado c do Norte do 
Estado do Rio de Janeiro, que, vivendo nas barrancas do Rio 
Itabapoana, ali encontravam o seu alimento e o produto at~ para seu 
sustento, c. hoje, não encontram mais nenhuma esp~cic de peixe. 
Pelo contrário, em suas águas proliferam nuvens de mosquitos que o 
cobrem em todo o curso, desde os arredores de Bom Jesus do 
ltabapoana, até a foz, no Oceano Atlântico. 

O Sr. Asenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Ouço, com pra· 
zero aparte de V. Ex• 

O Sr. Asenor Maria (M DB- R N)- Senador Dirceu Cardoso, 
importante, oportuno, o assunto que V. Ex• focaliza na tarde de 
hoje. Seria mais importante e oportuno ainda que todos os homens 
públicos, rcspons:lveis pelo futuro deste País, levassem a sério as 
observuções que V. Ex• registra nos Anais do Senado. O capital 
predmório est:l dizimando a Natureza, anestesiando a própria cons
ciência nacional, a respeito da grande problemática do meio· 
ambiente. Reconheço que a flora está acabada. Reconheço, ainda, 
que os nossos rios estão poluldos, o ar cstâ contaminado, a ânsia, 
criminosa, do cupital que só busca o lucro, o lucro imediato, o lucro 
assassino das geruções que hão de vir. I:: necessário que, acima de 
tudo, o Governo, com a sua responsabilidade c a sua obrigação, 
volte us vistas no sentido de disciplinar o capital, para que ele sirva 
de instrumento de progresso, de lazer. de felicidade e de saúde; e não 
instrumento gerador dos grandes problemas, com que nos depara· 
mos, r: nos anisem, e os nossos sucessores, tenho certeza, não 
saberüo como resolvê-los. f: importante o que V. Ex• acaba de dizer, 
e mais importante ainda, repito, seria que todas as autoridnêtcs 
responsáveis deste Pals acordem para esta realidade .. Aproveito n 
oportunidade do discurso de V, Ex•, para relembrar o problema do 
Amuzonas. A exploração do Amazonas tem de ser feita racional· 
mente. Nüo ucrcdito possa o capital chegar no Amn~onas, e, ali, ser 
aplicado racionalmente, pois o capitnl busca lucro. Se o capital fica à 
vontade para naquela riquíssima c portentosa região, tenho a 
certeza, Senador Dirceu Cardoso, que o será numa cxplocaçilo 
predatória, em prejuízo de nosso Pais. Congratulo-me com V. Ex• e 
aproveito o ensejo para, através do seu oportuno pronunciamento, 
rogar. pedir. apelar, para que o Governo olhe com outros olhos o 
quanto o capital vem fazendo de mal a este Pais. Muito obrigado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sr, Presidente, 
agradeço o aparte do nobre Senador Agcnor Maria, que trouxe, 
através do volume de sua argumentação, c da justiça de sua intcrven
çiio, um novo ângulo que nosso problema pode comportar c abran
ger: a disciplinação do capital face no meio-ambiente. 

Observaria, neste passo, com uma ilustração: tivesse sido 
erguida, no Vale do ltabapounn, uma grande hidrelétricn que, 
barrando u vusi\o do rio, modificasse o planeta, a jusante, alterando 
u composição das ítgua.~ 'c a existência de microorsnnismos, di fi. 
cultundo u vida dos peixes, cu uccitnria a solução do propano. 

Um exemplo, Sr. Presidente: quando se ergueu a burrngem de 
Assu1t, no llgito, u terceira ou quarta grande represa do mundo, 
alterou·sc o planeta do Nilo, nbaixo da represa. O Nilo depositava, 
na suu foz. cm larga faixa do Mediterrâneo, o planeta de que viviam 
quuntidades imensas de peixes, us zonas de pescadores que viviam 
desses peixes, tiveram que se deslocar, porque o rio se empobreceu, 
cm virtude do dcsupur.-cimcnto da nora minuscula que ulimcntuvn 
os peixes ubuixo de Assui\. 

' 
Sr. Presidente, u construção da represa. prejudicou uma comu· 

nidude em benciTcio de uma naçílo inteira. Prejudicou-se a comunida· 
de dos pescadores que viviam na orla do Mediterrâneo, comunidade 
que viviu dos peixes que as águas do Nilo alimentavam, mas se 
ergueu, no coração do Egito, u terceira barragem do mundo, for· 
necendo energia para o progresso c para o desenvolvimento daquela 
nação ürabe, 

O Sr. Evelúlo VIeira (MDB - SC) - Permite V, Ex• um 
aparte'! 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. Evelúio Vieira (MDB- SC)- O lndice de mortalidade 
no mundo i: crescente, ConseqUência, subnutrição. E por que a 
subnutriçiio'! Falta de alimentação. De modo geral, os rios silo ricos 
na pi.~cicultura. V, Ex• fula do seu querido rio ltabajoana, que 
ontem era altamente piscoso, hoje não mais, cm face da poluição, Es· 
sa ó u regra-geral cm todos os Estados, cm todas as regiões onde 
surgiu a indústria. Em Santa Catarina, quase todos os rios são polui· 
dos, O peixe. lá, incxiste. I:: preciso não apenas a ação do Governo, 
mas uma consciência nacional para o problema, porque o homem 
está·sc uutodcstruindo, Enquanto não tivermos essa consciência 
plena, o problema não irá desaparecer. Por isso, quero nesta oportu· 
nidadc saudar o magnífico, o importante discurso de V. Ex•, que 
tem o sentido de despertar o Governo, o sentido de auxiliar, de 
colaborar, para se criar essa indispensável consciência entre os brasi· 
loiros, principalmente entre os homens que constituem o Governo, 
entre os homens detentores da dircçilo das empresas industriais cm 
nosso País. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
uparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço ao 
nobre Senador Evelüsio Vieira, que sempre traz, com os seus npancs, 
larga e generosa contribuição às manifestações de seus colegas, com 
justcla, propriedade e conhecimento. 

Ouço, muis umu vez, o nobre Senador Agcnor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Dirceu Cardoso, 
niio ucredito possamos conscientizar o capital. O capital não tem 
consciência. O capital i: aquele mesmo que adotou o navio negreiro c 
o homem vendeu o próprio homem, O capital precisa ser discipli· 
nudo. A única maneira de discipliná-lo i: o Governo adotar uma 
filosofia cm que o homem esteja acima do dinheiro. Não acredito, 
absolutamente, nu conscientização do capital, O capital é inconscien· 
te e inconseqUente. Ele i: predatório hoje, c aonde chegar. Portanto, 
fuz·sc necessário seu disciplinamento. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB- ES)- Agradeço, mais 
uma vez, ao nobre Senador Agenor Maria, que, com a sua nutorida· 
de de Presidente da Comissão de Agricultura desta Casa, traz larga c 
fértil contribuição ao nosso obscuro discurso. (Nilo apoiado!) 

O Sr. O•lres Teixeira (ARENA - GO) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Ouço V. Ex• 
com muita honra. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Nobre Senador 
Dirceu Cardoso, saúdo us preocupações de V, Ex• c o Governo 
iguulmente o faz, porque outra nilo i: a sua prcocupnçilo no sctor 
relacionado com u defesa do meio ambiente, Hll - c é do conheci· 
monto de V, Ex• - grande preocupação do Governo no sentido da 
preservaçi\o dos rios, das florestas, do meio ambiente enfim. Tanto 
isto é verdude que jà existe, constituldu e estruturada na llrcn do 
Governo, uma Secretaria especializada pura tratar de assuntos desta 
nnturezu - u Secretaria do Meio Ambiente (SEMA). V, Ex• sabe, 
como todos Slthemos, que o problema da distorção da natureza nào 
i:, necessuriumeutc, proveniente do capital assassino, como classifica 
o nobre Scnudor pelo Rio Grande do Norte. 
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O Sr. Agonor Maria (MDB - RN) - Predatório, nobre 
Senudor. 

O Sr. Oslrell Teixeira (ARENA - GO) - Toda vez que o 
homem interfere na natureza para produzir riquezas ou bens, ele 
está, de ccrtu forma, desvirtuando o curso normal das coisas, Ao se 
pluntur um pé da mandioca- tantas vezes falado na tarde de hoje
é preciso retirar norcstas dessa ârca, o que significa, sem dúvida 
nenhuma, uma distorção. RCIIimcntc é preciso uma disciplina cficicn· 
te a respeito. Suudundo as p[cocupaçõcs de V, Ex•, evidentemente 
com a perda de vida do ltabapoana c de tantos outros rios, 
sobretudo na área do Estado do Rio de Janeiro, cm que vários rios 
deles estão perdendo a vida, o homem destruindo a vida que antes 
existiu neles, saudando as preocupações de V. Ex•, b faço cm meu 
nome próprio e em nome do Governo, porque as preocupações de 
v. Ex• coincidem com as preocupações do Governo, pois' este tem 
tom:~do medidas efetivas no sentido da defesa da natureza c, inclusi· 
ve, deixado de receber algumas indústrias multinacionais que para 
:~qui pretendem exportar aquilo que se qualificou, se resolveu 
designur de indústrias sujas, essas indústrias que criam problemas 
nos rios, que criam problemas, afinal, na natureza. Essa preocupa· 
çào, alcança, sem dúvida nenhuma, enormes c imensas ârcas, imcn· 
sos seguimentos sociais de estudos brasileiros, Ainda agora acaba de 
se encerrar, em Brusflia, um ciclo de estudos da Associação dos 
Diplo'mados da Escola Süperior de Guerra, da qual V, Ex• foi 
excepcional cstagiârio. Esse ciclo de estudos visou exclusivamente a 
defesa do meio ambiente, A preocupação de V, Ex• c a preocupação 
do ilustre Senador Agcnor Maria, encontram, para felicidade nossa, 
resson:incia no Governo, que já tomou medidas, como também 
encontrou resson:incia junto a escolas de alto nfvcl, como a Escola 
Superior de Guerra conforme atestam os ciclos de estudos que ela 
realiza pelo Brasil afora. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço ao 
Líder do Governo seu aparte, S. Ex• nos anuncia que os nossos 
pontos de vista não são divergentes.' Nossos pontos de vista convcr· 
gcm para u intcrseção, nu mesma direção c no mesmo sentido. 
Devemos preservar essas nossas reservas, do contrário criaremos o 
que chamamos o mundo cão, onde a vida humana vai-se tornando 
cud:1 vez m:~is dilicil. 

Neste ponto abro um crédito ao Governo, 
Quando se erguem muralhas para gerar clctricidadc, para a na· 

vegaçiio, pura a irrigação, para propiciar o progresso, riqueza c 
desenvolvimento, acatou ução do Governo c nllo a condeno, porque 
i: a contrihuiçiio que a humanidade tem que prestar ao progresso c ao 
desenvolvimento. 

Por c.xcmplo, Sr. Presidente, descendo o Rio Grande c o Ticté, 
cm dircçào ~10 Puranú- sobrevoei esses dois rios- encontramos as 
barragens sucessivas que regulam o Tietê ou que regulam o Rio 
Grande, rios que lançam suas águas no Param!. Verificamos, do alto, 
a modilicaçào de coloração das águas. As águas escuras, barrentas, 
"'" primeiras barragens, vão aliviando sua coloração, vilo ficando 
mais ~:lurus. vão ficando transparentes c, nas últimas barragens, 
enti1o, siio :~zuis, sào úguas quase transparentes cm virtude daquela 
grande quantidade de massa lfquida, pura, porque a vasa, o material 
sólido, a ureia, as terras caldas, as terras das margens, tudo isto ficou 
retido pel:ts grandes barragens do Tictê, do Paranapancma, do Rio 
Grande e :tgora ficarilo detidas pela barragem do ltaipu, 

Abaixo de llaipu, então, criar·sc-ilo condições diferentes para a 
vida dllS pei.xcs. Nào só purn a navegabilidade, nilo! Para a vida dos 
peixes. Mas, ai se fizerum obras: fizeram·sc grandes barragens, 
dominou-se o sistema hídrico dessa grande Bacia do Prata c nós do· 
minamos o Tieti:, o Paranapancmu, o Parnafba, o Rio Grande c 
vamos dominar o Parunú, Para baixo, as águas estilo purificadas, de· 
cantadas, pelas grundes burragcns construfdas a montante, 

Mas, Sr. Presidente, do nosso poético ltabapoana, nascido nos 
contrafortes uo Cupuraó, que era, até há pouco tempo, o ponto 
dominunlc uo sistemu orogrúnco do Brasil, rasgando ali, descendo 
pedrus c corrcdcirus, rechils, alcantilados, fragas c cachoeiras, lan· 

-

çando·se nas planícies, hoje, Sr. Presidente, nilo há uma barragem, 
nilo há uma usina hidrclétricn, nilo há uma grande obra do Governo. 
O Governo nilo fez coisfssimo alguma ao longo do rio, mos assiste, 
de braços cruzados, a aristocracia canavicira do Estado do Rio, ma· 
toro rio.~ um rio morto! E aquela corda botânica ,que era uma atra· 
çilo para os pescadores do sul do meu Estado c do norte fluminense, 
hoje, é motivo de afastamento. Nilo é um foco de apelo, é um afasta· 
mcnto, ~ um mal cheiro insuportável c são as nuvens de mosquitos, E 
mais que tudo, Sr. Presidente, é a morte dos peixes que o homem 
assiste, todos os dias, na descarga de vinhoto da Usina de Santa 
Maria, no Municlpio de Bom Jesus de ltabapoana. 

O Sr. E••ndro C1rrelr1 (MDB - AM)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois nilo,. 

O Sr. E•andro C1rrelra {MDB- AM)- Nobre Senador Dir· 
ceu Cardoso, não posso silenciar quando V, Ex• põe a serviço do 
equillbrio biológico da sua região, esta torrente oratória que vem do 
homem dínamo. V, Ex• quando fala parece que se ouve um dlnamo 
espiritual trabalhar, e sempre obediente àqueles parâmetros que 
V, Ex• traçou, àqueles ideais, E, incorruptivelmente V. Ex• marcha 
em busca da sua balisa. c uma delas é a defesa ecológica da sua àrca. 
Quero colocar-me a seu lado, como seu soldado, a sua disposição. 
Hipoteco-lhe total solidariedade, V, Ex• talvez, mercê desta medi uni· 
dade de que sempre falo, nesta Casa, a mcdiunidadc sutil dos ar· 
tistas, dos oradores, que pressentem como o vatc o que está além, 
futuro, V. Ex• vislumbra este panorama apocalfptico do deserto que 
se anuncia na face da Terra, pois. hoje, já se constatou, cstatistica· 
mente. que a marcha do deserto sobre o litosfera do Planeta Terra 
vui numa proporção de 4% ao ano: 4% ao ano, repito. Dentro de 
mais algumas dezenas de anos, se continuarmos neste ritmo, o.Pia· 
neta serú um deserto c o homem desaparecerá, A floresta, o cquill· 
brio dos rios, esta no resta ciliar que protege os rios, as barragens per· 
niciosas. E há um outro fator, nobre Senador, ainda nilo se estudou 
os efeitos das infiltrações das grandes barragens, grande porccn· 
tagem d'água que vai para lençóis subterrâneos atingindo o magma 
terrestre e provocando convulsões c cataclismos que podcrilo 
aoo;oberbar a terra, num futuro próximo. Parabenizo-o, nobre 
Senador. V, Ex• quando levantou, aqui, a bandeira cm defesa do 
cientista Angusto Ruschi já deu uma demonstração eloqUente dessa 
sua dedicação diuturna ii defesa do meio ambiente da sua terra c, por 
conseguinte, do Brasil e de todo o Planeta, Meus parabéns, nobre 
Senador. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o apar· 
te do nobre Senador Evandro Carreira que a Casa já se acostumou a 
ouvir - não como um fluxo macio do meu ltabapoana, pequeno, 
que os olhos comportam - mas como um lmpcto devastador, 
avassalador, esmagador do seu Amazonas que tudo inunda, a qu·cm 
nada resiste, nem a eloqUência dos oradores do Senado, nem os 
nossos argumentos nem as nossas idéias, V, Ex• nos deu, através da 
citação do magma primitivo, da formação c dos reajustes da tctânia 
da terra, a demonstração de uma página do gênesis formando o 
mundo, 

Então, nobre Senador, cu até me confesso um pouco tfmido cm 
falar de um fluxo pequeno, de um fio d'âgua, diante da gigantesca 
caudal amazónica, daquele Rio, como já disse aqui uma vez c vou r•· 
pctir agora, diante do qual o mundo se estarrece de registrar, que 
lança nas ãguas do Oceano 10% de toda a âgua doce que os mares do 
mundo recebem. Dez por cento da águo doce que todos os rios do 
mundo lançam no mar, silo levados pelo Amazonas, O homem é um 
produto da terra, V, Ex• I: produto da hiléia amazónica, Quando nos 
falo aqui, ou da gigantesca floresta, misteriosa floresta, aquela silva 
hórrida, aquele magnifico pedaço de floresta que o homem cstâ 
devastando, criminosamente devastando cm alguns pontos c onde jâ 
vi, oobrcvoondo, pedaços imensos de deserto dentro da selva dcrru· 
bados cm 'terrenos de lavoura, abandonados. Enti!o, V, Ex• traz 
aqui aquele caudal imenso, avassalador, que inunda, inunda quando: 
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ataca e inunda, tambl:m, quando elogia. E, permita-me V. Ex• sair 
um pouco do nfvel das suas águas c continuar o meu pronuncia· 
mento, senão elas me afogam. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- V. Ex• permite um 
aparte? (Assentimento do orador) - Nobre Senador Dirceu 
Cardoso, também desejo cumprimentar V. Ex• pelo oportunodis· 
curso que está pronunciando nesta tarde. O problema que V. Ex• 
aborda, com tanto brilho, não 1:, entretanto, apenas um problema 
brasileiro, mas mundial. Infelizmente os homens responsáveis pelos 
Governos daqui e do estrangeiro só deram conta da gravidade deste 
assunto um pouco tarde, de forma que, conseqUências como essa, 
que V. Ex• está abordando, não silo fatos isolados. Concordo, entre· 
tanto, com o nobre Senador Evelâsio Vieira, quando disse que o 
grande problema é conscientizar o povo, porque ele precisa parti· 
cipar desse interesse pelo problema que, aliâs, já mereceu do 
Governo brasileiro uma atenção especial, quando foi criada a Se
cretaria do Meio-Ambiente, onde está um homem que,' realmente, 
preocupa-se, estuda e estâ presente a todos os aspectos que esse pro
blema apresenta. Então, quando conseguirmos conscientizar o povo 
será mais fácil para o Governo. Ainda agora, no Estado de São 
Paulo, surgiu um movimento, no Paranapanema, com a construção 
de uma fábrica que ali se pretendeu instalar, que até dividiu o 
Governo do Estado de São Paulo. Entretanto a população, com 
prefeitos à frente, está fazendo um grande movimento em defesa da 
região, sobretudo do Rio Parnnapanema, para que ele não seja poluf. 
do de uma forma dramática, como se vé ameaçado, E li nos jornais, 
de cerca de 8 ou I O dias, que o próprio Ministro Shigeaki Ueki, de 
Minas e Energia, mandara um telegrama de solidariedade àqueles 
membros da comunidade que, naquela região de São Paulo, se 
reuniam p~r· defender a região e para evitar que ali se instalasse uma 
fâbrica ~uc iria prejudicar grandemente o rio Paranapnncma. De 
maneira que, na hora cm que o povo, realmente, vier participar mais 
conscientizando·se da gravidade desses problemas e da importância 
da solidariedade que pode c deve dar ao Governo, tenho a impressão 
de que o Governo, que se preocupa e quer solucionar esses aspectos 
ecológicos no Brasil, terâ uma retaguarda que lhe darâ muito mais 
força. Trago, portanto, o meu aplauso no discurso de V, Ex•, dizen· 
do mais que a gravidade que V. Ex• aponta ao referir-se a um rio da 
sua nobre terra, ocorre cm outras regiões e, também, no Estado de 
Silo Paulo c, acredito, em quase todo o Brasil. Recentemente, estive 
no Amazonas e lã surge, também, outro fato, certamente muito 
grave, porque lá existe a pesca com bombas de envenenamento que, 
às vezes, matam um cardume inteiro. Portanto, acredito que tudo 
isso não ocorrerA quando o povo ajudar o Governo a defender-se 
desses problemas. Muito grato a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço ao 
aparte do nobre L!der da ARENA, Senador Otto Lchmann, que 
trouxe ao conhecimento da Casa os problemas paulistas, para 
enriquecimento do nosso discurso, c rebate o ponto de vista magnili· 
cnmente aqui expcndido pelo nobre Senador Evelâsio Vieira. 

Mas, devo dizer, o nobre Lldcr Senador Osires Teixeira falou 
nessas providências. sei que o Governo tem uma Subsecretaria do 
Meio-Ambiente, entregue à clarividência c ao patriotismo de um 
grande paulista. Mas, cada um de nós tem a sua làgrima. Eu choro a 
minha. V. Ex• chore u lágrima paulista; o nobre Senador Evandro 
Carreira, que chore a lâgrima amazonense; o Senador Agenor 
Maria, a rio-grandensc-do-norte; o nobre Senador Evelàsio Vieira a 
lãgrimn catnrincnse; c o Senador Osires Teixeira, a lágrima goiana. 
Cada qual tem a sua lágrima. Estou chorando a minha làgrima. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO)- E é a ela que damos a 
nossa solidariedade. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço. 

Mas, Sr. Presidente, o problema nilo é só o peixe morrer, as 
populações ribeirinhas nilo têm mais a âgua pnru beber, porque 
apanhavam a Agua do ltupnpoana, colocnvnm·nn em grandes potes 
de barro e, ali, depois de dois ou trcs dias de decantação natural, 

tinham uma Agua saborosa, potãvel, bebfvel, agora, têm uma água 
catingosa, têm uma água nojenta, têm uma Agua escura, porque uma 
usina, hã muito tempo construldn, permanentemente, joga o seu 
vinho to nesse pequeno rio. 

Sr. Presidente, o vinhoto é um elemento extraordinário para o 
fabrico de adubo; ele pode ser contido, industrializado e ser um 
subproduto dessa usina. Por que nilo se exige dessa usina a (abri· 
caçilo de adubos ou, então, que se contenha o seu vinhote, para nilo 
matar o rio? 

Se fosse uma obra recente, ainda se admitiria, mas, Sr. Presiden· 
te, a obra é antiga. A usina data desde os nossos tempos de criança, 
em que pnsseãvnmos à margem do rio, apanhando passarinhos c 
pescando peixes. Mas, hoje não podemos mais freqUentar o 
Jtabaponna, porque, aqui, de acordo com o abaixo-assinado de 
populações de Bom Jesus, Mimoso, Muqui, ltnpimirim, Bom Jesus 
do Norte, Apiacâ, Calçado, Guaçuf, etc., trezentos e setenta assinatu· 
ras, protestando contra a morte do nosso ltabapoana e a descarga de 
vinhoto da usina Santa Maria, no municlpio de Bom Jesus do ltnba· 
poana, no norte do municlpio. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. EX• um 
"aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- Pois não. !;: sem· 
prc com honra c satisfação que ouço V. Ex• 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Dirceu Cardoso, 
conscientizar a população ribeirinha de um rio que morreu, de um 
rio que dava àgua e não dà mais, de um rio que dava o alimento ntra· 
vés do peixe e não dã mais, ni!o entendo essa conscientização da 
populaçilo. O que é preciso é conscientizar o dono da usina. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Exatamcnte! 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - E' necessârio que se 
prolba, que o Governo use da sua força para conter a sanha crimino· 
sa desse usineiro que, sozinho, estã prejudicando a toda a população 
ribeirinha desse vale. Isso é que 1: necessãrio. Conscientizar o povo 
para este fazer abaixo-assinado e ir no Governo? Por quê? Nilo tem 
sentido. Congratulo-me com V. Ex•, e acredito que se alguém preci· 
sn ser conscientizado desse episódio esse alguém, é o próprio Gover
no. Muito obrigado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o 
magnifico aparte de V. Ex•, falando como homem do povo. Estou 
vendo que essa maneira de se conscientiznr o povo jã é um "canto de 
sereia", Esse povinho miúdo, a uraia mh1dn", a plebe. suarenta, jâ 
estã acostumada, Sr. Presidente, desde que nasce, a ver a festa do 
grande e não ter carne para comer, a passar diante das vitrines, na ci
dade, ver os brinquedos que a gente rica compra e que nunca poderã 
ter; ver os hospitais onde os filhos das famllins abastadas silo trn· 
tndos c que não podem freqUentar; ver o sapatinho da missa dos 
domingos c continuar com os ph descalços, Sr. Presidente, porque 
nunca recebem esse sapato. Vivendo nesse regime de restrição, desde 
o nascimento até quase a morte, vivendo em casas toscas, Sr. Presi· 
dente, em favelas, vivendo sabe Deus como e alimentando-se sabe 
Deus de que maneira, então, temos que conscientizar esse desgrn· 
çndo, como disse o nobre Senador Agenor Maria. Enquanto o dono 
da usina, Sr. Presidente, com seu carro imenso, indiferente que h 
margem do seu caminho hã um povo desesperado que espera sua 
oportunidade de tomar parte no grande banquete da vida. Isto é que 
é importante, Sr. Presidente. Hã um povo à margem das estradas 
onde esses potentados passam e desfilam sua riqueza, seu Ju~o, sua 
ostentação e sua opulência; hd um povo quase sem esperança espe· 
rnndo que se façam mais restrições no seu pequeno mundo de pri· 
vnções. Esse povo que foi contido em todos os seus anseios, cujos 
olhos dos filhos cresceram diante das vitrines, diante da vida, e nilo 
podem e nunca puderam ter nada. E nós, na hora, então, em que a 
água do rio fica catingosa, temos que conscientiznr esses desgrn· 
çados. Eles que quebrem seus depósitos, eles que quebrem as suas bi· 
lhas- como se chama lã- c as suas talhas e vão beber Agua onde a 
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ógun se encontrar. O que não se pode perturbar é a passagem impo· 
ncntc, audaciosa do potentado que o Governo podia impedir que po· 
Jurssc aquele rio, que matasse aquele rio, que exterminasse a vida dos 
peixes c dificultasse a ógua para o povo beber. 

Este, Sr. Presidente, o meu protesto neste dia: pelo meu ltnbn· 
poann, corda potdmica que divide o Estado do Espfrito Santo do Es· 
todo do Rio de Janeiro. De poucas centenas de metros de largura, 
um rio de margens, de paisagens mngnrficas, lindfssimns, cujos pocn· 
tcs, siio inesquccrvcis- este rio, hoje, é um foco de desespero. Hoje, 
os cardumes de peixes que subiam sua torrente para a desova, nilo o 
fazem mais, afastam-se, porque, no invés de um foco de apelo, aquilo 
é um local de cxtcrmrnio c de espanto. 

Assim, Sr. Presidente, espero que o nobre Lrdcr da Maioria leve 
ao Sr. Subsccretório do Meio-Ambiente este nosso protesto, chornn· 
do a nossa lágrima e esperando aqui, Sr. Presidente, conscientcmen· 
te, que outros venham trazer problemas semelhantes com os rios de 
sua terra. Mas quero, Sr. Presidente, cambiar essa cena, se eu tivesse 
poderes cu passaria para o fim do século ou do milénio esta nossa ses· 
são. No ano 2000, neste pfenário, se ele existir, ouviremos Senadores 
falando cm rios mortos, em florestas desabadas, cm terra calcinada, 
cm desertos imensos que o homem fabricou, por incúria, por falta de 
consciência, por falta de humanidade, no mais das vezes, por falta de 
solidariedade humana. Espero que, no ano 2000, eu não, mas meus 
netos, ouvirão Senadores reclamarem que há 20 ou 25 anos atrâs, ma· 
tou-sc um rio c o Governo nada providenciou, derribou-se a manta 
protctorn da Amazônia, devastada, Sr. Presidente, quando uma utili· 
dadc imediata, cm algumas zonas, ela não tem. 

Assistiu-se a tudo isso, assistiu-se a esse apocalipse, Sr. Prcsidcn· 
te, sem que ninguém, de parte do Governo, com os olhos voltados 
para o futuro, visse um clarão de alvorada, anunciando um novo 
mundo. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO 
CARREIRA NA SESSÃO DE 27·9-77 E QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POS· 
TERIORMENTE: 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o se· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Desde algum tempo, estamos ferindo um problema scrirssimo c 
que vem passando despercebido, tocado, aqui c ncolâ, apenas de sos
laio, sem o interesse profundo a que as grandes causas obrigam. 
Trata-se da hipcrbolização da urbe, da cidade, a transformação da 
cidade cm mcgalópolc. Nem a propósito, fomos presenteados, nesta 
tarde, com o discurso bcUssimo, da lavra do nosso mui querido Dir· 
ccu Cardoso, cm defesa de um rio da sua terra. Defesa que nos leva à 
conscicntização da dcscrtificaçilo do planeta, problema que se acha 
cm conjugação com o problema da mcgalópolc, pois coloco, na 
concentração demogrâfica das cidades, a causa primeira e essencial 
de todos os problemas que hoje empolgam c angustiam o homem. 
Foi o desenvolvimento exacerbado, foi o crescimento desordenado, 
mercê desse imediatismo a que nos obriga uma lei primária, que o 
homem obedeceu cm épocas primcvas, mas que, agora, jâ não se 
justifica, depois que ele conseguiu urdir c estruturar um arcabouço 
socictârio, capaz de garantir a sua sobrevivência. Não se justifica 
mais, Sr. Presidente, Srs, Senadores, que o homem fique à mercê de 
construir o seu pé-de-meia; não se justifica mais que o homem fique à 
mercê da lei da sobrevivência do indivfduo, aquela lei que o condu· 
ziu, que o orientou nos primeiros caminhos, quando ele, sem 
nenhuma estrutura social, era obrigado a destruir, a matar para 
sobreviver, para se alimentar. Hoje, isso já não se justifica. O homem 
criou uma estrutura; o homem criou um organismo que se chama 
Estado, c que toma a responsabilidade de garantir a sobrevivência do 
homem na vida soclctórin. 

Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, infelizmente exageramos, 
superestimamos essa lei da sobrevivência do indivfduo e caminha· 
mos nessa viagem antropofágicn, a que o Senador Agenor Maria se 
refere, enfatizando a rcsponsnbilldndc do capital que, em última 
anólisc, nada é, nem mais, nem menos, do que a obediência a essa lei 

da sobrevivência do indivrduo, que o Estado tem a responsabilidade 
de elidir, porque ele foi criado pelo homem para isto. As contribui
ções, os estudos, as investigações, as pesquisas c os levantamentos, a 
cada dia, aumentam o acervo de noções que nos autorizam a conde· 
nnr o desenvolvimento e a concentração demogrâfica nas grandes 
urbes. 

Dentro desta opulência de informações, trago uma, colhida no 
jornal Folha de S. Pau/o, do dia de ontem. 

Perdoem-me se, nesta Casa, deixo de projetar ou ter a pretensão 
de legislar, pois o Legislativo sofreu uma inversão na sua tâbua de 
valores, que hoje é quase impossrvcl legislar nesta Pâtria. Ela vem de 
um Poder maior que se sobrepõe ao Legislativo. 

Conclui, portanto, que me cabia transformar. o meu mandato 
numa câtcdra, onde eu pudesse, expor, discutir c debater os temas 
que deveriam ser transformados em lei, mas que, diante da minha 
insignificância, diante da falta de força e de poderes 'de que dispõe o 
Legislativo, deixo este comportamento demagógico, para aqueles 
que o pretendam, e limito-me a trazer a esta Casa informações, 
dados, que nos possam orientar, ou que possam orientar esta força 
ultrapodcrosa que legisla por nós c que decide por nós. 
Diz o Jornal: 

A INSEGURANÇA DAS CIDADES 

Belo Horizonte 

As cidades se tornam, a cada dia, mais inseguras. Se 
"viver é muito perigoso", como adverte Guimarães Rosa, na 
sabedoria de Riobaldo, viver nas cidades grandes constitui 
perigo muito maior. Ainda agora um general é assassinado 
no Rio de Janeiro por um assaltante qualquer. Ninguém se 
sente garantido nas ruas movimentadas. 

A urbanização acelerada do Pars, nos 6ltimos trinta 
anos (c a cada ano cm velocidade maior), trouxe para os 
subúrbios das metrópoles uma humanidade tangida pela 
esperança de realização pessoal c an'siosa de conforto. Para 
realizar sua esperança, veio confiada nos empregos 
industriais e nos serviços. Mas as cidades não a puderam 
acolher com o mfnimo que esperavam. Dar a proliferação das 
favelas, a ausência de escolas, o subemprego,. a carência 
alimentar. E, para completar o quadro, a sedução do 
consumo. A miséria cresce, diante da opulência, de acordo 
com a fórmula de Raymond Aron, para quem "a pobreza é a 
diferença entre o que se tem e o que se quer". 

Se hã uma desagrcgaçi!Ó familiar nas camadas de renda 
mais alta, ela é muito mais dramâtica entre os pobres. O lar 
passa a ser apenas um abrigo tosco, onde se amontoam, a 
noite, pais c filhos. Durante o dia cada u111 deve fazer a caça 
ao pão, na selva urbana. Ora mesmo que os pais tenham trazi· 
do, do interior, normas tradicionais de conduta, não consc· 
guem transmiti-las com êxito aos filhos. Estes, abandonados 
a seu próprio arbftrio, sem escolas e sem pilo, acabam 
optando pelo furto, em bandos formados ao acaso das ruas. 
A escalada é fácil. Do furto ao roubo, do roubo ao assalto à 
mão armada, ao assassinato. 

Somos vftimas de amargo paradoxo: Construrmos as 
grandes cidades c delas nos orgulhamos, porque elas nos 
permitem viver melhor. Consumir mais, divertir-se mais, ter 
maior acesso aos bens da cultura é Jegrtima aspiração de 
todos, de acordo com as normas de hoje. Mas para isso paga· 
mos um preço muito alto. O preço da ang6stin, o tributo do 
medo. 

Como proporcionar segurança aos habitantes das 
grnntcs metrópoles? A açilo policial, cm si mesma, não basta. 
A administração p6blica nilo dispõe de meios para recolher 
das ruas os meninos e meninas abandonados c educá-los com 
a feto e respeito. Os meninos e meninas, jogados lls ruas, não 
têm compromissos com coisa alguma, porque desconhecem 
quaisquer códigos de conduta social. No fundo, o que se cn· 
contra cm questão é o próprio modelo universal de viver ... 

l 

J 
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Sr. Presidente, Srs, Senadores, a principio eu supus que estivesse 
à mercê de uma alucinação. Será que o modelo, o modus vivendi do 
homem está dependendo do equacionamento entre a cidade e o 
campo, entre o individuo e o Estado? E leio, neste jornal, que não 
estou sozinho; o articulista está comigo ou eu com ele, no responsabi
lizar a grande urbe, a selva de pedra, pelo descaminho do homem, 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita 
honra, nobre Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Mula (MDB- RN)- V, Ex• galou cm modelo, 
e falou muito bem. Nós precisamos mudar esta verdadeira psicose da 
urbanização. Nas grandes urbes, o Governo favorece os distritos 
industriais nas periferias das grandes cidades onde se amontou o 
homem, vindo do interior abandonado, sofrido, margi~nlizado, para 
ficar debaixo das pontes, nas favelas das grandes cidades, porque é 
onde encontra o emprego. A propaganda massíncanie, autobitolan· 
do o homem para favorecer ii indústria que tem mercado farto, fácil, 
de mil operários na porta de uma fábrica em busca de dez vagas que 
aparecem. Essa concepção, Senador Evandro Carreira, precisa cair .. 
Porque essa concepção de vida cai ou cairemos todos nós com ela. 1: 
preciso que o Governo acorde para uma realidade: a indústria do 
consumismo, ou seja, a sociedade de consumo está prostituindo este 
Pais. O respaldo da sociedade se encontra na familia c na fê:, c ambas 
estão sendo dcstrufdas por uma sociedade de consumo massificantc, 
materialista, arbitrária, inconseqUente. Parabenizo-me com V. Ex• e 
afirmo, nesta oportunidade, de que o maior culpado das 
mcgalópoles como São Paulo, Rio e jâ agora Salvador e Recife é o 
próprio Governo, que não acorda para esta realidade. Por que os 
distritos industriais às margens das grandes metrópoles? Por que 
não dar todos os privilégios aos distritos industriais, interiorizando a 
indústria? Não é no interior que é produzida a matéria-prima? Lã 
sim, essa matéria-prima deveria ser industrializada, Por que 
transportar essa matéria-prima do interior rural para as grandes 
urbes e lá manufaturá·las? Por que não mandam manufaturar esta 
matéria-prima lá no interior, onde ela i: produzida, ocupando a miio· 
de-obra fácil dos rurfcolas nas fases de cntmsafras? Por que trazer 
tudo para as capitais? Para dar às direções dessas indústrias o apaná· 
gio e o privilégio de viverem no centro e nas capitais. e preciso, 
Senador Evandro Carreira, de uma vez por todas acabar com essa 
psicose de urbanização e interiorizar a indústria e acabar com as cida· 
dcs de 8 a lO milhões de habitantes. Cidade acima de um milhão de 
habitantes é inteiramente impossivel. E o que vem crescendo em 
mcgalópoles como São Paulo e Rio é a prostituição em todos os 
sentidos, Congratulo-me com V. Ex• c tenho certeza, o responsável 
maior é o próprio Governo, que dá subsidio, dâ oportunidade da 
instalação de certas fábricas através dos distritos industriais, na 
periferia das grandes cidades. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena· 
dor Agenor Maria, o seu aparte me estimula, abastona o meu dis~ur· 
so c me conduz a uma passivei contradita que nós contra·argU~rCa· 
mos, 

Diria o nosso interlocutor: 
"Mas isso é um .fenômeno universal. O problema da urbe 

extrapolada é um problema universal, é um problema do progresso, 
do desenvolvimento. O mundo inteiro se desenvolve assim; criando 
grandes cidades", 

Inegavelmente. Mas estará certo este caminho de progresso? 
Serâ cxato? Será correto o desenvolvimento com base na exacerba
ção? Na concentração dcmo.gráfica nas grandes urbes? Estará certo 
esse caminho? Será isto o progresso verdadeiramente, quando nós já 
podemos retirar dessa experií:ncin a que V. Ex• se referiu, com muita 
propriedade, a sociedade de consumo? A sociedade de consumo tudo 
faz e tudo propicia a fim de que ela se desenvolva numa progressão 
geométrica cada vez mais como uma bola de neve em nvnlanchn 
destruindo tudo c assoberbando os meios de comunicação. Cito a 

televisão, caso gritante, em que somos obrigado a assistir programas 
onde pontir.ca a violência, onde nenhuma instrução se recebe, anilo 
ser violõncia, erotismo, c mais nada. Por quê? Porque o homem nes· 
se afã de mcgalópole, ele facilita, ele dâ condições para que.csse meio 
de comunicação extraordinário que o homem concebeu, que é a 
televisão - televisão que podia nos levar a um sentido solidarista 
muito maior, porque nos reúne em casa - foi desvirtuado. Nem o 
legislador compreendeu o significado. Nem o nosso legislador, nem 
o legislador universal, porque eu não me rer.ro ao legislador 
brasileiro, eu estou falando cm termos ecumênicos, estou seguindo o 
raciocfnio do nosso interlocutor que pôs a coisa cm termos 
universais. O Brasil i: assim porque ele é o caminho do progresso. O 
caminho é a megalópole, o caminho ê a sociedade de cqnSjJmo. Mas 
nem o legislador universal percebeu que ele nasceu na Ágora, ele nas
ceu na proça à mercê da fiscalização do povo, porque o legislador, ao 
receber aquele instrumento procuratório para falar pelo povo, s6 
pódc ser julgado pelo povo, Mas que povo pode nos julgar, se esta· 
mos trancados nesse cofre de aço e cimento? As galerias vazias, as 
cadeiras abandonadas Por quê? Porque não estamos mais na Ágora, 
na velha praça, onde o povo r.scalizava diretamente, onde nasceu a 
democracia. lã, onde o povo julgava c sabia quem votava contrário 
ou favoravelmente aos interesses do povo, quem era e quem não era 
assíduo ao cumprimento do seu mandato. 

Se o legislador de outrora tivesse percebido, não teria deixado 
que esse meio sutil, extraordinário de comunicação, que é a televisão, 
ficasse à mercê da sociedade de consumo. Nilo! Ela deveria estar 
aqui, focalizando este forum de debates, levando cm cadeia a toda a 
naçilo para que ela soubesse c nos fiscalizasse c que não tivéssemos 
que ficar à mercê - como V, Ex• disse com muita propriedade, 
também, hã poucos dias- do Deputado, do Senador, do Legislador 
que compra mandato por ocasião do voto e da eleição. O povo 
fiscalizaria, conheceria aqueles que trabalham, aqueles que votam a 
favor ou não dos seus interesses e daria o veredito no dia das elei
ções. Mas, nobre Senador Agenor Maria, creia que a sua afirmação é 
verdadeira, Se nilo tomarmos posição, seremos devorados por essa 
sociedade de consumo. 

E agoru, prossigo, respondendo ao nosso interlocutor: Por que 
o que i: válido para a China, para a Rússia, para a Inglaterra, para os 
Estados Unidos, para o Gabão, tem que ser válido para o Brasil? 
Fizemos uma Revolução para quê, pergunto? Para encontrar o quê? 
Para estabelecer o quê? Para macaquear uma civilização européia, 
uma civilização asiática, uma civilização africana, uma civilização 
norte-americana? Não; r.zemos para criar o nosso modelo. O modelo 
brasileiro deveria estabelecer guerra, romper relações com a 
mcgalópole e criar o nosso modelo independente, puro, um modelo 
que olhasse para o campo, que se virasse para o interior, que se viras· 
se para o hlnterland, que compreendesse que esse imenso espaço ter· 
ritorial tem que ser ocupado; não para carrear- como disse V. Ex• 
-mais recursos para a urbe, criando o Fundo de Desenvolvimento. 
Urbano, dando, cada dia, mais dinheiro para a construção de 
mctrós. Pelo contrário, a Revoluçilo deveria ter coragem de cumprir 
o seu ideúrio de dir.cultar a vida na cidade, para que o homem 
retornasse no campo, para que o fluxo migratório do interior paro a 
cidade fosse invertido, dando condições propicias a se criar uma 
civilização diferente nos campos. 

Não estou aqui pura endeusar o que se faz, hoje, no Camboja, 
porque lá estú se fazendo cm termos de genocldio. Mas o cambojano 
entendeu isso, embora usando métodos que condenamos, pois já 
chegaram a sacrificar - dizem as estutfsticas - mais de quinhentos 
mil pessoas, neste retorno no campo, na destruição da cidade, na 
eliminação do intelectual sofisticado, na eliminação do economês e 
do economistn que, sem entender a linguagem natural, enfatiza essa 
sociedade de consumo, 

De forma que, nobre Senador, a resposta que darlnmos o esse 
interlocutor seria esta: procurar o nosso modelo. E quem melhor 
pode procurar o nosso modelo? Quem dispõe do instrumental? 
Quem possui os mecanismos pnru encontrar esse modelo? Sou cu, 
um humilde pesquisador perdido numu imensidno de pnp!is, de 
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. . 
jornais, de revistas? Quem? Uma humilde Universidade sem rccur· 
sos? t: o Governo. t: o Governo que pode movimentar todo seu 
arsenal, todos os seus l~boratórios, todos os seus t~cnicos. 

O problcmà nilo cstll na procura do modelo, o modelo a! está. O 
mbdelci ~o retorno ao campo, ~ o descongestionamento das megaló· 
polcs. Nilo há outro modelo. O problema institucional, inclusive, 
não será resolvido nem com dilllogo, nem com monólogo, nem com 
sinfonia. Nada vai adiantar. 

o fundamento, a causa, a gcnctriz da qucstil()o nil~ estâ numa 
fórmula jur!dica. Nilo. Nilo ~ o cientista politico, nilo é o estadista 
que vai cncóntrar a fórmula. A fórmula já estll dada: é o retomo no 
campo. Enquanto a megalópolc existir desordenada, c cada vez mais 
inchando, o Estado 'estará sempre alegando que precisa de instru· 
mental coercitivo c repressivo. Por. quê? Porque as angOstias, os rc· 
calques, as frustr.ações estarão acontecendo no grande laboratório da 
mcgalópohi. E o assassino, c o subversivo, c o ladrão, o marginal de 
todos os mátizcs estarão sempre acontecendo por falta de realização 
pessoal. Mas, se se desse o retorno para o campo, com condições de 
assistência, nem a marginalidade, nem a subversão teriam condições. 

Claro que nós nilo poderíamos, de inopino, com este retorno 
para o campo, passar uma csponja"-<:m toda a criminalidade. Ela 
aconteceria ma's ao sabor de outros fatores, c seria muito menor. 
Fatores, que nós só poderemos, talvez, erradicar com cirurgias gc· 
néticas, com cducaçiio, com instrução. 

o· Sr: E•olblo VIeira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um 
aparte? · 

. O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Ouço 
V, Ex•, com muita honra, nobre Senador Evclllsio Vieira. 

O Sr. EYelblo VIeira (MDB- SC)- V, Ex• é um profundo cs· 
tudioso da Antropologia, da Sociologia c da Ecologia, V. Ex• é um 
pesquisador social, um politico que merece, de minha parte, o maior 
respeito pelo grande contcOdo que exterioriza constantemente, nesta 
Casa c fora dela, em qualquer reunião social. Oeralmcntc, participo 
das Sl!BS id~ias, das suas posições, c cm algumas, tenho as minhas dis· 
éordâncias, talvez, pela minha pobreza de conhecimento. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nilo 
apoiado!· · 

O Sr. Eve"llo Vlel~l (MDB- SC)- B por isso ~~c vivo mais 
uma tarde de profunda sensação, em relação à tese que defende, O 
homem surgiu portanto de dois objetivos: o seu bem material c o seu 
bem espiritual. Infelizmente V. Ex• tem razilo, ele acelerou a sua ca· 
minhada na busca do seu bem material, esquecendo-se do seu as· 
pccto espiritual, do lado humanlstico. 

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

O Sr. E•el,slo VIeira (MDB- SC)- E o homem se prevalece 
de todos os meios, de toda a sua capacidade para induzir o seu seme· 
lhnnte a consumir o produto que ele tem a vender. Institui-se o mito 
da sociedade de consumo, que é a que cstâ a predominar em quase 
todo, scnilo .cm todo o. mundo ocidental. Em razilo disso e porque 
somos muito macacos a imitar outros povos, principalmente, os 
nossos irmãos americanos-do-norte. Criamos, quando nilo deve· 
ríamos criar, as nossas grandes metrópoles, supcr·mctrópolcs: Silo 
Paulo, Porto·Aicgrc, Rio de Janeiro, Belo Horizonte c Recife. E am· 
pliamos o nOmcro dessas cidades com supcrpopulaçõcs. Um erro i 
Erro do Governo Federal, dos Estados e dos Municlpios, Erro da 
própria elite dirigente, por falta de uma consciência plena. Veja 

·V, Ex• que at~ hâ,vintc anos, o paulistano, nilo o paulista, estufava o 
peito e dizia: "Silo Paulo não pode parar". Agorajâ começou uma re· 
versão. Nilo faz muitos anos, um Prefeito de Silo Paulo teve a co· 
rogem de dizer: "Silo Paulo precisa parar", Ele chegou ao ponto que 
V, E~• defende. Veja o erro nosso: no Brasil, temos dimensões terri· 
torlals vastíssimas: o nosso crescimento deveria ser horizontnl, com 
cidades de duzentas mil pessoas, trezentos mil habitantes, qui· 
nhcntos mil. 

O SR, EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- No mllximo. 

O Sr. Evel,slo VIeira (MDB- SC)- O ideal seria até trezentas 
mil. Mas o que nós vemos? Cidades com um, dois, três, quatro mi· 
lhões. Silo Paulo serll a maior cidade do mundo, dentro de poucos 
anos. AI vem uma sl:ric de problemas: o homem começa a sofrer no 
deslocamento do seu lar ao seu serviço; l: o isolamento nos aparta· 
mentos. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- t: o enlata· 
mentol B o cnsardinhamcntol 

O Sr. Evel,slo VIeira (MDB- SC)- Vem todo aquele elenco 
de poluições de todas as ordens. Agora, discordaria, por exemplo, de 
V, Ex•, quando diz que o Governo nilo deveria dar recursos para es· 
sas cidades. Há necessidade dos recursos, para eles abrandarem os 
seus sofrimentos. Cabe ao Governo ter a coragem de iniciar um 
processo de planejamcnto territorial. Seria preciso, a!, que os arqui· 
tetas, aqueles que são responsáveis pela construção dos edillcios, que 
os urbanistas se aprofundassem nos estudos na área da sociologia, 
no estudo do homem, do seu estado de alma, do seu comportamento, 
para, então, preconizarem c realizarem uma urbanização de acordo 
com o interesse c a necessidade de sobrevivência do homem. Poderia 
tecer outras considerações, registrar outras posições em abono à pró· 
pria tese que V. E~• defende, 'mas, torna-se dcsneccssllrio, porque o 
dono da palavra ê V, Ex• Queria, aqui, cumprimcntâ·lo pelo csplên· 
dido pronunciamento que faz, qui: ê um trabalho de conscicntizaçilo, 
de educação, levando informações, porque a quase totalidade da 
nossa elite está divorciada desses dados, dessas informações de que 
V, Ex• tem conhecimento, c que poucos outros têm, Porque V. Ex• 
se aprofun~a, se debruça sobre os livros a estudar c a fazer ava· 
liaçõcs. Na hora cm que a nossa elite, principalmente aqueles que 
têm a responsabilidade de desenvolver as cidades, de ajustar os 
homens aos meios, for para essa ârca, com esses conhecimentos a 
que me refiro, encontraremos a solução; nem tudo está perdido, O 
que se precisa ê uma açilo, um estudo profundo, cm seus vllrios 
aspectos, não só na parte do progresso material, mas, também, do 
progresso em si, para termos, então, o desenvolvimento real e efctivo 
do homem nos dois campos: material c espiritual. Muito obrigado. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena· 
dor Evclásio Vieira, muito agradecido. 

Quando V, Ex• se refere a São Paulo, cm termos de parar ou 
continuar o seu pscudoprogresso, jll se tendo chegado à conclusão de 
que é preciso parar, quero levar ao conhecimento de V, Ex• c da casa 
que já se alvitra formar um cinturão cm torno do centro de São 
Paulo, fechando-o ao trânsito de veiculas, tal a quantidade dr 
to~idcz do monóxido de carbono. Construlmos, inclusive, um 
veiculo que nos envenena. Hã alguém atl: que diga: "Por que tu nilo 
fumas? O que adianta nilo fumar se, ao atravessares n rua, estás assi· 
milando o equivalente a S charutos, (risos,) s6 cm monóxido de 
carbono que tu aspiras?" Quer dizer, nós vivemos, portanto, nobre 
Senador, diante desse pnro~ismo. Bum verdadeiro paroxismo! 

Entilo, V. E~• citou muito bem, Silo Paulo, outrora, nilo podia 
parar: hoje,jã tem que parar: Tóquiojâ tem qtic parar; Nova Iorque 
jã tomou providências, bem como Paris, Londres c Buenos Aires. 
Todas as grandes cidades estilo compreendendo que o seu desenvolvi· 
menta é uma autofagia; elas estão se nutodcvorando, c é preciso 
parar. 

No retorno no campo cstú, nobre Senador, a solução para a pro· 
blcmática do homem. 

Vejamos a que se refere o articulista, nn Falira de S, Paulo: 

"No fundo, o que se encontra cm questão é o próprio 
modelo universal de viver, n chamada sociedade de consumo 
que o nosso século escolheu como padrilo, Felizmente come· 
çu u existir, no Brasil, a consciôncin de que o Pnls devcrll 
desconcentrar sua industrinliznçilo c, com isso, conter o 
crescimento dos pólos urbanos. Nilo silo poucos os que 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Qulnta·feln 29 5151 

aconselham o estimulo ao desenvolvimento dllB cidades 
menores. Nelas, a comunidade pode cxcrccr•sc de maneira a 
corrigir os desajustes c proporcionar mais segurança aos indi· 
vfduos. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Menor, 
da Câmara dos Deputados, concluiu, recentemente, que 
temos mais menores abandonados do que toda a população 
da Argentina. e este um dado que convoca cuidados priori· 
tários.'' 

Vejam, Srs. Senadores, temos mais menores abandonados do 
que a população argentina, Suponhamos que isto seja uma hipérbole 
-a população da Argentina, se não me falha a memória, deve andar 
por volta de uns 30 milhões de habitantes, mas digamos que fossem 
I O milhões as crianças abandonadas neste Pafs. Em decorrência de 
quê? Da urbanização c da macaqueação brasileira. 

Nós fizemos uma revolução para modificar o status quo, não foi 
para copiar progresso da Argentina, dos Estados Unidos, . de 
Londres, do Japão ou da Itália i Temos que ter a nossa civilização, o 
nosso modelo. O modelo que vai sobreviver ao século XXI, e que vai 
dçminar outro milénio. Será uma civilização com base na natureza, 
nilo com base nu sociedade de consumo, na poluição dos rios, na 
industrialização sofisticada, mas com base na valorização daqueles 
cânones, daqueles axiomas naturais. 

O Sr. Aaenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena· 
dor Agcnor Maria, ouço V. Ex•, com muita honra. Logo cm seguida, 
ouvirei o nobre Senador Osircs Teixeira. 

O Sr. A&enor Maria (MDB- RN) - Senador Evandro Car· 
rcira, tudo é uma questão de filosofia; de dirctriz. O Governo Rcvo· 
lucionário adora uma filosofia, na minha concepção, completamente 
errada c desumana. Ele sobrepõe o financeiro ao ccoriômico, de tal 
maneira que, quem tem, neste Pafs, uma empresa, pode ser agrícola, 
rural, comercial ou industrial, que não tenha capital de giro próprio 
c dependa de capital alheio, está sujeito a trabalhar c empobrecer, 
porque a rentabilidade do dinheiro estA acima da rentabilidade do 
económico. Nilo conheço uma empresa, neste Pafs, pequena ou 
média, que possa, não tendo capital de giro, pagar juros c corrcção 
monctãria. Assim sendo, a culpa, mais uma vez, cabe ao Governo, 
que adora um modelo no qual o financeiro se sobrepõe ao cconô· 
mico. Em segundo lugar, hã tributação violenta à economia de 
quem produz. No caso da lavoura, ele sobrecarrega o homem do 
campo com uma taxa que vai a 17,5%. , 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Pcrmita·mc 
V, Ex• uma interrupção no seu aparte, depois, p~dcrá prosseguir. E, 
nobre Senador, essa carga tributária ao homem do campo é justa· 
mente para carrear recursos, a fim de solucionar os problemas urba· 
nfsticos: problemas do mctrô, dos telefones, da construção das casas, 
do conjunto habitacional, do esgoto. Sabe V. Ex• que a solução do 
pr?btcma de esgotos de uma cidade é qualquer coisa· assoberbante, 
cxtgc fortunas incalculáveis. Poucas cidades do Brasil têm um serviço 
de esgoto, Silo Paulo, por exemplo, que é a nossa maior cidade, se 
não me engano, apenas I fiO% do seu 'total é servido de esgoto. 

Nobre Senador, volto a palavra a V. Ex•, para complementar o 
seu aparte. 

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Nobre Senador Evandro 
Carreira, se V. Ex• analisar o que representa, para o empresário 
rural, os juros c a incidência fiscal incidindo sobre o produto bruto, 
na mil o dele, chegará à seguinte conclusão: o interior vai acabar; vai· 
se despovoar o interior, c as cidades vilo Inchar, porque justamente 
nilo se encontra, no Interior deste Pais, um pequeno ou médio lavou· 

rista que, vivendo da agricultura c só da agricultura, possa viver 
bem; vive mal. O homem do interior não tem perspectiva, Na minha 
área, no Nordeste, é triste c desolador; o Governo, reconhecendo a 
inflação, aumentou o salário cm 40%; aunicntou os salários dos 
funcionllrios civis c militares da União cm 30%. O que acontece com 
a cotonicultura nordestina? Baixou 40% do algodão. Baixou 40% do 
algodão por que os subprodutos derivados foram baixados? Nilol 
Ali, o fio, a rede, a torta, o óleo, tudo subiu. Bai~ou porque o mcrca· 
do é controlado por firmas multinacionais, que têm os cord~is das 
Bolsas cm suas mãos c, atrav~s de suas congéneres, na Europa, cm 
Nova Iorque c Londres, controlam o mercado. E, agora, o algodão 
está nas mãos do homem que produz, daquele que trabalha, sem pre
ço. Não hã dinheiro; hã um dcsolamcnto completo no Nordeste: o 
algodão, que foi vendido, no ano passado, a 10 cruzeiros, o quilo, 
está custando quatro cruzeiros o quilo, hoje. Dar se perguntar: 
poderemos fixar o homem à terra? Poderemos fiur o homem ao 
campo, criando essa anomalia? De maneira alguma. O que vemos 
aumentar a cada dia silo as correntes migratórias, cm busca de quê? 
Em busca das.~r;ltjdcs urbes. O que é São Paulo? e uma cidade onde 
podemos ser assaltados cm qualquer esquina, cm qualquer hora. O 
que é Rio de Janeiro? e a mcsmfssima coisa. Por quê? Por que a 
lndolc do nosso povo seja esta? Não) Porque está desaparecendo o 
conceito de famflia, de fé. Os valores éticos c morais da sociedade 
estão corrompidos. Corrompidos por conta do dinheiro, por conta 
do problema da sociedade de consumo, mostruosa, materialista. E 
essa televisão, através de uma propaganda massificantc, autobitolan· 
do o nosso povo para comprar o que não precisa, para pagar com o 
dinheiro que não tem c se privando de comprar o essencial para o dia 
de amanhã. e necessário que o Governo volte as suas vistas ~ra essa 
realidade, sob pena de chegarmos, dentro de pouco• tempo, a uma 
eclosão social, imposta, não pelo que estã a!, o AI·S, mas pelas distor· 
çõcs, pela fome que jã ronda as portas, nilo dos desempregados, mas 
as de quem está trabalhando neste Pais. O saltlrio do meu Nordeste, 
do Rio Grande do Norte, é de CrS 705,00. A taxa mfnima de ãgua, 
luz c gãs vai a CrS 180,00, embora a PETROBRÁS c a 
ELETROBRÁS estejam faturando bilhões. E o que sobra para esse 
opc~ãrio miscrãvcl? Para fatcr jus ao transporte, aluguel, quatroccn· 
tos cruzeiros. E ainda pensar-se cm alimentação! Ponanto, a fome já 
bate à porta de quem trabalha, neste Pais. e necessário que o 
Governo acorde para esta realidade c, acima de tudo, prevaleça o 
interesse do homem como homem, c o capital não continue a ser o 
algoz c o homem apenas o instrumento do dinheiro. Muito obrigado 
a V. Ex• 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamentc, 
nobre Senador Agcnor Maria. E o laboratório disso tudo, o almofa· 
riz onde isso tudo acontece c encontra catalisadores, encontra 
ambiente propicio, agentes favorecedores, é, justamente, a cidade. 
Tudo isso ocorre cm decorrência da grande urbe, da mcgalópolc; é 
ela que condiciona todo esse processo, esse metabolismo apodrecido 
c deletério, Em decorrência disso, fica o Estado, que deveria ser pa· 
terna!, num sentido geral, extorquindo o homem do campo, c~tor
quindo o rurfcola, o campesino; aquele que pouca coisa dá, quando 
dá, para favorecer a urbe, para desenvolvê-ta porque ela é o imã, é o 
ponto imagético, é o pólo de atraçilo para este rurlcota, que chega 
cheio de fantasia cm torno da urbe c, lá, vai oferecer a mão-de-obra 
barata para este capital usurpador. 

Veja como a coisa é urdida de tal maneira, que é preciso cuidado 
para penetrar neste labirinto c desvendar, nos meandros c nos rccan· 
tos, o segredo da sociedade de consumo. A ela não interessa a destrui· 
ção da grande urbe. Nilo i Quem sustenta a sociedade de consumo é a 
grande urbe. Por isso, é que eles facilitam o desenvolvimento c a 
hipcrbolizaçilo da urbe. 

Ouço o nobre Senador Osircs Teixeira, com muita honra. 

O Sr. Oslres Teixeira (ARENA - GO) - Nobre Senador 
Evandro Carreira, o discurso de V. Ex•, sobretudo enriquecido com 
os apartes dos nobres Senadores representantes do Rio Grande do 
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Norte c de Santa Catarina, torna-se daqueles que comportaria um 
n6mcro imenso de colocações. Todavia, para continuar ouvindo o 
brilho do discurso de V, Ex•, vou me permitir, tão-somente, fazer 
duas ou três colocações que me parecem fundamentais. Primeiro, 
concordo com V, Ex•, cm n6mcro, gênero c .grau, no que diz rcs· 
peito ao universal, ao genérico, ao caminho da civilização moderna 
que, sem d6vida alguma, se dirige, necessariamente, para a formação 
das grandes mcgalópolcs, que silo- concordando com V, Ex•- a 
maior geratriz, sobretudo, dos problemas sociais do mundo mo· 
dcrno. Sem dúvida, é uma verdade inconteste. Mas, V. Ex•, ao fazer 
o seu discurso, se louvou cm um articulista, cujo nome não foi ci· 
tndo, da Folha de S. Pa11/a, V. Ex• mesmo leu a esta Casa c à Nação, 
jâ na parte final desse seu artigo, ou pelo menos a parte final lida por 
V, Ex•, cm que ele reconhece que jâ hoje, neste Pais- se referindo, 
então no Brasil - hâ uma formação de consciência governamental, 
no sentido de conter o crescimento ans grandes cidades, E a colo· 
cnçi!o que faço cspccffica a V. Ex•· é, cxatnmcntc, esta: embora con· 
cardando com V. Ex•. genericamente, embora concordando gcncri· 
camcntc com os nobres senadores do Rio Grande do Norte c de 
Santa Catarina que npartcaram V. Ex•, ni!o posso, c não posso 
mesmo, cm nome da verdade, concordar com as colocações feitas de 
que, embora se tenha feito uma Revolução neste Pais, essa Rcvolu· 
çào, segundo colocação do Senador Agcnor Maria, coloca o 
primado do financeiro sobre o cconômlco, qua.ndo - este Pais c o 
mundo silo testemunhas - uma das preocupações fundamentais do 
processo rcvolucionârio é cxatamcntc a valorização do homem. E, 
no instante em que se discute a colocação, a presença, o apareci· 
mcnto c o desenvolvimento das grandes cidades, é ncccssârio que se 
reconheça, nobre Senador, que a! estão o POLONORDESTE. o 
POLAMAZONIA c inúmeros programas de desenvolvimento que 
visam, necessariamente, fixar o homem à terra. AI estA o Instituto 
Brasileiro de Geografia c Estat!stica, através de suas estat!sticas, à 
disposição de todos, a demonstrar que diminuiu a corrida do homem 
para as grandes cidades. AI estão os programas, como o clâssico 
Fundo de Desenvolvimento Urbano, como· V, Ex•, jocosamente 
citou, criado cxatamcntc para conter as grandes cidades, cxatamcntc 
para, no dizer do Senador Evc!Asio Vieira, resolver os angustiosos c 
angustiantes problemas das grandes metrópoles brasileiras. Mas, 
longe, nunca, no sentido de propiciar c dar condições a que elas con· 
tinucm a se desenvolver c a se tornar grandes mcgal6polcs. A ver· 
dndc, eminente Senador, é que fazemos governo todos n6s - c ai 
mais uma rctificaçilo, se me permite, ao discurso de V, Ex•, - não é 
o Governo o rcsponsâvel; todos nós somos Governo; a Oposição, a 
Situação, Isto aqui é um Poder que constitui esse Governo. O Poder 
Judiciârio é Governo, todos nós somos rcsponsâvcis. Quando 
V. Ex• chama a atenção desta Nação oara esse problema, V, Ex• 
cstâ prestando um relevante serviço à PAtria. Quando os nobres 
Senadores Agcnor Maria c Evclâsio Vieira chamam a atenção para o 
problema dos !ndiccs, o saldo positivo do trabalhador, para que ele 
possa ter o seu lazer, para que ele possa comer, para que ele possa 
usufruir da vida, ele cstâ dando a colaboração ao Governo, Isso é 
ação de Governo, isso é o Governo atuando, é o Poder Legislativo, 
como parte deste Governo, participando da execução dos programas 
governamentais. Sem dúvida alguma, nobre Senador, há uma difc· 
rcnçn fundamental, c é preciso que ela seja colocada, entre o dever 
ser c o ser. Nilo vivemos isolados do mundo, nobre Senador, Não se 
fez Revolução para macaquear. Fcz·se Revolução para construir c 
constituir um modelo brasileiro de desenvolvimento, modelo brasi· 
lciro politico, c para conquistar, para construir esse modelo de dcscn• 
volvlmcnto, não ~ nccessârio somente que depositemos nas mãos do 
Presidente Gciscl, do Executivo essa tarefa. Não! Ela também é ta· 
rcfa nossa c V. Ex• a cstâ c~crccndo no instante cm que chama a 
atenção para essa problcmâticn. Ocorre que o mundo é interligado, é 
o mundo da comunicação cm que o fato ocorre hoje no Japi\o c no 
mesmo segundo um snt~litc internacional o transmite para o Brasil. 
Foi o contexto mundial que gerou a chamada consciência do con
sumo. John Kcnncth Galbraith faz um estudo primoroso a esse rcs. 
peito, fazendo exatamcntc uma nnâllsc da cvoluçi\o do sistema 

económico americano c como ele, embora forte c poderoso, se 
submeteu a tudo isso, Sem dá vida nenhuma, é preciso conter a açilo, 
por vezes daninha aos interesses pátrios das multinacionais, que 
criam in6mcrns facilidades nas cidades. Mas o que o Governo pode 
fazer, Sr. Senador, cm um regime de livre mercado, ele cstâ fazendo: 
cstâ criando condições nas ârcas rural c citadina, Quando o Governo 
programa abastecer d'âgua 80% dos municlpios brasileiros até o ano 
de 1980, Sr. Senador, cstâ querendo dar condições a que o homem da 
pequena cidade nilo precise transferir-se para São Paulo; quando o 
Governo cria o Programa das minissidcrurgias visa a instalação de 
pequenas ind6strias siderúrgicas espalhadas por todo o território 
nacional, c na fonte onde o minério é produzido, ele está criando 
condições, para que São Paulo nilo cresça mais, para que o Rio de 
Janeiro não cresça mais. Quando o Governo cria pólos de desenvolvi· 
mcnto, quando estabelece um programa imenso de energia rural, 
quando estabelece incentivos monumentais à agricultura, fazendo-a 
crescer 7% ao ano, cstâ criando condições para que essas cidades nilo 
continuem a crescer. A verdade é que nilo se estA criando grandes ci· 
dadcs, mas que se cstâ dentro de um regime dcmocrâtico onde o ci· 
dadão tem o direito de ir c vir, onde tem o direito de escolher a 
cidade onde ele deva morar com sua famRia, embora, na verdade, 
deixar o campo para ir para a cidade vai piorar sua qualidade de 
vida. Está-se fazendo a coisa de maneira indircta, E nilo se poderia 
fazer de maneira di reta, como na Rússia Soviética, cm que se deter· 
minaria a uma pessoa, se fosse no Brasil: "Você não pode sair de 
Goiás para ir morar no Rio de Janeiro porque ao Estado interessa o 
seu. trabalho aqui". Criamos, ou tentamos criar, essa condição, c 
praza aos céus possamos continuar contando com a clarividência de 
V, Ex• apontando caminhos para que Silo Paulo pare; para que as 
pequenas cidades cresçam até o limite do certo, onde o homem possa 
viver com aquele mfnimo de material - como colocou o Senador 
Evclilsio Vieira - mas com aquele muito de espiritual, tão impor· 
tantc para todos nós. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre 
Senador, muito agradecido pelo aparte, principalmente no que diz 
respeito a minha atuação nesta Casa. Agradeço sensibilizado. 

Não posso abranger todo o espectro brasileiro, cm virtude da 
prcmêncin de tempo; vou me cincunscrevcr só ao outro item a que 
V. Ex• se referiu, quando citou, especificamente, o POLAMAZO. 
NIA 

Nobre Senador, não existe o POLAMAZONIA. Nilo funciona 
nada disso. Peço a V. Ex• que tenha muito cuidado com as informa· 
çõcs cstatlsticas, pois V. Ex• sabe que foi o próprio Ministro da 
Fazenda quem denunciou a manipulação de !ndiccs e dados. Neste 
Brasil se manipula tudo cm favor de uma mistificação c no intuito de 
engodar, nos plcnârios, aqueles que querem informações cxatas. 
V, Ex• pode estar enganado. Estilo lhe dando informações erradas. 
Não existe POLAMAZONIA. No POLAMAZONIA JuruA
Solimõcs, cstâ·sc construindo apenas um porto cm cima de uma 
praia bcl!ssima, destruindo-a, mais nada, TRANSAMAZONICA 
não funciona, não existe POLAMAZONIA, do POLOCENTRO, de 
que nós ouvimos de um representante de Goh\s, Senador Lâzaro Bar· 
boza, a afirmar que o Estado as condições propicias para a produção 
do açúcar, ainda nem se cogitou. 

·Ó problema do âlcool continua a passos lentos c modorrcntos. 
Falo pela minha Amazônia, o que existe lâ é apenas a Zona Franca 
cm Manaus, criada pelo nosso ilustre Humberto de Alencar Castcll~ 
Branco, c mesmo assim ele a criou, jâ no fim do seu mandato com 
medo que a sociedade de consumo ou interesses maiores nno lhe 
permitissem, Ele assinou, jâ no apagar das luzes do seu mandato a 
lei da Zona Franca de Manaus. ' 

Peço a V, Ex•, nobre Senador, que não se fie nos dados c 
informações, governamentais, procure saber da verdade, ln loco. 

O Sr. Agcnor Maria (MDB - RN) - Permite V, Ex• um 
npnrtc? 
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O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não. 

O Sr. Aaenor Maria (MDB - RN) - Fui citado nominal
mente pelo nobre Senador Osircs Teixeira. Quando cu me referi ao 
modelo financeiro, à distorção do modelo económico, posso provar. 
O mercado aberto, open market, prostituindo nosso idioma, estâ a!, 
dando lucro de 60% ao ano, garantido pélo Governo Federal. Não 
existe, neste Pais, pequena ou mhdia empresa, no campo agr!cola, 
comercial ou industrial que nilo tendo capital de giro possa, real
mente, trabalhar com juros c corrcção monetâria. Hâ poucos dias, 
esteve no Senado Federal, um pccuarista de Minas Gerais. Em seu 
depoimento, declarou que havia vendido quinhentas matrizes cnxcr· 
tadas, da raça nclorc, porque o dinheiro do open marker rendia dez 
vezes mais do que se ele conservasse essas mesmas motrizes, aguar
dando q~e elas dessem cria. O que lamento é que o nobre Sena
dor Osires Teixeira, sabendo disso melhor do que cu, seja obrigado, 
como Vicc-L!dcr do Governo, a defender o indcfcnsâvcl, a defender 
o impondcrâvcl c a querer criar, neste Plenário, uma segurança de 
estabilidade para quem trabalha, quando ele sabe muito bem que o 
Governo h ansioso por dinheiro. Tanto prova, que cstâ a! a infelicida
de desta casa própria, que cu, Agcnor Maria, comprei hâ um ano, 
complct~do ontem, a casa própria cm Natal. (Soa a campainha.) A 
prestação inicial era de CrS 7.463,00; depois de nove meses 
aumentou para 9 mil c poucos cruzeiros. Fui, ontem, à Çaixa Econó
mica, cm Natal, c pedi que calculassem uma taxa ath 1982, tomando 
por base u !ndicc de 1977, que nilo diminu!sscm c nilo aumentassem a 
inflação. Em 1982, cu estarei pagando de prestação dessa casa 
CrS 49.1~,00, c o meu saldo devedor scrâ de dois milhões c meio. e 
um sadismo deste Governo, pois não irei possuir a minha casa nunca 
c serei obrigado, é lógico, a cntregâ-la, porque não poderei pagar es
sa prcsta~ão progressiva. Isto demonstra, Senador Osircs Teixeira, 
que o Governo precisa recuar dessa ambição desenfreada c, amanhã, 
se me dc~cm oportunidade de falar, falarei desta tribuna, mostrando 
o que representa esse verdadeiro assalto à bolsa popular daqueles 
que não têm a casa própria c dela necessitam. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs. Fazendo soar a cam
painha.) - A Presidência comunica ao nobre orador que jâ se 
escoou o tempo que lhe h destinado. 

O Sr. Olirea Telxeln (ARENA - 00) - Só para, atravhs do 
orador, dizer ao eminente Senador Agcnor Maria que terei o 
mAximo prazer de provar à Naçilo o equivoco de S. Ex• cm relação 
ao Sistema Nacional da Habitação, no dia de amanhil. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores, encerro meu discurso, pedindo a atcnçilo dos 
nossos lideres rcvolucionârios, dos rc,ponsAvcis pela Revolução de 
1964, para calcarem o nosso modelo, nilo copiando ou sob a 
influência dessa pressão universal; dessa pressão da sociedade de 
consumo, da celebérrima "aldeia global" do McLuhan. Nós temos 
que fugir da "aldeia global", nobre Senador, temos que ter o nosso 
modelo, temos que ter a coragem c a independência de fazer uma na
çilo tupiniquim, nossa, independente. Nós podemos ser inde
pendentes. Nós temos todos os climas, temos todos os tipos de terra, 
temos a maior bacia hidrogrâfica do mundo, para abastecer o 
mundo de proteínas. Não precisamos macaquear, nem matraquear, 
nem seguir o préstito da sociedade de consumo. Nós não precisamos 
ser conduzidos para essa sociedade global que só interessa aos gran
des magnatas c ao capital alienígena. Muito obrigado. (Muito bem I 
Palmas.) 

ATA DA 144• SESSÃO, REALIZADA EM 15-9·77 
(Publicada no DCN- Seçlo II- de 16-9-77) 

RET!F/CAÇOES 

Na pdgina 4679, 2• coluna, na fala da Presidência após a aprova
ção da rcdação final do Projeto de Resolução n• 62, de 1977, que 

"autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, a 
elevar cm CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante. 
de sua divida consolidada", 

Onde se lê: 
A matéria vai à publicação. 

Leia-se: 
A matéria vai à promulgação. 

Na mesma pâgina c coluna, na fala da Presidência após a apro
vação da rcdação final do Projeto de Resolução n• 63, de 1977, que 
"autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, Estado do Mato 
Grosso, a elevar cm CrS 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada", 

Onde se lê: 
A matéria vai a publicação. 

Leia-se: 
A mat~ria vai à promulgação. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N•5, DE 1977 

A Comissão Dirctora do Senado Federal, no uso de suas atribui· 
çõcs regulamentares, especialmente a do art. 509 do Regulamento 
Administrativo (Resolução n• 58, de 1972), · 

Considerando que desde 1972 existem, instalados no 18• andar 
do Anexo· I do Senado, equipamentos completos de microfilmagem, 
cm condições de prestar serviços a todos os órgãos da Casa; 

Considerando ancccssidadc de cumprir com o disposto nos 
convênios recentemente firmados pelo Senado, desenvolvendo um 
programa de microfilmagcm destinado a preservar o acervo 
documental existente nas Subsecretarias de Biblioteca c de AnAlise, 
com a reconstituição dos Anais do Senado, referentes ao s~culo XIX; 

Considerando, finalmente, que as atividadcs relativas à 
microfilmagcm não foram ainda regularmente estruturadas, embora 
exista pessoal técnico c administrativo capacitado para a c~ccução de 
suas tarefas, precariamente vinculadas à Secretaria de Informação, 
·sendo indispcnsAvcl a estruturação do Setor, 

RESOLVE: 
Art. 1• As atividadcs de reprodução do acervo de documentos 

do Senado, atrav~s de microfilmes, na forma prevista da Lei n• 5.433, 
de 8 de maio de 1968, serão executadas pelo Sctor de Microfilma· 
gcm, que passa a integrar a estutura administrativa da Secretaria de 
Informação. 

Art. 2• A microfilmagem de documentos de interesse do 
Senado scrA feita mediante programação anual a ser aprovada por 
seu Presidente, mediante proposta da Secretaria de Informação. 

ParAgrafo ~nico. Na elaboração dos programas anuais a que 
se refere este artigo, a Secretaria de Informação lcvard cm conta a 
necessidade de preservação do acerco de documentos c periódicos 
raros que, por seu valor, devam ser resguardados do manuseio, por 
parte dos interessados. 

Art. 3• Scrd de livre acesso ao público o acervo documentai 
liberado para consulta por parte de pesquisadores c demais interessa· 
dos, observadas as restrições da legislação cm vigor. 

§ 1• O fornecimento de cópias para uso dos interessados será· 
feito mediante a reposição do material de reprodução utilizado cm 
cada caso. 

§ 2• Excctua-'sc do disposto neste artigo a reprodução de cópias 
para uso dos serviços do Senado Federal c da Câmara dos Depu· 
todos, assim como o que for requisitado pelos Senadores, dentro das 
quotas que vierem a ser estabelecidas pelo Presidente do Senado. 

§ 3• A cessão de cópias de microfilmes pertencentes ao acervo 
do Senado, que sejam de livre aceso ao público, a entidades c institui· 
çõcs culturais, de ensino c de pesquisa, será feita mediante permuta 
por cópias de documentos, livros ou periódicos de interesse para a 
atividadc parlamentar. 
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§ 4• Na 'elaboração de programa anual de microfilmngem a 
que se refere o nrt. 2•, a Secretaria de Informação fará incluir o 
material bibliográfico ou documental de interesse do Senado. 

Art. 4• Enquanto não for definitivamente estruturado o Setor 
de Micro filmagem de que trata este Ato, fica atribu!da no respectivo 
responsável, na forma do nrt, 509 do Regulamento aprovado pela 
Resolução n• 58, de 1'971, n retribuii;ão acessória FG-2, equivalente 
ao valor da remuneração atribufda aos Chefes de Seção. 

Art. S• Os casos omissos deste Ato, que entrará em vigor na 
data de sua publlcaçilo, serão resolvidos pelo Presidente do Senado. 

Snla da Comissão Oiretorn, em 28 de setembro de 1977. -
Petr6nlo Portella - Presidente, José Llndoso, - l•.Vice-Prcsidente, 
- Mendes Canale.,I•·Secretário - Mauro Bene•ldes, 2•-Sccretário 
- Henrique de La Rocque, 3•-Secretário - Renato Franco, 4•· 
Secretário- EYandro Carreira, Suplente de Secretârio. 
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MESA 

Presidente, 3•·Secretdrio, 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Udor 

Potrónio Portolla (ARENA- PI) Henrique do La Rocquo (ARENA- MA) 

Eurico Rozondo 
Vice.Udtrll 
Heitor Dlao 

Holvldlo Nun11 
Ja•' Sarnoy. 
Mattao Lodo 

O.lroo TolxolrO 
Otto Lohmonn 

Saldanha Dorzi 
Vlrglllo Távora 

1 •·Vice·Presidente, 

Jas6 Llndoso (ARENA - AM) A•·Secretdrioa 

Renato Franca (ARENA- PA) 

29-Vice·Presldenle, 

Amarai Peixoto (MDB- RJ) 

Suplente• do Socrotórlor 

LIDERANÇA DG MDB 
E DA MINORIA 

Udor 
l•·Socretórioa 

Mondes Cana lo (ARENA- MT) 

29-Secrotárloa 

Mauro Bonovidos (MDB- CE) 

Altovir Leal (ARENA- AC) 

Evondra Carreira (MDB - AM) 

Otair Bockor (ARENA- SC) 

Braga Juniar (ARE{'IA - AM) 

Franco Montara 
Vlc .. Udortl . 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gilvan Racha 

Lózàro Barboza 
Danton Joblm 

COMISSOES 

Dirotorr, José Soare• do Oliveira Filho 

local! Anexo 11- Térreo 

Tolofonolr' 23-6244 o25-8505- Ramaio·193 o257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chofer Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

Lacaia Anexo 11 - T'rreo 

Tolefoner 25·9505- Ramais301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Agenor Maria 

Vlc .. Presldentor Otair Bockor 

Titulares Suplente• 

ARENA 

1. Otair S.ckor 1. Dinarte Mariz 

2. Benedito Ferreira 2. Saldanha Dorzl 

3, ltallvia Coelho 3, Mattao Lo6o 

4. Murllo Paralso 

S. Vasconcelos Torres 

MDB 

1. Agonor Maria 1. Adalberto Sono 

2. Roberto Soturnino 2. Evolóolo Vieira 

Asslotontor Cláudia Carlao Rodrlguoo Casto- Ramab301 e 313 

RouniOos, Tarças·felras, às 10,30 horas 

Local r Sala "Cidvlo BoY.IIácqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CARÍ 
(7mombroo) 

COMPOSIÇÃO 

Preoidont~r Dlnarte Mariz 
Vlce--Presidenter Evandro Carreira 

Tifulares 

1. Heitor Dias 
2. Jarba$ Panarinho 
3. Dinarte Mariz 
4. Tootõnio Viiola 
S. Braga Junlo:r 

1, Agenor Maria 
2. Evandro Carreira 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Saldonha Dorzi 
2. José Sarney 
3. Otair a.p..r 

. 1. Evolálio Vlo1ra 
2. Gllvan Racha 

Assistenter 1.6da Ferreiro da Rocha - Ramal312 '. 
Reuniões, Terças·feiras, às 10,00 horas 
Local r Sala "CLóvis S.vilócqua".- Anoxo 11- Rámal623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA....;. (CCJ) 
( 1 S membro•) 

COMPOSIÇAO 

Prosldonlor Daniel Krlogor 
1•·Vic .. Prosldentor Accloly Filho 
2•·Yic .. Prosldentor Leito Chavo• 

Titulares 

1. Accioly Filho 
2. Gustavo Capanema 
3. Doniol Kriogor 
4. Eurico Rezondo 
S. Heitor DiCis 
6, Hol•idio Nunes 
7, Wilson Gonçalves 
.9. ltallvio Coelho 
9, Oito Lohmann 

1 O, Osires Teixeira 

1, Dirceu Cardoso 
2. Leito ChaYOI 
3. Nelson Carneiro 
4, Paulo Brona rd 
5, Orootos Quarcla 

ARENA 

MDB 

Suplontol 

1. Mano• Lo6a 
2. Lonolr Vargao 
3. Arnon do Mollo 
4. Vaocancoloo Tarroo 
S. Milton Cobrai 
6. Benedito Forrelra 

1. franco Montoro 
2. Lázaro Barboza 
3, Cunha Lima. 

Aulstontor Maria Helena Buono Brandóo - Ramol305 
Reuniões r Quartao•folrao,lll 1 OrOO hora I . 
Locolr Sala "Ció•h Bovllácqua"- Anexo 11- Ramal623 · 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAl- (CDF) 
(11 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Prdoidontll Wiloon GonçaiYOI 

Vice·Presldentetltamar Franco 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2, Murilo Paraíso 

3, CaHeto Pinheiro 

4, Osires Teixeira 

5. Soldanho Cerzi 

6, Wilson Gonçalves 

7, Virgllio Tóvora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. lózaro Barboza 

3, Adalbono Sena 

ARENA 

MOB 

Suplente• 

1. Augusto franco 

2. Jol6 Sarney 

3. Braga Junior 

4. Altovlr Leal 

5 . . Lulz Cavàlcanto 

1. Evandro Carreira 

2. Nt~lson Carneiro 

Assistente1 Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306 

Reuniõest Quintas-feiras, às 1 OsOO horas 

local! Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Presidentes Marcos Freire 

Vice·Presidento1 Vasconcelos Torres 

Titulares 

1. Mihon Cabral 

2. Arnon de Mollo 

3. José Gulomard 

4, Luiz Cavalcante 

5, Murilo Paraíso 

6, Vasconcelos Torres 

7, Dinarte Mariz 

8, Ota\r Bocker 

1. Franco Montara 

2, Marcos Freire 

3. Roberto Soturnlno 

ARENA 

MOB 

Suplente• 

1. Cal!oto Pinheiro 

2. Augusto Franca 

3. Jooé Sarnoy 

4. Oom\clo Gondlm 

S. Jorbas Panarlnho 

1. Agonor Maria 

2. Or01too Querelo 

Aulstenteo Daniel Rolo do Souza - Rory~ol675 

Rounl6os1 Quartas·falras, às 10130 horas 

,Local, Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 mombroo) 

COMPOSIÇÀO 

Prosldonto1 JoOo Calmon 

Vice·Presidento1 Evolósio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Tarso Outro 1. Holvldio Nunes 

2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 

3. João Calmon 3. Arnon•do Mollo 

4. Otto lehmann 4. Heitor [lias 

S. Jarbas Passarinho 

6. Cottete Pinheiro 

MOB 

1. Evelósio Vieira 1. Franco Montara 

2. Paulo Brouard 2. Itamar franco 

3. Adalberto Sena 

Auistenteo Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal598 

Reuniões1 Quintos·feiras, às l0100 hQros 

Local; Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
( 17 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Paulo Brossard 

Vice•Presidonto1 Oomlcio Gondlm 

Titulares 

1. Teotônio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domlcio Gondim 

S. Holvldlo Nunes 

6. lenoir Vergas 

7, Mattos Leão 

8, Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. Virgllio Távora 

12. MogalhOos Pinto 

1, Paulo Brossard 

2. Eveláslo Vieira 

3. Gilvan Rocha 

4, Roberto Saturnlno 

5. Cunha Lima 

ARENA 

MOB 

Allistenteo Cândido H\ppertt- Ramal 676 

Reuniõos1 Qulntas·folras, às 9!00 horas 

Suplentes 

1, Cattete Pinheiro 

2. Heitor Ola• 

3. Lourival Baptista 

4. Daniel Krioger 

S. José Guiomard 

6, Jol6 Sornoy 

7, Saldanha Cerzi 

1. Oanton Joblm 

2. Dirceu Cardoso 

3, Evandro Carreira 

Loc:ah Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3. Lenoir Vargas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Jen' Freire 
Vlce·Proslde,nteo Orestos Qu,rcla 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junlor 
2. Virgllio Tdvora 
3. Oslres Teixeira 

4. Jarbas Passarinho 
S. Lourlval Baptista 
6. Accioly Filho · 

4. Domlcio Gondlm 

1. Franco Montara 
2. Orestes Quércia 
3, Nelson Carneiro 

MDB 
1. lózaro Barboza 
2. Cunha Lima 

Assistente. Daniel Reis de Souza -.Ramal675 
Reuniões, Quintas·feiras, Os 11100 horas 
Lacaio Sala "Clóvis Bevildcqua"- Anexa U- Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7membras) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Domlcio Gondim 
3. Arnan do Mella 
•· Luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente• Jarbas Passarinha 
Vice·Presldenteo Lulz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. Joú Guiamard 
2. Murilo Paraiso 
3. Virgllio Tdvora 

S. Jarbas Passarinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvon Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistontoo Ranaldo Pacheco de Ollvolra - Ramal 306 

Reuniões, Quartas-feiras, às 1 OaOO horas 

Lacaio Sala "Rui Barboza"- Anexa 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1. Holvldlo Nunes 
2. OHo Lohmann 
3. Saldanha Dorzl 

1 • Donton Joblm 
2. Adalberto Sono 

COMPOSIÇÃO 

Presldonteo Adalberto Sena 
Vico-Presldonto, Helvfdlo Nunes 

Suplontos 
ARENA 

1. Vlrglllo Tdvora 
2. Arnan de Mo fio 
3. Jarbos Passarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Asslstontoo Maria Carmen Castro Souza - Romal134 
ReunlOoso Qulntas•felras, ~s 12o00 horas 
Lacaio Sala "Clóvis Bevlldcqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTE_RIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosldontoo Magalh6os Pinto 

l9·Vice-Presidonte, Saldanha Derzi 

29-Vice-Presidentel Nelson Carneira 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3, Virgllio Távora 

4. Jesse Freire 

5. Arnon do Mollo 

6. Saldanha Dorzi 

7, José Sarney 

a.' João Calmon 

9, Augusto Franco 

1 O. OHo lehmann 

1. Oanton Jobim 
2. Gilvan Rocha 

3, Itamar Franco 

4, Leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistontoo Cóndido Hipportt- Ramal 676 

Reuniões: Terças-feiras, às 10,30 horas 

Suplentes 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castolo·Branco 

3. Helvldio Nunes 

4. Domlclo Gandim 

S. Jarbas Panarinho 

6, luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 
2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
[1 membros) 

Titulares 

1. Altevir Leal 

2. Ruy Santos 

3. Cattete Pinheiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Ruy Santos 

Vico·Presidonte, Altevir Leal 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Oerli 

2. ltallvlo Coelho 

3. Oslres Teixeira 

4. Fausto Castolo·Branco 

5. Lourlval Baptista 
MOB 

1. Adalberto Sena 1. Benjamim Farah 

2. Gilvan Rocha 2. Cunha Lima 

Assistontoo L6da Ferreira da Rocha- Ramal312 

Reuniões, Quintas-feiras, as llaOO horas 

Local o Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMi:iSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 
Prosldento, Milton Cabral 

Vice·Presidenhtt Augusto Franco 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgllio Távora 
4. Augusto Franco 
S. Milton Cabra I 

1. Adalborto Sono 
2. Benjamim Faroh 

3. Dlnarto Mariz 

MDB 
1. Agonor Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente, lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniõess Quartas·feiras, às 9,00 horas 
local! Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7mombros) 

Titulares 

1. lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3, Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
S. Saldanha Dorti 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÀO 
Presidente• Benjamim Fora h 

Vico·Presidente, Lenolr Vergas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3. Manos lo6o 

MDB 
1. Danton Jobim 
2. Lázaro Borboto 

Auistonte, Sônia Andrade Peixoto- Ramal307 
Reuniões, Quintas-feiras, às 9,00 horas 
loca h Sala 1'Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidonto1 Lourivol Baptista 
Vico·Presldente1 Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. Lult Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. Lourlval Baptista 
S. Mottos lo6o 

1. Evandro Carreira 
2. Evelásio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. ono Lohmann 
2. T ootónio Vi lo la 
3, Wilson GOnçalves 

1. Lázaro Borbota 
2. Roberto Saturnlno 

Assistente. Ronaldo Pacheco do Oliveira - Ramal 306 
Reuniõos1 Torças-feiras, às 10;00 horas 
Local! Sala ''Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

8) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUeRITO 

Comiss6os Tomporórias 

Cholo• Ruth do Souza Castro 
Locah Anexo· 11- Térreo 
T ololoM• 25·8505 - Ramal303 
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacional 
2) Comissões Temporárias para AprociaçOo do Votos 
3) Comissões Especiais o do Inquérito, o 
4) Comissão Mista do Projeto do Loi Orçomontórla (art. 90 do Regir:.ont<> 

Comum). 

Anistontes d~t Comissões1 Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Aliou do Oliveira- Ramol674: Cloido Mario B. F, Cruz- Ramal 598: 
Mauro Lopes do Sá- Romal310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

HORAS TERÇA S A L AS A3SISTENTE HORAS QUINTA SAL AS ASSIS':E:I'rE 
~~ 

C.T. RUY BARBOSA RONALilO 09!00 C,F, CLOVIS BEVIL.!~-uA CANDIDO 

10100 
Ra.maiD - 621 e 716 Rollll\1 - 623 

C. A. R. CLOVIS BEVIL.!CQUA LEDA 09:)0 c.s.P.c. RUY BARBOSA SONIA 
Ramal .. 62) Ramaia - 621 e 716 

C,A. CLOVIS BEVIL.!CQUA CLAUDIO C.E.e. CLOVIS BEVIL.!CQUA CLEIDE 
10:)0 

Ramal - 623 COSTA 
10:00 RBma1 - 623 

C.R.E. RUY BARBOSA CANDIIlO C,D.F. RUY BARBOSA RONALDO 
Raauu.a - 621 e 716 ·Rall.a~o .. 6í!l e 71 

HOP.AS ~UARTA S A L AS ASSISTENTE C.L.S. CLOVIS BEVIL.!CQUA DA!IIEL 
Raaw.l - 62l 

RUY BARBOSA 
ll100 

09:00 c.s.N. LEilA RUY BARBOSA 
R111111d.e • 621 a 716 c.s. LEDA 

........ - 621 • 716 

c.c.J CLOVIS BEV!L.!CQUA MA!UA 12!00 C,R, CLOVIS BEV!L.!CQUA MARIA 

10:00 Ramal .. 623 HELENA .... 1- 62) CA!OO!M 

C,M.E. RUY BARBOSA RONALDO 
Ra1D411 - 62l • 716 

101)0 c.E. RUY BARBOSA DANIEL 
RnmaiB - 621 a 716 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXII- N9 115 SEXTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 1977 BRASILIA- DF 

,------CONGRESSO NACIONAL------, 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nÓs termos do art. 55,§ 19, da Constituição, e eu, Petrô· 

nio Po-rtella, Presidente do SenadõFederal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 92, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei nY 1.566, de 19 de agosto de 1977, que "autoriza a 
subscrição, pelo Tesouro Nacional, de ações da Siderurgia Brasileira S/ A- SIDERBRÁS, . 
e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.566, de 19 de agosto de 1977. Que "autom~a a 
subscrição, pelo Tesouro Nacional, de ações da Siderurgia Brasileira S/ A - SIDERBRÁS, e dá outras 
providências". 

Senado Federal, 29 de setembro de 1977- Senador Petrônio Porre/la, Presidente. 

Fuça saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ !9, da Constituiçilo, e eu, Petrô· 
nio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 93, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei nY 1.567, de 19 de agosto de 1977, que "dispõe sobre 
aplicação das normas previstas no artigo 39 e seu parágrafo do Decreto-lei n9 1.531, de 30 de 
março de 1977, aos contratos de financiamento de que trata o artigo 19 do Decreto-lei 
n9 1.452, de 30 de março de 1976". 

t\i'tigo unico. E aprovado o texto do Decreto-lei nY 1.567, de 19 de agosto de 1977, que "dispõe sobre 
uplicuç:io das normus previstas no urtigo 3Y e seu paragrafo do Decreto-lei nY 1.531, de 30 de março de 
I'J77, uos contratos de finunciamento de que trata o artigo 19 do Decreto-lei n9 1.452, de 30 de março de 
11)76". 

Scnudo Federul, 29 de setembro de 1977- Senudor Petrrinio Portel/a, Pres1dente. 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I- ATA DA 159• SESSÃO, EM 29 DE SETEMBRO DE 
1977 

I. l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 

- N• 228/77 (n• 367111. nu origem), referente à aprovuçilo 
dus mutérius constantes dus Mensagens n•s 334, 321, 232, 223, 
327, 322, 330, 235, 234, 317, 303, 285, :19, J25, 332 e 32~. de 
1977, du Prcsidênciu du Rcpúblicu, 

1.2.2- Oficio do Sr. I•·Secretário da Câmara dos Deputados 

Comunicando a aprtH'ação da seguitW' matéria: 

- Substitutivo do Sen~do uo Projeto de lei du Câmara 
n• 99, de 1976 (n' 2.554-C/76, nu Cusa de origem), que dispõe 
sobre consignucõcs em folha de rag:amento de servidores civis, 
utivos c inutivos, da Administração Federnl diretu e dns autnr· 
•quuis federuis, c dá outras providências. (Projeto enviado à 
sançuo cm 29·9· 77). 

1.2.3- Pareceres 

Referemes às seguimes matérias: 

-Mensagem n• 217/77 (n• 35nf77, na origem), do Senhor 
Pre"~irirnl::- d:~ ~-=rt'th!ic:'. pret!'nndn rl'~ St!"ndn J::'~(tP.~n.!. sl!i:\ 
uutoriz;,tda a Preh:iluru Municipul de CumpCl Cln•mit: ~ MT) a 
l k\''l! r' C r< ;_'l" , 1,t '111\'l~ I ,1,, •" I ,· ,' ,, I · ..... c: dois mi
ir~t,,h'·,, uui:í.:lltv· -= q~:..r..- •• ~.,..; ~ur..,;u m1r \:ruze1ro·' u montante de 
sun Jividu cur.,olirl:•da. 

-· ~·k,,;:~g<m n" 21o/77 (n• .151/77. n:o origem), do Senhor 
Presidente da RepC1blic:1, propondo ao Ser.::do Federal para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Juiz· de Forn (MG) n 
elevar em CrS 349.479.200,00 (trezentos c quarenta e nove mi· 
lhões, quatrocentos e setentu e nove mil e duzentos cruzeiros) o· 
montante de sua dividu consolidada. 

-Mensagem n• 200/77 (n• 326/77, na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Federal, pura que 
scjn uutorizudu a Prefeitura Municipal de Fortalezu (CE) n elevar 
em CrS 1.340.998,51 (hum milhão, trezentos e quarenta mil, 
novecentos c noventa e oito cruzeiros e cinqUenta c um centavos) 
o montunh: de sua divida consolidudu, 

-Mensagem n• 205/77 (n• 331/77, nu origem), do Senhor 
Presidente du Repúhlica, propondo no Senudo Federal, pura que 
scjn autorizada u Prefdturu Municipal de Rio Branco do Sul 
(PR) 11 elevur em CrS 6.538,123,65 (seis milhões, quinhentos e 
trinta e oito mil, cento c vinte c três cruzeiros e sessenta c cinco 
centavos), o montunte de suu divida consolidada. 

- Mensagem n• 198/77 (n' 324/77. nu origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Federal, pura que 
seja autorizada u Prcfcituru Municipal de Burretos (SP) a elevar 
cm CrS 1.752.204,65 (hum milrilo, setecentos e cinqUentu e dois 
mil, duzentos e quatro cruzeiros e sessenta c cinco centavos) o 
montante de sua divida consolidadu. 

- Mcnsugcm n• 193/77 (n' 319/77, nu origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo uo Senado Federal, pnru que 
seja uutorizudo o Governo do Estudo do Ceurú u elevar em 
Cr$ 18.846.074,00 (dct.oito milhões, oitocentos c quurentu e seis 
mil. e setenta c quatro crut.ciros) o montante de suu divida 
consolidudu, 

1.2.4- Comunicações da Liderança da ARENA 

- De substituições de membros em Comissão Mista do 
Congresso Nacional. 

1.2.5 - Oficio 

-Da Liderança da ARENA nn Câmara dos Deputados de 
substituição de membro em Comissão Mista do Congresso 
Nacional. 

1.2.6- Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 200/77. de autoriu do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à lei 
n• 6.195, de 19 de dezembro de 1974. 

1.2. 7- Requerimentos 

- N• 363/77, de autoria do Sr. Senador Daniel Kriger, 
solicitando tenham tramitação em conjunto os Projetes de Lei do 
Senado n• 255/76 c da Câmnrn n• 30/72. 

- N• 364/77, de autoria do Sr. Senador Teotónio Vilela, de 
dispensa de intersticio e prévia distribuição de avulsos para o 
Projeto de Resolução n• 80/77, que autoriza n Prefeitura Munici· 
pai de Juiz de Fora (MG) a elevar em Cr$ 349.479.200,00 (trezcn. 
tos e quarenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e 
duzentos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, n fim 
de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado. 

1,2.8 - Discursos do Expediente 

SENADOR ROY SANTOS- Transcurso do lO• aniversá· 
rio de instuluçuo da Justiça Federal no Estado da Bahin. 

SENADOR HEITOR DIAS - Encaminhando à Mesa 
projetes de lei limitando o comércio delivroJ a estabelecimentos 
especializados no ramo: e estabelecendo exigência pura o registro 
de imóvel integrante de condomínio, 

1.2.9- Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n• 201/77, de autoria do Sr. 
Senador Heitor Dias, que limita o comércio de livros n estabele· 
cimentos especializados no rumo, e dú outras providências, 

- Projeto de Lei do Senado n• 202/77, de autoria do Sr. 
Senador Heitor Dias, que estnbelece exigência pnrn o registro de 
imóvel integrante de condomínio. 

1.3-ORDEM DO DIA 

-Requerimento n•301/77, do Sr. Senador Mendes Cnnnle, 
solicitando a transcrição, nos Anuis do Senado Federal, do nrti· 
se sob o titulo "Uma só Amazônia", de autoria de Carlos 
Conde. Aprovado, 

- Projeto de Lei du Câmara n• 69/76 (n• 1.242-C/75, na 
Casa de origem), que dú nova reduçilo ao art. 14 dn·Lei n• 1.060, 
de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece normns~pnrn 11 conces· 
suo da assistência judiciária nos necessitados. otscussõo adiada 
pura n sessilo do din 28 de outubro próximo vindouro, nos ter· 
mos do Requerimento n• 365/77. ,.,, 

- Projeto de Lei da Câmara n• 110/76 (n• I.S23·Bf7S, na 
Casa de origem), que altera a' redução do captil do art. 212 dn 
Consoliduçilo das Leis do Trabalho. Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei da Ctlmaru n• 2/77 (n• 3,071·B/76, nn 
Cnsu de origem), que declara feriado nacional Q.diu 12 de ou tu· 
bro. (Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei da Senado 
n• 306/76). Dlscussao encerrada, tendo sun votaçilo adiada para 

~~~· .. , 
,"I' 
1:·:1 
}, 

• 



!l 
!.1 

ii 
' 

; 
j 
,I 

.,, I 
~· I 

1 

Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo II) Sexta·felra 30 5161 

a sessão do dia 4 de outubro próximo vindouro, nos termos do 
Requerimento n• 366/77. 

- Projeto de Lei do Senado n• 306/76, do Sr. Senador Vas· 
concclos Torres, que considera ferindo nacional o dia consagra· 
do a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. (Trami· 
tando cm conjunto com o Projeto de Lei da Cllmara n• 2/77). 
Dlscusslo sobrestada cm virtu.dc da aprovação do Requerimento 
n•366/77. . 

- Projeto de Lei do Senado n• 93/75, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que obriga as empresas do Distrito Federal, 
que comerciam no ramo de carros novos c usados, a terem locais 
privativos de estacionamento, c dâ outras providências. 
Aprovado, em sepndo turno, após usar da palavra na sua discus· 
são o Sr. Senador Nelson Carneiro. Á Comissão de Rcdação. 

- Projeto de Lei do Senado n• 46/76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que reformula critérios de reajustamento colcti· 
vo de salârios das categorias profissionais, c dâ outras 
providências. Dlsculllio adiada para rccxamc das Comissões de 
Legislação Social c de Finanças, nos termos do Requerimento n• 
367/77, após usarem da palavra na sua discussão os Srs. 
Senadores Nelson Carneiro c Franco Montoro. · 

-Projeto de Lei do Senado n• 49/77, do Sr. Senador Vas· 
concclos Torres, que concede passe permanente aos aeronautas c 
aeroviârios, com mais de 20 (vinte) anos de serviço nas empresas 
aéreas brasileiras. (Apreciação preliminar da constitucionali· 
dade. Rejeitado. Ao. Arquivo. · 

1.4- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

- Convocação de sessão cxtraordinâria .a realizar-se hoje, 
às 18 horas c 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.5- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Inauguração, pelo 
Senhor Presidente da Rcpablica, no Estado do Espfrito Santo, de 
projetas introduzindo as mais avançadas inovações tecnológicas 
no sctor de mineração c transporte de minério, de real significado 
para a economia capixaba. Caravana que partirâ da cidade do 
Rio de Janeiro, com destino ao Municfpio de Santa Tcrcza-ES, 
de solidariedade ao biólogo Augusto Ruschi, face à ameaça que 
paira sobre a reserva 'florestal de Santa Lacia, naquele municfpio. 

SENADOR AGENOR MARIA - Aspectos sociais, 
económicos c financeiros da realidade nacional. 

SENADOR HEITOR DIAS, como Lfdcr- Considerações 
referentes ao discurso pronunciado pelo Sr. Agcnor Maria. 

SENADOR NELSON CARNEIRO -: Apelo à. dircção da 
Rede Ferroviârin Federal, cm favor da venda de residências de 
sua propriedade aos seus atuais ocupantes, servidores daquele ór· 
gão. 

SENADOR LOURiVAL BAPTISTA- Comcntâr1os sobre 
o dispositivo vetado da Lei n• 6.435, de 15 de julho de 1977, que 
dispõe sobre as entidades de previdência privada, c dâ outras 
providências. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 160' SESSÃO, EM 29 DE SETEMBRO DE 
1977 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 -Leitura do projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 203/77, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei 

n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que cria o Fundo de Oaran· 
tia do Tempo de Serviço, · 

2.2.2 - Requerimentos 

- N• 368/77, de autoria do Sr. Senador Otair Bcckcr, solici· 
tando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso 
proferido pelo Exm• Sr. Ministro dos Transportes, General Dyr· 
ceu Ara ajo Nogueira, por ocasião da inauguração da BR-153, no 
Municlpio de Concórdia no dia 23 do c~rrcntc. 

-. N• 369/77, do Sr. Senador Paulo Brossard, solicitando 
autorização do Senado para aceitar missão cm carâtcr oficial. 
Aprovado. 

- N• 370/77, do Sr. Senador Oilvan Rocha, solicitando 
autorização do Senado para aceitar missão cm carátcr oficial. 
Aprovado. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n• 73/77, que autoriza o Governo 
do Estado do. Paranâ a elevar cm CrS 6.363.000,00 (seis milhões, 
trezentos c sessenta c três mil cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada. Aprovado. Â. Comissão de Rcdação. 

- Projeto de Resolução n• 80/77, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Juiz de Fora (MO) a elevar cm CrS 349.479.200,00 
(trezentos c quarenta c nove milhões, quatrocentos c setenta c no· 
vc mil c duzentos cruzeiros) o montante de sua divida consoli· 
dada. Aprovado. Â. Comissão de Rcdaçilo. 

2.4~ MAT~RIAS APRECIADAS AP0S A ORDEM DO 
DIA 

-·Rcdação final do Projeto de Resolução n• 73/77, constan· 
te do primeiro item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento n• 371/77. Â. promulgação. 

- Rcdação final do Projeto de Resolução n• 80/77, constan· 
te do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento n• 372/77. Á promulgação. 

2.5- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO -Apelo ao Presidente 
da Rede Fcrroviâria Federal, ao Ministro dos Transportes c ao 
Senhor Presidente da República, no sentido de darem solução, 
cm carâtcr definitivo, à situação de fcrroviârios que menciona. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Solicitação do Prcfei· 
to Municipal de Marnia, dirigida ao Sr. Ministro da Educação c 
Culturà, cm prol da construção de um ginásio de esportes 
naquela cidade. 

2.6 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA 
PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES 
ANTERIORES 

- Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, proferido na sessão 
de 11·3·77. 

-Do Sr. Senador Leite Chaves, proferido na sessão de 22· 
9-77. ' 

4- ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO 
- N•7, de 1977. 

S-ATASDECOMISSOES 

6- MESA DIRETORA 

7- LIDERES E VICE·LIDERES DE PARTIDOS 

8 COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES 
PERMANENTES 

. 
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ATA DA 159~ SESSÃO, EM29 DE SETEMBRO DE 1977 
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 8\l Legislatura 

PRESID€NCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E MENDES CANALE 

;1s 14 l/ORAS E 30 MINUTOS, ACIIAM·SE PRESENTES 
OS SRS. SENAIJORES: 

Adnlb~rto Sonn - Altovir Leal - José: Guiomard - Rennto 
l'rancu- Al~xnndro Costa - Henrique de La Rocque- Helvídio 
Nunes- Petrõnio Portella - Agenor Maria - Milton Cabral -
Cunlw Linw - Luiz Cavalcnnte - Augusto Franco - Lourival 
Bnptista - H~itor Dias - Ruy Santos - Nelson Carneiro -
Francll Monturo - Benedito Ferreira - Lázaro Barboza -
Mcnd~s Canalc- Mnttos Leão- Evelásio Vieira- Dnniel Krieger 
- Pnulu Brossnrd. 

o SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portella) -A lista de presença 
acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta ·a sessão, 

O Sr. 1 •-Secretário procederA à leitura do Expediente. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De ogradeelmento de comunicações: 

N• 228/77 (n• 367/77, na origem), de 28 do corrente, referente 
i1 nprovaçüo das matérias constantes das Mensagens n•s 334, 321, 
232, 223, 327. 322, 330, 235, 234, 317, 303, 285, 219, 325, 332 c 328, 
de 1977, da Presidôncia da República. 

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N• 415/77, de 29 do corrente, comunicando a aprovação do 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 99, de 1976 
(n• 2.554-C/76, na Casa de origem), que dispõe sobre consignações 
cm folha de pagamento de servidores civis, ativos e inativos, da 
Administração Federal direta e das nutarquins federais c dá outras 
providôncias. (Projeto enviado à sanção em 29·9·77) 

PARECERES 
PARECERES N•S 696 E 697, DE 1977 

PARECER N• 696, DE·1977 

Da Comissão de Economia, sobre 1 Mensagem n• 217, de 
1977 (n• 356/77- na origem), do Senhor Presidente da Repú· 
bllco, propondo ao Senado Federal, seja autorizada a Prefei
tura Municipal de Campo Grande - MT a elevar em 
CrS 292.245.000,00 (duzentos e noventa e dois milhões, duzen
tos o quarenta o cinco mil cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada. 

Relator: Senador Milton Cabral 

Nllr termos do arl. 42, item VI, da Constituição, o Senhor 
Presidente dn Rcp(tblicn propõe ao Senado Federal, seja autorizada 
n Prcfcituru Municipul de Campo Grande, Estado de Mato Grosso a 
dcvur cm CrS 292.245.000,00 (duzentos c noventa c dois milhões, 
duzentos c quurentu c cinco mil cruzeiros) o montante de sua diÍdda 
consolidndu, a fim de que possu contratar empréstimo junto ao 
Bancu do Estudo de Muto Grosso S.A., na qualidade de agente finan
c~iro do Banco Nucionul du Hnbitução- BNH, destinado ao finan
c'tamcnto dos serviços de complementação urbana em !mas carentes 
de inrrn-cstruturu, equipamentos c serviços, atruv6s do "Projeto 
CURA" Comunidnd~ Urbanu pura Recuperação Acelerada. 

2- As condições hí1sicus dn opcruçiio si!.o us seguintes: 

"A- Vnlnr: CrS 292.24~.000,00; 
IJ- Prnlns: 
l -de carênciu: ~ (três) nnns: 

2- de amortização: IS (quinze) anos, cxcluldo o perCo· 
do de cari!mcia; 

C- Encargos: 
I -juros de: 2% a.a.: 
2 - corrcçilo monetária: trimestral, de acordo com o 

Plano de Corrcção Monetária (PCM); 
3- taxa de admlnlstraçio: i% do valor do empréstimo; 
4- taxa de serviços: I% do valor do empréstimo 
S - taxa de repasse: I% a.a. 
D-Garantla:ICM; 
E - Destlnaçio dos recursos: complementação Urbana 

em áreas carentes de infra-estrutura, equipamentos c servi· 
ços, através do "Projeto CURA"," 

3 - Enquadra-se a operação ao disposto no artigo 2• da 
Resolução n• 93, de 11·10-76 (alterou aRes. n• 62, de 1975), pois os 
recursos são provenientes do Banco Nacional da Hnbitação -
BNH, c, portanto, considerada extrallmlte. 

4 - Considerando os aspectos social, cconômico-financciro c 
legal, a operação apresenta viabilidade, tendo o Banco r o Estado de 
Mato Grosso se manifestado pela aprovação da anAlise económica
financeira apresentada àquele organismo. 

5 - Os registras do Departamento' da Dfvida Pública do Banco 
Central do Brasil indicam os seguintes valores da Prefeitura Munici· 
pai de Campo Grande (MT): 

Divida Consolidada 
Interna 

I- lntralimitc 

li- E.malimit~: 
a) FNDU 
b) FAS 
c) BNH 

Total Geral (1+11) 

Posição em 
30-6-77 

7.645,9 

226.563,9 

226.563,9 

234.209,8 

Operação em 
Exame() 

292.245,0 

292.245,0 

292.245,0 

Situação poste
rior à contra .. 

tação (C) =A+B: 

7.645,9 

518.808,9 

518.80R,9 

526.454,8 

6 -Na forma do parágrafo único do artigo 2• da Resolução n• 
93(76, o assunto foi submetido ao exame da dirctoria do Banco Cen· 
trai do Brasil, tendo, o Conselho Monetário Nacional cm sessão de 
14/9/77. se manifestado favoravelmente ao atendimento do pleito. 

7 - Assim, tendo sido cumpridas as exigências constantes nas 
normas vigentes (Res. n• 62/75 c 93/76), e no Regimento lntcr~o, 
acolhemos a presente Mensagem apresentando, para tanto, o segutn· 
te: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•79, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande -
MT, a elevar em CrS 292.245.000,00 (duzentos e noventa e 
dois milhões, duzentos e quarenta e cinco mil cruzeiros) o 
montante do sua dfvlda consolidado, 

O Senado Federal resolve: 

Artigo J• ~ u Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado 
de Mato Grosso, autorizada, nos termos do nrt. 2• da Resolução n• 
93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar cm 
CrS 292.245.000,00 (duzentos c noventu e dois milhões, duzentos c 
quurcntue cinco mil cruzeiros) o montante de suu dlvidu consoliduda 
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interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto no Banco do 
Estado de Mato Grosso S.A., na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado ao financiamento 
dos serviços de complementação urbana cm Arcas carentes de infrn· 
estrutura, equipamentos c serviços, através do "Projeto CURA" -
Comunicado Urbana para Recuperação Acelerada. 

Artigo 2• Esta resolução entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 28 de setembro. de 1977.- Marcos Freire, 
Presidente - Milton Cabral, Relator- Lulz Canlcante - Augusto 
Franco- Orestes Quércla- Franco Montoro, com restrições. 

PARECERN• 697,DE1977, 

Da Comlssio de Constltulçio e Justiça, aobre o Projeto de 
Reaoluçio n• 79, de 1977, da Comlssio de Economia que "au· 
torlza a Prefeitura Municipal de Canipo Gnnde - MT a ele
varem CrS l9l.:z45.000,00 (duzentos e noventa e dois milhões, 
duzentos e quarenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida conaolldada", 

Relator: Senador Helvldlo Nunes 

Apresentado pela Comissão de Economia o projeto de resolu· 
ção em exame autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Grande, 
Estado de Mato Grosso, nos termos do ar!. 2• da Resolução n• 93, 
de II de outubro de. 1976, do Senado Federal, a elevar cm 

. Cr$ 292.245.000,00 (duzentos é noventa c dois milhões, duzentos e 
quarenta c cinco mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada 
interna, a fim de que possa contratar um empréstimo junto ao Banco 
do Estado de Mato Grosso S.A, na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamcn· 
to dos serviços de complementação urbana cm llreas carentes de in· 
fra-estrutura, equipamentos c serviços, através do "Projeto CURA". 

2. Enquadra-se a operação ao disposto no nrt. 2• da Resolução 
n• 93, de 1976 (alterou a Resolução n• 62, de 1975), pois, os recursos 
serão provenientes do Banco Nacional da Habitação- BNH, c, dcs· 
sa forma, considerada cxtralimite. 

3. Anexo no proêcssado; encontram-se a Exposição de Motivos 
(n• 310/77) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o parecer do 
Conselho Monetário Nacional c as informações prestadas pelo orgn: 
nismo financiador, todos favorâvcis ao deferimento da presente opc· 
ração. 

4. Hú a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto no art. 42, 
item VI, da Constituição, às normas legais (Resoluções n•s 62, de 
1975 c 93, de 1976) c o estabelecido no Regimento (nrt. 106, item 11). 

S. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação 
da matéria, uma vez que constitucional cjurldicn. 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1977.- Daniel Krleger, 
Presidente. - Helvfdlo Nunes, Relator. - Nelson Carneiro - Leite 
Chaves - Wilson Gonçalves - Otto Lehmann - Orestes Quércla -
Cunha Lima- Dirceu Cardoso- Benedito Ferreira. 

PARECERES N•s 698 E 699, DE 1977 
PARECER N• 698, DE 1977 

Da Comlssio de Economia, iobre a Mensagem n• 216 de 
1977 (n' 351/77, na orlaem), do Senhor Presidente da Repdbll· 
ca, propondo ao Senado Federal para que seja "autorizada a 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (MG) a elevar em 
CrS 349.479.200,00 (trezentos e quarenta e nove milhões, 
quatrocentos e setenta e nove mil e duzentos cruzeiros), o 
montante de sua dlYlda conaolldada ". 

Relator: Senador Milton Cabral 

Com a Mensagem n• 216/77, o Senhor Presidente du República 
submete à deliberação do Senado Federal, o pleito da Prefeitura 
Municipal de Juiz de Foru, que objctivu contratar, junto uos Bancos 
do Estado de Minas Gerais S.A., c de Crédito Real de Minas Gerais 
S.A., a seguinte operação de crédito: 

"A - Valor: Cr$ 349.479,2 mil (em complementação 
uo financiamento a ser obtido junto às referidas Instituições, 

no valor de CrS 20.770,8 mil, independentemente de auto• 
riznçilo cspccfficn do Senado Federal, perfazendo esses valo· 
res o montante de Cr$ 370.250,0 mil, equivalente a 
USS 25.000,0 mil, à taxa de Cr$ 14,81 /USS); 

B ·prazos: 
I -de caréncia: S anos; 
2- de amortização: 5 anos; 
C - Encargos: "J:axn de juros Libor de seis meses mais 

21/4% a.a .. de spread c mais 3% a.a., de comissão de repasse 
durante a carência; Libor de seis meses mais spread c com is· 
são de repasse do mercado à época dos refinanciamentos; 

D - Garantias: 
I -aval do Tesouro do Estado de Minas Gerais; 
2 - vinculação de cotas do Imposto sobre a Circulução 

de Mercadorias geradas pelos recolhimentos da Siderúrgica 
Mendes Júnior S.A.; 

E - Destlnaçio dos recuraos: financiamento das Obras 
de Terra Plcnngem e Drenagem da llrca onde scrll implantada 
a usina da Siderúrgica Mendes Júnior S.A." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente 
ao empréstimo cm tela, por considcrã-lo técnico c financeiramente 
viável. 

"De acordo com a documentação apresentada pela· Prefeitura 
Municipal de Juiz de Fora, a operação em tela, do ponto de vista 
financeiro, é plenamente viável, de vez que, conforme se observa na 
planilha consolidada inclusa (Anexo II), a partir de 1981, a usina que 
se pretende instalar naquela localidade cstarâ cm funcionamento c o 
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias gerado pelas suas opera· 
çõcs deverá cobrir considerável parcela dos encargos c de amortiza
ção do financiamento. As despesas de juros c comissões do cmprésti· 
mo, durante o seu perfodo de carência - nos cinco primeiros anos 
de sua vingência, coincidente, portanto, com o prazo de construção 
da usina -, serão cobertas com recursos fornecidos pela União 
(mediante repasse do Estado), pelo próprio Estado de Minas Gerais 
c pela Construtora Mendes Júnior S.A. O eventual saldo acumulado 
negativo, constante na coluna "Saldo Acumulado" da mencionada 
planilha, deverá ser coberto com disponibilidades orçamcntãrias da 
Prefeitura." 

No mérito, o empreendimento se enquadra nas dirctrizcs do Pia· 
no Nacional de desenvolvimento com alta taxa de retorno e com 
grandes beneficias para a região do Projeto c outras do território 
nacional. 

Assim, opinamos pela aprovação da Mensagem nos termos do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 80, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (MG) a 
elevar em CrS 349.479.200,00 (trezentos e quarenta e nove mi· 
lhi!es, quatrocentos e setenta e nove mil e duzentos cruzeiros) o 
montante de sua dívida conaolldada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• (; a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora Estado de 
Minas Gerais, autorizada a elevar, temporariamente, os parâmetros 
fixados pelos itens 1,11 e IIl do urtigo 2• da Resolução n• 62/75, ai te· 
roda pela de n• 93/76, ambas do Senado Federal, a fim de realizar 
~pernção de crédito no valor de CrS 349.479.200,00 (trezentos c 
quarenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e duzen· 
tos cruzeiros), junto nos Bancos do Estado de Minas Gerais S.A., e 
de Crédito Real de Minas Gerais S.A., destinada no financiamento 
dus Obras de Terrnplcnngcm e Drenagem da área onde serâ 
implantada u Usina da Siderúrgica Mendes Jllnior S.A. 

Art. 2• Esta resolução entra cm vigor na data de suu publica· 
çilo. 

Sala dus Comissões, 28 de setembro de 1977, - Marcos Freire, 
Presidente - Milton Cabral, Relator - Orestes Quêrela - Lulz 
Cavalcante- Augusto Franco- Franco Montoro, 
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PARECER N• 699, DE 1977 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 

Resolução n• 80, de 1977 do Comissão de Economia que "auto
riza a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (MG) a elevar em 
CrS 349.479.200,00 (trezentos e quarenta e nove milhões, 
quatrocentos e setenta e nove mil e duzentos cruzeiros) o 
montante de sua dlvldaconsolld ada". 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Sob exame o Projeto de Resolução n• 80/77. que objcuvn auto
rizar u Prefeitura Mumcipal de Juiz de Fora (MG) a contratar cm
préstimo no valor de Cr$ 349.479.200,00 (trezentos c quarenta e no
ve milhões quatrocentos c setenta c nove mil e duzentos cruzeiros) 
destinado ao financiamento das obras de tcrrcplanagem c drenagem 
du arca onde má implantada a Usimt da Stderúrgtca Mendes Júnior 
S.A. 

A proposição obededcu as normas estabelecidas nu Resolução 
no 62/75, alterada pela de o• 93/76, ambas do Senado Federal, que 
regulamentam a matéria, 

No dmbtto desta Comtssilo, nada há que possa obstar n trnmtta
ção normal do Projeto, pois o mesmo é jurídico, constitucional c am· 
da goza de boa técnica lcgtslativa 

Sala das Comtssões, 28 de setembro de 1977.- Daniel Krleger, 
Presidente - Nelson Carnerro, Relator- Leite Chans - Wilson 
Gonçalves- Oito Lehmann- Orestes Quércla - Helvídlo Nunes
Cunha Lima- Dirceu Cardoso- Benedito Ferreira. 

PARECERES N•S 700 E 701, DE 1977 

PARECER N.0 700, DE 1977 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensa· 
gem n.0 200, de 1977 (n.0 326, de 1977, na ori
gem), do Senhor Presidente da. República, pro
pcmdo ao Senado Federal para que seja auto
rizada. a Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) 
a elevar em Cr$ 1. 340 998,51 (hum milhão, tre
zentos e quarenta mil, novecentos e noventa e 
oito cruzeiros e cinqüenta e um centavos) o 
montante de sua divida consolidada. 

Relator: Senador Augusto Franco 

Com a Mensagem n.o 200/77, o Senhor Presiden
te da República submete ao Senado Federal pleito 
da Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE), que obje
tlva contratar, junto à Caixa Econõmlca Federal, 
~om recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social (FAS), a seguinte operação de crédito: 

A- Valor: Cr$1.340.998,51; 

B-Prazos: 

1 - de carência: 2 anos; 

2- de amortização: 8 anos; 

C -Encargos: 

1 - juros: 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2 - correção monetária: 40% do lndlce de va
riação das ORTNs, capitalizada no período de 
carência e cobrada, trimestralmente, no perío
do de amortização; 

D - Garantias: Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias (ICM) ; 

E - Destinação de reclll'Sos: complementar os 
recursos a fundo perdido do PNCSU e do Esta
do do Ceará, objetlvando a Implantação do 
Centro Social Urbano de Palmeiras. 

O Conselho Monetário Naclonnl ·pronunciou-se 
favoravelmente ao pedido, por considerá-lo técnico e 
financeiramente viável, enquadrando-se o mesmo 
nas normas operacionais do Fundo de Apolo ao De
senvolvimento Social - FAS. 

No mérito, o empreendimento se enquadra nos 
obj e ti vos e dlretrlzes do Plano Nacional de Desen
volvlménto, no tocante à melhoria das condições de 
vida. de amplas faixas da população, que receberão as
sistência social e profissionalizante através dos cen
tros sociais urbanos, com ampla repercussão eco
nõmlca para a região, motivada pelos aumentos da 
produtividade da mão-de-obra beneficiada. 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação 
da Mensagem, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 81, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de For
taleza (CE) a elevar em Cr$ 1,340.998,51 (hum 
milhão, trezentos e quarenta mil, novecentos e 
noventa e oito cruzeiros e cinqüenta e iun cen·
tavos) o montante de sua dívida. consolidada. 

O Senado Fed-eral resolve: 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Fortaleza 
<CEl, nos termos do art. 2.o da. Resolução no 93, de 
11-de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada 
a elevar em Cr$ 1.340 998.51 (hum milhão, trezentos 
e quarenta mil, novecentos e noventa e oito cruzei
ros e cinquenta e um centavos) o montante de sua 
divida consolidada, a fim de contratar empréstimo 
junto à Ca1xa Económica Federal, por conta do Fun
do d-e Apolo ao Desenvolvimento Social (FAS), des
tmado a complementar os recursos a fundo perdido 
do PNCSU do Estado do Ceará, objetivando a Im
plantação do Centro Social Urbano de Palmeiras. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data 
cre sua publicação. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1977. -
Marcos Freire, Presidente - Augusto Franco, Rela
tor ..o. Luiz Cavalcante - Orestes Quércla - Murilo 
Paraiso - Franco Montoro, com restrições - Otair 
Becker - Dinarte Mariz - Arnon de Mello. 

PARECER N.0 701, DE 1977 

Da Comissão de, Constituição e Justiça, 
sobre o Projeto de Resolução n.0 81, de 1977, 
da Comissão de Economia, que "autoriza. a 
Prefeitura Municipal de Fortaleza (CE) a ele
var em Cr$ 1. 340.998,51 (hum milhão, trezen
tos e quarenta mil, novecentos e noventa e oito 
cruzeiros e cinqüenta e um centavos) o mon
tante de sua. dívida. consolidada". 

Relator: Senador Wilson Gonçalves 

.Soo exame o Projeto de Resolução n.o 81, d-e 
1977, que objetlva "autorizar a Prefeitura Municipal 
de Fortaleza (CEJ a contratar empréstlmo no valOr 
de Cr$ 1.340.998,51 (hum milhão, trezentos e quar-enta 
mll, novecentos e noventa e oito cruzeiros e cln
qüenta centavos), destmado a financiar a construção 
do Çentro Social Urbano de Palmeiras, naquela ci
dade. 

A matéria. foi submetida. à deliberação do Senado 
Federa.! nos termos do parágrafo único do a.rt. 2.o da 
Resolução n.0 93/76, que dispensa a observância dos 
limites fixados no art. 2.o da Resolução n,o 62, d·e 
1975,. quando as operações de crédito são contratadas 
com recursds provenientes do Fundo Naclonnl de 
Apoio ao Desenvolvimento Urbano <FNDU). do Fun
do de Apolo ao Desenvolvimento social (FAS) e do 
Banco Nacional da Habitação CBNH), a. qual mereceu 
a acolhida dn autora da presente proposição. 

Sob o ànB'U'lo que nos compete nnnllsnr, o projeto 
é Jurfdlco, constitucional e ainda goza de boa téc-
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nica legls1ntlva, nncln exlstinao, portanr.o, que possa 
impedir a sua tramitação normal. 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1977. -
Daniel Krieger, Presidente - Wilson Gonçalves, Rc
l~.tor - Otto Lehrna.nn - Nelson· Carneiro - Leite 
Chaves- Orestes Quércia- Helvídio Nunes.- Cunha 
Lima - Dirceu Cardoso - Benedito Ferreira, 

PARECERES N•S 702 E 703, DE 1977 

PARECER N.0 702, DE 1977 

Da Comissão de Economia. 

Sobre a Mensagem n.0 205, de 1977 (n,0 

331177, na origem), do Senhor Presidente da 
República, propondo ao Senado Federal para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Rio Branco do Sul (PR) a elevar em ....... . 
Cr$ 6. 538.123,65 (seis milhões, quinhentos e 
trinta e oito mil, cento e vinte e três cruzei
ros e sessenta e cinco centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. · 

Relator: Senador Luiz Cavalcante 

Com a Mensagem n.0 205/77, o Senhor Presidente 
da República submete à deliberação do Senado Fe
deral, o pleito da Prefeitura Municipal de Rio Bran
co do Sul <PR), que objetiva contratar JUnto ao Ban
co do Estado do Paraná S.A. - este na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habita
ção-, a seguinte operação de crédito: 

"A - Valor: Cr$ 6.538.123,65, eQuivalente a 
35. 60J UPC de Cr$ 183,65; 

B- Prazos: 

1 - de carência: 26 meses; 

2 - de amortização: 216 meses; 

C - Encargos: 

1 -Juros de 3% a.a.+1% do Agente Financei
ro; 
2 - correção ·monetária Idêntica a das ORTNs; 
3 - taxa de administração: 1% sobre o valor do 
empréstimo; 

4 - taxa de 11bertura de crédito: 2% sobre o 
valor do repasse; 

D - Garantias: quotas do Imposto sobre Cir
culação de· Mercadorias (ICM) e/ou do produ
to da arrecadação dos impostos cabíveis ao 
Município; 

E - Destinação dos recursos: financiamento 
do projeto de obras de Infra-estrutura visando 
ao controle das inundações na sede urbana." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se 
favoravelmente à operação de crédito sob exame, res
saltando, no entanto, a necessidade da Prefeitura, 
em questão, adotar medidas capazes de corrigir o 
comprometimento da capacidade de pagamento do 
munlciplo para os anos de 1977 e 1978 e os defieits 
verificados nos últimos 3 anos. 

No mérito, o financiamento de obras de lnfr.a-es
trutura, visando ·ao controle das inundações na sede 
urbana, sõ.o ativldades que se enquadram nas dlre
tr\zes do Plano Nacional de Desenvolvimento, no que 
diz respeito ao reaparelhamento das médias e peque
nas cidades, com ampla repercussüo sóclo-econômlcn 
para as ó.reas beneficiadas. 

Assim, com restrições ao posicionamento das Fi
nanças da edilidade, que apresenta um quadro alta
mente sensível e confiando na sua rccupe11ação fiscal 
sem o recurso da sobrecarga sobre os contribuintes. 
opinamos pelo acolhimento do parecer do Banco 
Central, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 82, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Rio 
Branco do Sul (PR) a elevar em ........... . 
CrS 6. 538.123,65 (seis milhões, quinhentos e 
trintn e oito mil, cento e vinte e três cruzeiros 
e sessenta e cinco centavos) o montante de 
sua dívida. consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a Prefeitura Muu!CJpa.l de Rio Branco 
do Sul (PR), nos termos do art. 2.0 , da Resolução 
n.0 93/76, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 6.538.123,65 (seis milhões, quinhentos e trinta e 
oito mil, cento e vmte e três cruzeiros e sessenta e 
cinco centavos) o montante de sua dívida consoli
dada, a. fim de que possa contratar empréstimo jun
to ao Banco do Estado do Paraná S.A., na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habita
ção, destinado ao financiamento do projeto de obras 
de infra-estrutura visando ao controle das Inunda
ções na sede urbana daquele município. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, em 28 de setembro de 1977. 
-Marcos Freire, Presidente - Luiz Cavalcante, Rela
tor - Augusto Franco - Orestes Quércia - Milton 
Cabral - Franco Montoro, com restrições. 

PARECER N.0 703, DE 1977 
Da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sobre o Projeto de Resoluçf1.0 n.0 82, de 1977, 
da Comiss(i.o de Economia que autoriza a Pre
feitura Municipal de Rio Branco do Sul (PR) 
a elevar cm CrS 6.538.123,65 (seis milhões, qui
nhentos e trinta c oito mil, cento e vinte e três 
cruzeiros c sessenta e cinco centavos) o mon
tante de sua div1da consolida1la. 

Relator: Senador Leite Chaves 

Sob exame o Projeto de Resolução n.0 82, de 1977, 
que objet!va autorizar a Prefeitura Municipal de Rio 
Branco do Sul (PR) a ·contratar empréstimo no valor 
de Cr$ 6.538.123,65 (seis milhões,. quinhentos e trin
ta e oito mil, cento e vinte e três cruzeiros .e sessen
ta e cinco centavos), junto ao Banco do Estado do 
Paraná S;A .. destinado ao financiamento de obras de 
Infra-estrutura, VIsando ao controle das munaações 
na sede urbana. 

A matéria obedeceu as exigências das Resolu
ções n.•• 62/75 e 93/76, do Senado Federal, que dis
ciplinam o assunto. 

No âmbito desta Comissão nada há que possa 
obstar a tramitação normal do prOJeto, em estudo, 
porquanto o mesmo e constitucional, jurídico e ainda, 
goza de boa técnica legislativa. 

Em face ao exposto, opinamos pela sua aprova
ção. 

Sala das Comissões, em 28 de setembro de 1977. 
- Daniel Krleger, Presidente -Leite Chaves, Relator 
- Nelo;on Carneiro - Wilson Gonçalves - Otto Leh-
mann - Orestes Quércla - Helvidio Nunes - Cunha 
Lima - 'Dirceu Cardoso - Benedito FeJTcira. 
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PARECERES N•S 704 E 705, DE 1977 

PARECER N.• 704, DE 1977 
Doa Comissão de Economia, 

sobre a :Mensagem n,0 198, de 1977 (n.0 

324, de 1977, na origem), do Senhor Presiden
te da República, propondo ao Senado Federal, 
para que seja autorizada a Prefeitura Munici-
pal de Barretos (SP) a elevar em ........ , . 
Cr$ 1. 752.204,65 (um milhão, setecentos e cin
qüenta e dois mil, duzentos e quatro cruzei
ros e sessenta c cinco centavos) o montante 
de sua dívida consolidada". 

Relator: Senador Orestes Quéreia 
Sob exame pleito da Prefeitura Municipal de Bar

re tos (SP) que objetlva autorização do Senado Fe· 
dera! para regularizar a operação de crédito contra· 
tada junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., a 
seguir especificada: 

"A - Valor: Cr$ 1. 752.204,65 (equivalente a 
9. 541 UPC, em 30-3-77); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 15 meses; 
2 - de amortização: 216 meses de acordo com 
Sistema de Amortização Constante (SACJ; 

C - Encargos: 
1 - juros de 6% a.a., pagos mensalmente, ln· 
clusive no período de carência; 
2 - correção monetãrla ic!êntlca à das ORTN; 
3 - taxa de administração de 1% sobre o va
lor dos desembolsos; 

D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de 
Mercadoria.s <ICMJ ; 

E - Destinação dos recursos: Execução de 
obras de Infra-estrutura no Conjunto Habita
cional "Pedro Cava.llni", na cidade de Barre
tos (SP)." 

o Conselho Monetãrlo Nacional pronunciou-se 
favoravelmente à operação do crédito sob exame, 
por conslderã-la técnica e financeiramente vlãvel, 
não devendo os encargos decorrentes c!o empréstimo 
acarretar maiores pressões na execução orçamentã
rla dos próximos exercicios. 

do Estado de São Paulo S.A., na qualidade de agen
te financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNHl, 
destinac!a ao financiamento dos serviços de execu
ciio de obras de infra-estrutura no Conjunto Habi
tacional "Pedro Cava.lln!", naquela localidade. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1977. -
lUarcos Freire, Presidente - Orestes Quércia, Rela
tor - Augusto Franco - Milton Cabral - Lniz Ca
valcante - Franco Montara, com restrições. 

PARJECER N.0 705, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça, so
bre o Projeto de Resolução n.• 83, de 1977, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefei
tura Municipal ·de Barretos (SP), a elevar em 
CrS 1. 752.204,65 (um milhão, setecentos e cin
qüenta e dois mil, duzentos e qu~ttro cruzeiros 
e sessenta c cinco centavos) o montant~ dP 
sua d.ívida consolidada". 

Relator: Senador Otto Lehmann. 

Sob exame o Projeto de Resolução n.0 83/77, que 
obj etiva autorizar a Prefeitura Municipal de Barre-
tos (SPJ a elevar a sua divida consolidada em Cr$ 
1. 752.204,65 <um milhão, setecentos e cinqüenta e 
dois mil, duzentos · e quatro cruzeiros e sessenta e 
cinco centavos) a fim de que possa regularizar ope
ração de crédito, de Igual valor, contratada junto 
ao Banco do Estado c!e São Paulo S.A. - BANESPA. 

A matéria obedeceu as exigências da.s Resoluções 
n.os 62/75 e 93/76, do Senado Federal, que regula
mentam a matéria. 

No âmbito desta Comissão nada hã que possa 
obstar a tramitação normal do projeto em estudo, ·;Is-
to que o mesmo é constitucional, jurídico e, ainda, go
za de boa técnica legislativa. 

Em face ao exposto, opinamos pela aprovação do 
Projeto, 

No mérito, o empreendimento se enquadra nos 
objetlvos e dlretrizes do Plano Nacional de Desen- ra, 
voMmento, no que diz respeito ao aparelhamento 
das médias e pequenas cidades, com longo alcance 
sóclo-econômlco para a região atendida. 

' Sala das Comissões, 28 de setembro de 1977. ·
Daniel Krieger, Presidente - Otto Lehmann, Rela
tor - Nelson Carneiro - Leite Chaves - Wilson 
Gonçalves - Orestes Quércia - Helvídio Nunes -
Cunha Lima - Dirceu Cardoso - Benedito Ferrei-

PARECERES N•S706 E 707, DE 1977 

PARECER N,0 706, DE 1977 
Assim, opinamos pela aprovação da Mensagem, 

nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇãO N.0 83, DE 1977 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Barretos 
<SPJ a elevar em CrS 1. 752 204,65 (um milhão, 
setecentos e cinqüenta e dois mil, duzentos e 
quatro cruzeiros e sessenta e cinco centavos) 
o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É n Prefeitura Mumclpal de Barretes 

(SPJ. nos termos do artigo 2.0 , da Resolução n.0 93/76, 
do Senado Federnl, autorizada a elevar em Cr$ 
1. 752.204,65 (um milhão, setecentos e clnqüentn c 
dois mil, c!uzentos e quntro cruzeiros e sessenta e 
cinco centavos). o montante de sua divida consoli
dada, a fim de que possa regularizar a operação de 
crédito, de Igual valor, contrntada junto ao Banco 

Da Comissão de Economia, sobre a Men
sagenl n.0 193, de 1977 (n.• 319, de 1977, na 
origem), do Senhor Presidente da Repúblic~t, 
propondo no Senado Federal para que sc.ia 
autorizado o Governo 1lo Estado do Ceará a 
elevar em Cr$ 18.846.074,00 (dezoito milhões, 
oitocentos e quarenta e seis mil e setenta. e 
quatro cruzeiros) o montante de sua div•d•• 
consolidada. 

Relator: Senador Luiz ,Cavalcante 
Com 11 Mensagem n.0 193/77, o Senhor Presidente 

da Republica submete à deliberação do Senado Fe· 
dera! pleito do Governo do Estado do Ceara que 
pretende contratar junto à Caixa Econômlca Federal, 
com recursos do Fundo de Apolo no Desenvolvimento 
Social (FASJ, a seguinte operação de crédito: 

"A- ValoN Cr$ 18,846.074,00 
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B- Prazos: 
1 - de carência: 3 anos; 
2 - de amortização: 12 anos; 
C - Encargos: 
1 - juros de 6% a.a., cobrados trimestral
mente; 
2 - correção monetarla: 40% do indlce de va
riação das ORTNs, capitalizada no período de 
carência e cobrada, trimestralmente, no periodo 
de amortização; 

D - Garantias: Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias (ICM) ; 

E - Destinação dos recursos: financiar a im
plantação de 10 centros sociais urbanos no 
Estado." 

o Conselho Monetário Nacional pronunciou-se 
favoravelmente ao pleito por considerá-lo técnico e 
financeiramente, viável, enquadrando-se às normas 
operacionais do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento 
Social - FAS. 

No mérito, a Implantação de centros sociais urba
nos vem ao encontro das diretrlzes do Plano Nacional 
de Desenvolvimento, relacionadas com a Incorpora
ção de faixas da população na força de trabalho, 
através do lazer e da recreação, bem como, e fun
damentalmente, pela preparação especializada de uma 
profissão, com ampla repercussão econômlca, pelo 
aumento da produtividade nacional. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação da ma
téria, nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 84, DE 1977 
Autoriza o Governo do Estado do Ceará a. 

elevar em CrS 18.846.074,00 (dezoito milhões, 
oitocentos e quarenta. e seis mil e setenta e 
quatro cruzeiros) o montante de sua. divida. 
consolidada.. 

O Senado Federal resolve: . 
Art. 1.0 É o Governo. do Estado do Ceará, nos 

termos do art. 2.0 da Resolução n.o 93/76, do Senado 
Federal, autorizado a elevar em Cr$ 18.846.074,00 
(dezoito milhões, oitocentos e quarenta e seis mil e 
setenta e quatro cruzeiros) o montante de sua divida. 
consolidada, a fim de contratar empréstimo junto 
à Caixa Econômlca Federal, por conta do Fundo de 
Apolo ao Desenvolvimento Social (FASl, destinado 
ao financiamento da Implantação de dez centros so
ciais urbanos naquele Estado. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação, 

Sala das Comissões, em 21 de setembro de 1977.
Marcos Freire, Presidente - Luiz Cavalcante, Relator 
- Murllo Paraíso - Orestes Quércia. - Dina.rte Ma
riz - Franco Montoro, com restrições - Augusto 
Franco - Arnon de Mello. 

PARECER N.0 707, DE 1977 
Da. Comissão de Constituição e Justiça, 

sobre o Projeto de Resolução n,0 84, de 1977, da 
Comissão de Economia, que "autoriza o Governo 
do Estado do Ceará a elevar em CrS 18.846.074,00 
(dezoito milhões, oitocentos e quarenta e seis 
mil e setenta e quatro cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada". 

Relator: Senador Wilson Gonçalves 
Sob exame o Projeto de Resolução n,o 84, de 1977, 

que objetiva "autorizar o Governo do Estado do Ceará 

a contratar empréstimo no valor de Cr$ 18.846.074,00 
(dezoito milhões, oitocentos e quarenta e seis mil e 
setenta e quatro cruzeiros) destinado a financiar a 
Implantação de lO centros sociais urbanos naquele 
Estado. 

O pleito foi formulado nos termos do parágrafo 
único do art. 2,0 da Resolução n.o 93/76, que dispensa 
a observância dos !Imites fixados pela Resolução 
n.0 62/75, que regulamentam a matéria, ambas do 
Senado Federal. 

A proposição satisfez às exigências regimentais e 
goza de jurldlcidade e constitucionalidade, que lhe 
recomendam a aprovação sob o ângulo que nos com
pete apreciar. 

Sala das Comissões, em 28 de setembro de 1977. -
Daniel Krieger, Presidente - Wilson Gonçalves, Re
lator - Nelson Carneiro - Leite Chaves - Otto 
Lehmann - Orestes Quércia. - Helvídio Nunes -
Cunha. Lima. - Dirceu Cardoso - Benedito Ferreira.. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- O Expediente lido 
vai à publicação. (Pausa.) 

Sobre n mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1•-Sc
crctário. 

São lidas as seguintes 
Em 29 de setembro de 1977. 

Senhor Presidente 

Nos termos do§ I• do art. !O do Regimento Comum do Con· 
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, pa· 
ra os devidos lins, que esta Liderança deliberou propor a substi· 
tuiçüo do nobre Sr. Senador Braga Júnior, pelo nobre Sr. Senador 
Altevir leal, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará 
parecer sobre o Projeto de lei n• 18, de 1977 (CN), que "Dispõe 
sobre a responsabilidade civil por danos nucleares e a rcsponsabili· 
dude criminal por atos relacionados com atividudes nucleares c dá 
outras providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais ai· 
ta estima e distinta consideração. - Senador Eurico Rezende, lfdcr 
da Maioria 

Em 29 de setembro de 1977. 

Senhor Presidente 

Nos termos do § I• do art. 10 do Regimento comum do 
Congresso Nacional, tenho n honra de comunicar a Vossa Excc· 
lência, para os devidos lins, que esta Liderança deliberou propor a 
substituição do nobre Sr. Senador Murilo Puraiso, pelo nobre Sr. Se· 
nador Mattos leão, nu Comissão Mista do Congresso Nacional que 
dará parecer sobre o Projeto de lei n• 18, de 1977 (CN), que "Dispõe 
sobre u responsabilidnde civil por danos nucleares c a rcsponsabili· 
dnde criminal por utos relacionados com atividades nucleares c dá 
outrns providt:ncius". 

Aproveito u oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima c distinta consideração. - Senador Eurico Rezende, lf. 
der da Maioria. 

Em 29 de setembro de1977. 

Senhor Presidente 

Nos termos do§ I• do art. lO do Regimento Comum do Con· 
grosso Nocional, tenho n honra de comunicar n Vossa Excelõnciu, pu· 
rn os devidos lins. que estu Liderunçu deliberou propor a substi
tuição do nobre Sr. Senudor Eurico Rezende, pelo nobre Sr. Senador 
Renuto Frunco, nu Comissilo Mistu do Congresso Nacional que 
durá parecer sobre o Projeto de Lei n• 18, de 1977 (CN), que "Dispõe 
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sobre u rcsronsubilidade civil por danos nucleares c a rcsponsabili
dude criminal ror utos relacionados com ulividndes nucleares c dá 
outrus providêncius", 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais ai· 
ta estima e distinta consideração, -Senador Eurico Rezende, Lfder 
da Maioria 

Em 29 de setembro de 1977. 

Senhor Presidente 

Nos termos do§ I• do nrt, lO do Regimento Comum do Con
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, pu
ra os devidos nns, que esta Liderança deliberou propor a substi· 
tuiçiio do nobre Sr. Senador Domicio Gondin, pelo nobre Sr. Se· 
nador Lourivnl Baptista, nu Comissão Mista do Congresso Nacional 
que dura parecer sobre o Projeto de Lei n• 18, de 1977 (CN), que 
"Dispõe sobre a responsabilidade civil por danos nucleares e a 
responsabilidade criminal por atos relacionados com atividudcs 
nucleares c dá outras providências", 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais nl· 
ta estima e distinta consideração, - Senador Eurico Rezende, Lrder 
da Maioria. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portelln) - Serão feitas as 
substituições solicitadas. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. I •·Secrctârio. 
e lido o seguinte 

OFICIO No 164{77 

Brasllia, 28 de setembro de 1977. 
Senhor Presidente: 

Na forma regimental, tenho a honra de indicar a Vossa Excelên· 
ciu o Sr. Deputado Josias Gomes para integrar, em substituição ao 
Sr. Deputado Paulo Studart, a Comissão Mista incumbida de estu· 
do c parecer sobre o Projeto de Lei n• 18, de 1977 (CN}, que "dispõe 
sobre a responsabilidade civil por danos nucleares c a responsabilida· 
de criminal por ntos relacionados com atividades nucleares e dâ ou· 
trns providências". 

Aproveito para renovar os protestos de estima e elevado apreço, 
-José Bonifácio- Lrder da ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Será feita a substi· 
tuição solicitada. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1•-Seeretário. 
E: lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 200, DE 1977 

"Acrescenta dispositivos à Lei n• 6.!95, do 19 de 
dezembro de 1974." 

O Congresso Nacional decreta. 
Art. I• Acrescentem-se à Lei n• 6.195, de 19 de dezembro de 

1974, os seguintes artigos 3• e 4•, renumerando-se os aluais c 
subseqUentes: 

"Art. 3• Em caso de morte deconcntc de acidente do 
trubaiho, será também devido nos dependentes do ncidcntu
do, um pecúlio no valor dc30 (trinta) vezes ovular de refcrcn· 
cia, fixado nos termos du Lei n• 6.205, de 29 de abril de 
1975. vigente na loculidude de trabalho do ucidentudo, 

Art. 4• O ucidentndo do trabalho que, up6s u 
consoliduçuo dus lesões resultantes do acidente apresentar, 
como seqUelas definitivas, pcrdus unutômicas ou rcduçilo du 
cupucidude funcionul, as quais demandem, permnnen· 
temente, muior esforço nu rcnlizuçuo do trabalho, fará jus, u 
purtir du ccssuçilo do nuxllio-doençu, u um auxilio mensal 
correspondente u 20% (vinte por cento) do vulor de que truta 
o item li, do urt. 2• 

J'nrágrufo unico, Esse bcncrtcio ccssnrt\ com a 
aposentadoria do acidentado e seu valor nilo será incluido no 
cálculo de pensão," · 

Art. 2• O custeio dos encargos decorrentes desta lei será 
utendido pelus vcrbus próprius do l'UNRURAL c pelas 
contribuições que lhe süo devidas. 

Art. 3• Esta lei entra cm vigor nu da tu de sua publicação. 
Art,4• Revogam-seus disposições em contrArio. 

Justlficaçilo 

A Lei n• 6.367, de 19 de outubro de 1976, que dispõe sobre o 
seguro de acidentes do trabalho a curso do Instituto Nacional da 
Previdência Social, prevê a concessão de vârios benefícios -
considerados, aliús, como o mínimo absolutamente indispensável -
aos segurados que sofrerem ucidcntes do trabalho. 

Dentre os benesses asseguradas por esse diploma legal, figuram 
a concessão de pecúlio no valor de trinta vezes o valor de referência 
lixado nos termos da Lei n• 6.205, de 29 de abril de 1975, devido aos 
dependentes do acidentado que falecer, assim como um auxílio 
especial, pago mensalmente, no acidentado que apresentar, como 
seqUelas definitivas, perdas anatômicns ou redução da capacidade 
funcional, 

Esses justos benefícios, no entanto, s6 abrangem os segurados 
do INPS, não alcançando os trabalhadores rurais, o que configura 

·inadmissível injustiça, 
Em verdade, não se compreende tal discriminação contra o 

trabalhador rural, que é merecedor do mesmo amparo c dos mesmos 
benefícios que são assegurados ao trabalhador urbano. 

Para sanar essa injustiça, e com base no princípio dà isonomia, 
preconizamos. nesta proposição, a concessão de referidas benesses 
aos beneficiários do FUNRURAL, mediunte a inclusão de 
disposições na Lei n• 6, 195, de 19 de dezembro de 1974. 

Assinale-se, por derradeiro, que a medida nos foi sugerida pelo 
Sindicnto Rural de Alegrete, Rio Grande do Sul. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1977.- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇiiO CITADA 

LEI N• 6.195- DE 19 DE DEZEMBRO DE 1974 

Atribui ao FUNRURAL a concessão de prestações por 
acidente do trabalho. 

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

ils Comissões de Cnnstiluiçào e Justiça, de Legrslação Social e 
de Finanças, 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portelln) - O projeto serâ 
publicado c remetido às comtssões competentes, 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Sccrctario 

e lido o segutnte ·'· 

REQUERIMENTO N• 363, DE 1977 

Senhor Prcside~ote: 
Nos tormos do nrt. 282 do Regimento Interno, requeiro tenham 

tramitação conjunta os seguintes Projetes: 
Projeto Lei Senttdo n• 255.'76 c Projeto Lei Ctimnra n• 30/72. 
Saiu d.ts Smões, 29 de setembro de 1977 - Daniel Krioger, 

Presidente da Comis-üo de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portelln) - O requerimento, 
up6s publicado, será inciuldo nu Ordem do Diu. 

Sobre a mcsn; requerimento que será lido pelo Sr, !•·Secretário. 
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e lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 364; DE 1977 

Senhor Presidente: 
Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dis· 

pensa de intcrstlcio c prévia distribuição de avulsos para o Projeto de 
Resolução n• 80, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Juiz de Fora (MG) a elevar cm CrS 349.479.200,00 (trezentos c 
quarenta, c nove milhões, q~atroccntos c setenta c nove mil c duzcn· 
tos cruzeiros) o moniantc de sua divida consolidada, a fim de que 
figure na Ordem do Dia da 'sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1977 -Teot6nlo VIlela 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - A matéria a que se 
refere o requerimento aprovado figurarA na Ordem do Dia da sessão 
seguinte. 

HA oradores inscritos. 
· Concedo a,palavra ao nobre Senador Osircs Teixeira. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah, (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Heitor Dias. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lindoso, (Pausa.) 
S. Ex• nilo cstâ presente. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Pela ordem, Sr. Presi· 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Sr. Presidente, ante a 
ausência de oradores - não estou inscrito - conccdcr·me·ia 
V. F.x• n pnJnvrn rar.\ l'aZI.ll' uma .::omunic:ç:OJ'! 

O SR. I'KESJI)EN1'l:; (í'etrJuiv l'undiJ)- Cüll,odo a pai•Ha 
a V. Ex• 

O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA. Pronuncia o seguinte 
discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há dez anos, por ato do Presidente Castcllo Branco, foi criada a 
Justiça Federal cm todo Pais. E justamente, há dez anos, na data de 
hoje, instalava·sc a Justiça Federal da Bahia, que, acredito, como a 
de todos os Estados, vem prestando os melhores serviços à causa da 
jus•' ;a, A da Bahia foi instalada inicialmente com dois juizes, os Drs. 
Álvaro Pcçanha Martins c José Cândido de Carvalho Filho - Ál· 
varo Pcçanha Martins, que é hoje membro do Tribunal Federal de 
Recursos c seu Presidente é José Cândido de Carvalho Filho, 
atualmcnte, dirctor do Foro. Hoje, na Justiça Federal da Bahia, cxis· 
tem seis juizes, que vêm prestando à minha terra os melhores ser· 
viços. 

Hoje, num ato de justiça, o Dirctor do Foro da Justiça Federal 
na Bahia, o Dr. José Cândido de Carvalho Filho, faz inaugurar, após 
missa gratulatória, placas no Foro Teixeira de Freitas onde ela fun
ciona, placas, não só com a efigic de Teixeira de Freitas, como tam· 
bém de Humberto de Alencar Castcllo Branco, o criador da Justiça 
Federal, como dos Juizes Pcçanha Martins c José Rabelo, ambos bai· 
anos c juristas de mérito. · 

Ao fazer esta comunicação, Sr. Presidente, queria deixar nos 
Anais as minhas congratulações com a Justiça Federal da Bahia, pc· 
los relevantes serviços que vem prestando ao meu Estado, (Muito 
bem I Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Heitor Dias. 

O SR, HEITOR DIAS (ARENA - BA. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente, Srs, Senadores: 

As livrarias ocupam cm todos os centros civilizados um lugar 
especial. Por isso mesmo, merecem não apenas ser preservadas, mas 
até mesmo gozar de determinados privilégios. 

Tenho acompanhado, nos últimos tempos, o noticiflrio de jor· 
nais a respeito da vida de algumas livrarias brasileiras que ocuparam 
um lugar representativo na História da intelectualidade nacional. 

Algumas dessas livrarias estão desaparecendo. Há pouco tem· 
po, vimos que se fecharam as portas da antiga Livraria Silo José, que 
marcou, por tanto tempo, um ponto de convergência da inteligência 
nacional c, de modo especial, dos homens de cultura do Rio de Ja· 
nciro. 

Mas vejo também que as livrarias passaram a sofrer, não apenas 
uma concorrência, mas uma injusta competição, Assim é que os 
supermercados resolveram,. igualmente, reservar área para destinA-la 
ao comércio de livros, muitos deles de má escolha, c nilo poderia ser 
de outro modo, por nilo se tratar de estabelecimento especializado 
no ramo. 

Por este motivo, Sr, Presidente, tomei a iniciativa de apresentar 
ao Senado Federal um projeto de lei, nos seguintes termos: 

"Art. I• A venda de livros só será permitida cm 
estabelecimentos comerciais especializados que se dcd!qucm, 
exclusivamente, ao comércio de livros c de artigos de 
papelaria. 

ParAgrafo único, Nilo se inclui na proibição deste arti· 
go a venda de livros: 

I - de natureza religiosa ou técnico-cientifica promo
vida por entidades interessadas, cm suas respectivas sedes; 

11 - dirctamcntc das editoras ou livrarias, por intermé
dio de representantes comerciais autõnomos, ou do rccmbol· 
so postal; 

III - cm locais públicos ou de fAcil acesso ao público, 
quando se tratar de promoção cultural cm forma de 
lançamento ou cm mostra ou feira de livros, desde que não se· 
ja cm carátcr permanente, 

Art, 2• lista Lei entra cm vi~or na data de sua 
puhlir::\CÃO. 

Scguc .. sc a justificativa, mai:t iiY tn<:l;t.~ 1~co~. t~·inl 1 '' dn ewn~it:~o 
que vimos de fazer, 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Pois não. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- DA)- Sabe V. Ex• o apreço que 
lhe tenho, nilo só pessoalmente, mas por sua intcligêu~ia c pelo seu 
interesse pelas coisas de cultura. Não posso. por~m. aprovar essa 
iniciativa, de V. Ex• porque quanto mais tornarmos fácil a aquisição 
do livro, melhor. Já dizia o nosso grande poeta: "Livros, livros a 
manchcias, c manda o povo pensar." Vamos facilitar a aquisição de 
livros, para que o povo pense mais no que deve pensar. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Agradeço o aparte 
de V. Ex• c as suas generosas referências à mtnha pessoa. Mas se 
V, Ex• ler a minha justificativa verá que não tem cabimento a ponde
ração que V. Ex• acaba de fazer. 

Eu examino esse aspecto, Excelência mostrando que livraria só 
vende livro, enquanto os supermercados vendem tudo, A concorrên· 
cia c competição hãó de existir entre cstabclccimcntos congéneres. 
Não~ posslvcl que um supermercado que vende toda csp~cic de mcr· 
cadorias, o arroz, o charquc, o fcijilo, os enlatados, queira fazer 
concorrência a quem só vende livros. Depois lhe falta o gosto na 
aquisição dos livros. Essas livrarias pagam impostos caros, mantêm 
correspondência com o estrangeiro para aquisição de livros atuali· 
zados. 

o Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Comida para o csplrito, 
ao lado da comida para o corpo. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Mas al cu peço 
licença;~ um ponto de vista de V. Ex•, que cu nilo esposo. A concor· 
rêncla deve ser feita entre estabelecimentos congéneres, nilo entre 
estabelecimentos de atlvidadcs dispares, como o caso de uma livraria 
c o de um supermercado. E nós estamos vendo que muitas livrarias 
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estão fechando exatamente por causa dessa competição injusta. Eu 
abro as exceções. V. Ex• vê, por exemplo, que as cxceçi5es que abro 
não prejudicam o comércio do livro. e o caso dos lançamentos de li· 
vros cm qualquer casa comercial, em qualquer lugar de acesso fácil 
ao público, mas o que nilo posso compreender é essa competição 
injusta e desleal. 

Outro projeto. Sr Presidente, que encaminharei à consideração 
da Casa, visa a pór termo a uma indústria que se vem rormando nas 
grandes cidades. lndiv!duos que têm os seus Imóveis em estabclc· 
cimentos de condom!nio vendem os seus apartamentos e nilo estilo 
quites com as obrigações de condóminos. Ao ser investido na posse 
desse imovcl, o adquirente se vê constrangido a pagar um débito que 
não lhe cabe. 

A ação regressiva no caso, contra o. verdadeiro devedor, irá 
tomar muito tempo c nem sempre, talvez, com o bom êxito desejado. 
Então, o meu projeto: 

Art. I• A lavratura de escritura de compra c venda ou 
de promessa de venda de imóvel integrante de editlcio de 
condom!nio só será feita com a prova de quitação das obri· 
gações para com o respectivo condomfnio. 

AJusttficaçilo explica perfeitamente as razões desta mtciativa. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Lindoso - Jose Sarney - Wilson Gonçalves - Dinarte 
Mariz - Jcssé Fretrc - D.omlcio Gondtm - Marcos Freire -
Murilo Paraíso - Arnon de Mello'- Teotónio Vilcila - Gilvan 
Rocha - Luiz Viana - Dirceu Cardoso - Vasconcelos Torres -
Danton Jobim· - Gustavo Capanema. - Itamar Franco -
Magalhães Pinto - Orestes Quércia - Otto Lehmann - Leite 
Chaves- Lcnoir Vargas- Otair Bccker. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portclla) - Sobre a mesa, 
projetes de lei que serão lidos pelo Sr. I•·Sccrctário:· · 

São lidos os seguintes · 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 201, DE 1977 
Limita o comfrclo de livros a estabelecimentos especializa· 

dos no ramo, e d' outras proYidênclas. 
O Congresso Nacional decreta: . 
Art. I• A venda de livros só será permitida cm estabeleci· 

mcntos comerciais especializados que se dediquem, exclusivamente, 
ao comércio de livros e ~t artigos de papelaria. · 

Parágrafo únicc,, Não se inclui na proibição deste artigo a 
venda de livros: 

I - de natureza religiosa . ou técnico-cientifica 
promovida por entidades interessadas, em suas respectivas 
sedes; 

II - dirctamcnte das editoras ou livrarias, por 
intermédio de representantes comerciais autónomos, ou do 
reembolso postal; 

III- em locais públicos ou de fácil' acesso ao pllblico, 
quando se tratar de promoção cultural cm forma de 
lançamento, ou em mostra ou feira de livros, desde que nilo 
seja cm carátcr permanente. 

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. · 

Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

JustlOcaçlo 

O presente projeto visa a preservar a relevante posição que as 
livrarias desempenham no mundo civilizado, por se tratar de um lo· 
cal que, tradicionalmente, é ponto de convergência da Inteligência c 
da cultura. Inúmeras silo as livrarias que, entre nós, têm inspirado 
artigos, reportagens, palestras c reminiscências literárias, cm que se 
procura realçar o papel que representaram ao longo do tempo, na vi· 
da brasileira. como ponto de encontro c de divulgação cultural de 

autênticos valores da inteligência nacional. Nilo faz muito, lembro· 
me de ter lido nos jornais um trabalho com referências especiais e até 
nostálgicas à tradicional Livraria São José, merecedora de nossa 
reverência c que se havia incorporado à vida cultural do pais, c, de 
modo especial, do Rio de Janeiro, um sem número de outras já 
encerraram no pais as suas atividadcs, ou estão prestes a fazê-lo, dei· 
xando, na comunidade, uma evidente lacuna, em razão da qual a 
tradição, melancolicamente, cede a sua vez a novos costumes ~m 
desacordo, quase sempre, com as bases formadoras da alma 
brasileira .. 

e muito comum, nos dias de hoje, procurar-se o livro nos super· 
mercados, o que nos parece um fato altamente prejudicial às ativi· 
dades das livrarias. Pode parecer, à primeira vista, que a comcrciali· 
zaçilo, nesses estabelecimentos, de livros, cadernos e rcvtstas, seja 
uma medida positiva já que, propiciando facilidade de aquisição ao 
leitor, amplia a oportunidade de divulgação do que se publica. Mas, 
a nosso ver, é uma prática inadequada por estar nela mais presente o 
desejo de lucro- oriundo principalmente de uma concorrência dcsi· 
gual a cargo de poderosos grupos económicos - de que o interesse 
de contribuir para o intercâmbio cultural de que nenhuma sociedade 
pode prescindir. 

Na livraria só há livros. Nos mercados há uma enorme divcrsifi· 
cação de produtos para os quais são naturalmente atraldos os seus 
freqUentadores, o que, por si só, já evidencia o despropósito c a 
injustiça da competição que é, pelas suas circunstAncias, mais danosa 
do que a simples concorrência, que esta há de existir entre 
estabelecimentos congêncrcs. Livraria há de competir e concorrer · 
com livraria, c não, com supermercados, tanto mais quanto estes, ca· 
da dia, se tomam propriedades de um mesmo grupo, ainda que com 
o disfarce, mais precisamente, com o embuste de nomes diferentes. 

O projeto, situando no seu verdadeiro lugar o comércio de li· 
vros, c preservando assim o que há de mais tradicional na vida livrei· 
ra do pa!s, cxccpciona, no parágrafo único, os casos em que a venda 
do livro pode ser feita cm lugares outros, em harmonia, aliás, com a 
praxe salutar que sempre se observou entre nós, e, também, comum, 
nos grandes centros estrangeiros. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1977. -Heitor Dias. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e 
Cultura e de Economia.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• :ZOZ, DE 1977 

Estabelece exlaênda para o realstro de lm6Yellntearante 
de condomlnlo, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• A lavratura de escritura de compra c venda ou de 
promessa de venda de imóvel integrante de cdiflcio de condom!nio, 
só será feita com a prova de quitação das obrigações para com o rcs· 
pcctivo condom!nio. 

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário .. 

Just!Ocaçio 

O teor do' artigo I• do projeto quase dispensaria justificação, 
não rossc o dever de se cumprir norma regimental. 

A proposição reflete uma realidade no comércio imobiliário, 
com efeitos altamente danosos às partes interessadas nos contratos 
de compra c venda, 

A cxpcriê.:cia dos cartórios informa que é grande o número de 
proprietários de apartamentos que levam a cabo a alienação dos imó· 
veis, com um débito expressivo quanto aos compromissos com o 
condom!nlo. 

o projeto pile nm a essa burla pela qual nilo podem nem devem 
responder os promitcntcs compradores, 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1977- Heitor Dias. 

À Comissão de Constituição e Justiça 
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O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Os projetes lidos 
scrilo publicados c remetidos às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portclla)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I 
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 301, de 

1977, do Senhor Senador Mendes Canalc, solicitando a trans· 
criçào, nos Anais do Senado Federal, do artigo sob o tftulo 
"Uma só' Amazônia", de autoria de Carlos Conde. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scn· 

tndos, (Pausa.) Aprovado. 
Será feíta a transcrição. 

1õ o seguinte o artigo cuja transcrição é solicitada: 

UMA SÓAMAZONIA 

O Pacto Amazõnico avança. Houve algumas queixas de técnicos 
e desconfianças de parlamentares, mas a realidade impõe-se. A idéia 
de integração regional na América amazónica, proposta pelo Brasil, 
está ganhando corpo. . 

No momento, o pacto vive o seu segundo passo. O primeiro foi 
uma consulta genérica, fcíta pelo ltamaratí no fim do ano passado. 
Tratava-se de uma sondagem aos sete parceiros regionais com 
interesses diretos na área. A colocação era mais ou menos esta: 
Participamos de uma região com problemas comuns c seria 
conveniente explorá-la cm bloco. 

Dos sete vizinhos, seis responderam positivamente. O "sim" foi 
dado por Bolfvia, Colômbia, Peru, Equador, Suriname c Guiana. A 
Venezuela ainda nilo respondeu oficialmente, mas tem dado alguns 
recados positivos ao Governo brasileiro. Primeiro, as declarações do 
Presidente Carlos Andrés Perez à imprensa, afirmando que a idéia 
do pacto é digna de aplausos. E mais recentemente uma conversa de 
Perez com o embaixador do Brasil cm Caracas, quando foi outra vez 
demonstrado o interesse venezuelano pela iniciativa. 

Percebe-se que, no mérito, a Venezuela nada tem contra o 
projeto brasileiro de integração regional. Suas reticências, até agora, 
estavam relacionadas mais com o papel que o pais vizinho se 
atribuiu, de cavaleiro andante da democracia na América do Sul e de 
uma espécie de porta-voz do Governo Jimmy Carter. Para 
corresponder à essa postura, Carlos Andréz Perez apaixonou-se por 
duas teses predíletas do ocupante da Casa Branca: Guerra à energia 
nuclear (dos outros) e defesa dos direitos humanos, na visão 
saxônica sob a qual os Estados Unidos encaram o assunto. 

Como a adesão de seis parceiros, o ltamarati partiu para o 
segundo passo, depois da consulta inicial. Há poucas semanas os 
palscs interessados (inclusive a Venezuela) receberam um projeto de 
tratado do que seria o corpo jurldico do pacto. Cada Chancelaria 
está examinando o documento c preparando sugestões para que se 
chegue ao consenso. Quando esta etapa for vencida estarão criadas 
as condições para o terceiro e decisivo passo, ou seja, a oficialização 
do Pacto Amnzônico, A terceira fase pode começar com um cncon· 
tro de chanceleres, para manter o entendimento diplomático no mais 
alto nlvcl, 

Avançando, o pacto procura retirar do seu caminho queixas e 
desconfianças que tem sido levantadas no Brasil. As queixas 
partiram dos técnicos, localizados principalmente na área da 
SUDAM. Eles alegam que nilo foram consultados o que - mesmo 
que fosse verdade - nilo constituiria um pecado. O projeto ainda 
vive o seu momento diplomático de sondagens. Aprovada a idéia 
como um todo cntilo chegará a hora dos tl:cnicos opinarem. 

As desconfianças situam-se cm restritos setorcs parlamentares. 
Primeiro foi o Senador Luiz Viana Filho e agora é o Deputado João 
Menezes, Ambos desejam saber, no que parece, com base cm que 

argumentos o Governo tomou a iniciativa do pacto c quais os "'us 
objetivos prioritários. · 

.. ·.Tanto quanto sei, os argumentos cm favor do p<~cto fnram de 
divcrsàs tipos. Na .. raiz deles havia a idéia ac criar um fato 
consumado. Todos conhecem a velha intenção de transformar a 
Amazônia cm uma ârea de jurisdição Internacional. Na prâtica, isso 
implicaria cm conservá-la como "pulmão do mundo", mas sem o 
controle dos pa!scs quo cfctivamcntc são os donos do território. 
Estabelecido um tratado para conservar c explorar conveniente
mente a área os palscs com direitos legitimes reafirmam suas 
prcrroa•tivas, antccipa~do-sc ao posslvcl controle internacional. 

Outro objctivc é somar esforços na soluçilo de problemas 
comuns, Como a maioria dos recursos da Ama~ônia não se esgota 
cm cada um dos países;· o lógico será trocar idéias c unir conhecimen
tos para aproveitar melhor a ampla região. 

Para o Brasil, cm particular, a iniciativa do pacto alcança uma 
finalidade diplomática nada dcsprczlvcl, Repelindo as tentações de 
um olhar cgolsta sobre a Amazônia, o Brasil a vê cm conjunto, 
repartindo com os vizinhos as dificuldades c beneficies. Nada 
melhor para desarmar velhos receios de hegemonia, que têm 
conseguido vencer o tempo c os desmentidos brasileiros. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) -Item 2: 
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n• 69, de 1976 (n• 1.242-C/75, na Casa de origem(, que dá 
nova rcdação ao art. 14 da Lei n• 1.060, de 5 de fevereiro de 
1950, que estabelece normas para a concessão da assistência 
judiciária aos necessitados, tendo · 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 561, de 1977, da Co· 
missão: 

- de Constltulçio e Justiça. 

Sobre a mesa, requerimento que scrâ lido pelo Sr. 1•-Sccrctário. 
~lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 3{i5, DE 1977 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 310, alfnea "c", do Regimento Interno, rc· 

quciro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n• 69, 
de 1976, a fim de ser feita na sessão de 28 de outubro próximo vin· 
douro, 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1977.- Helv!dlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) - Em votação o rc· 
qucrimcnto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
Nos termos do requerimento, a matéria é retirada da pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portella) -Item 3: 
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

n• 110, de 1976 (n• 1.523·8/15, na Casa de origem), que altc· 
ra a rcdaçilo do caput do art. 212 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 458 c 459, de 1977, das Comis· 
sõcs: 

- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c 
juridicidndc c, quanto ao mérito, favorável; c 

- de Leglslaçio Social, contrário. 
Em discussão o projeto, (Pausa,) 
Nilo huvcndo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a dis· 

cussilo. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram pcrmn· 

ncccr sentados, (Pausa.) Rejeitado, 
A matéria será arquivada, feita a devida comunicaçilo à Câmara 

dos Deputados, 
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ll. o seguinte o projeto rejeitado 

N!QJETO DE LEI DA CÁMARA No 110, DE 1976 

'· (No 1.523-B/75, na Casa de origem) 
A:tera a rtdoçio do "Í:aput'' do art. 212 da Consolidaçilo 

das Leis do Trabalho, 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. (o O caput do art. 212 da consolidação das Leis do Tra· 

balho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de to de maio de 1943, 
passa a vigorar com a seguinte rcdaçilo: 

"Art. 212. Não poderilo os empregados ser obrigados a remo· 
ver ou transportar individualmente material de peso superior a cin· 
qUcnta quí!ogramas." 

Art. 2o O Poder Executivo, ouvido o Ministério do Trabalho, 
regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias. 

Art. 3o Esta Lei entra cm vigor na data da sua publicação. 
Art. 40 Revogam-se as disposições cm contrllrio. 
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -llem 4: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 2, DE 1977 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
do Senado no 306{76) 

· Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
no 2, de 1977 (no 3.071·8/76, na Casa de origem), que decla· 
ra feriado nacional o dia 12 de outubro, tendo 

PARECERES, sob nos 528 c 529, de 1977, das 
Comissões: 

-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; c 

-de Educaçilo e Cultura, favorãvel. 
A matéria constou da Ordem do Dia de 13 do corrente, tendo a 

discussão adiada, a requerimento do Senhor Senador Eurico Rezen· 
de, para a sessão do dia 22 próximo passado. Nessa oportunidade, o 
Senhor Senador Heitor Dias, através do Requerimento no 342, de 
1977, solicitou o adiamento da discussão do Projeto para a presente 
sessão, 

Em discussão o projeto, (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira usar da palavra, declaro·a encerrada, 
Sobre a mesa, requerimento que scrã lido pelo Sr. I o.sccretârio, 

ll.Jido o seguinte 

REQUERIMENTO No 366, DE 1977 
Senhor Presidente, 
Nos termos do art, 350, combinado com a al!nca c, do art. 310, 

do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de 
Lei da Câmara no 2, de I 977, a fim de ser feita na sessão de 4 de ou tu• 
bro próximo, 

Sala das Sessões, 29 de setemhro de 1977.- Helvldlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella) - Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 
sentado'. (Pausa.) 

Aprovado, 
A mati:ria é retirada da pauta. 
Em conseqUéncia, Oca sobrcstada a discussilo do projeto 

constante do item 5 da Ordem do Diu, tendo cm vistu que o mesmo 
tramitu cm conjunto com a proposiçilo, objeto do presente requeri· 
mento 

B o soguintc o projeto que tem sua discussão sobrestudu: 

-5-
PROJETO DE LEI DO SENADO No 306, DE 1976 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei 
da Cá mura n9 2/77) 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n~. ~p6, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torr~s~~e .C!lnsl· 

•,/_.. I\, , •' ~t • 
.r'1, 'r,~-· · ' · t. ~. 

tlf;l· I ;o I 

,,,r.·,~ . . , ~.' 

dera feriado nacional o di:: consagrado a Nossa Senhora Aparecida, 
Padroeira do Brasil, tendo 

PARECERES, sob n•s 528 e 529, de 1977, das Comissões: 
-de Constllulçilo e Justiça, pela prcjudicialidnde; e 
-de Educação e Cultura, pela prejudicialidadc, 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) -Item 6; 

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado no 93, de 1975; do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
que obriga as empresas do Distrito Federal, que comerciam 
no ramo de carros novos c usados, a terem locais privativos 
de estacionamento, e dá outras providé!ncias, tendo 

PARECERES, sob nos 1.046 a 1.049, de 1976 e 390, de 
1917, das Comissões: 

- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c 
juridicidade; 

-do Distrito Federal, favorável; 
-de Economia, favorável, com voto vencido, em separa· 

do, do Senhor Senador Agcnor Maria; e 
-de Transportes, Comunicações e Obras Pdbllcas- I• 

pronunciamento: favorável; 2o pronunciamento: (rcexame soli
citado cm Plenário), contrário, com voto vencido do Senhor 
Senador Otto Lehmann. 

A matéria constou da Ordem do Dia da s:asão de 3 de agosto 
último, tendo a discussão adiada, a requerimçnto do Sr. Senador 
Franco Montoro para a scssi\o de 10 de setembro. Nessa oportuni· 
dade, o Sr. Senador Franco Montoro, através do Requerimento n• 
292/77, solicitou o adiamento da discussão do projeto para a 
presente sessão. 

Em discussão o projeto. 
Tem a palavra o nobre Senado•· Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB -" N.J. Sem rev1sao do 
orador.)- Sr. Presidente, minha intervenção se justifica porque nilo 
sei o ponto de vista cm que se coloca a Maioria neste momento. Se 
seu ponto de vista for favorável à aprovação do projeto, não tenho, 
Sr. Presidente, mais nenhuma consideração a aduzir. 

Os pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, do 
Distrito Federal, de Economia c de Transportes concluem 
(avoravclmente à aprovação do projeto, projeto esse que apaga uma 
praga que existe somente no Distrito Federal -a conversão das ruas 
da cidade em estacionamento de carros usados, para serem vendidos 
a terceiros. 

Tal situação não existe em lugar nenhum do mundo. Quem quer 
que conheça qualquer. cidade do estrangeiro ou do Pais sabe que as 
agências de carros usados têm sempre um local, um pouco afastado, 
onde localizam os carros.para exibição. No Distrito Federal, os cnr· 
ros silo postos nas vias públicas, impcdmdo, dessa forma, o trânsito c 
dificultando até a movimentação do próprio pedestre. 

De modo que, se a Maioria também aceita, cm segundo turno 
de discussão, este projeto, só tenho que me congratular pela clarivi
dé!ncia dos ilustres representantes da ARENA. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla)- Nilo havendo mais 
quem queira discutir o projeto, encerro a discussão. 

Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente 
aprovado, nos termos do art. 3 I 5 do Regimento Interno. 

O projeto vai à Comissão de Rcdaçilo. 

e o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 93, DE 1975 

"Obriga as empresas do Distrito Federal, que comerciam 
no ramo de carros novos e usados, a terem locais privativos de 
estacionamento, e dá outras providências", 

O Congresso Nacional decreta: 

Art, lO As empresas comerciais Instaladas no Distrito Fede· 
ral, que negociam com vclculos automotores de qualquer espécie, fi. 

' ·.: 
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cnm obrigadas n manter, mediante locação ou nquisiçilo, locais pri· 
vntivos apropriados pnrn n exposição dos veiculas objcto de seu 
comércio. 

Art, 2• O Governo do Distrito Federal somente conccdcr6 li· 
cençn de funcionamento ou rcnovarâ as existentes às empresas que 
satisfaçam n exigência do artigo anterior. 

Parágrafo anico. Ãs empresas ntunlmcntc operando no ramo 
de comércio de nutomotorcs, cm geral, ê concedido o prazo de 1 
(um) uno para o cumprimento do disposto no nrt. 1•, n partir dn 
dntn da publicação desta lei, sob pena de lhes ser cancelada a licença 
de funcionamento. 

Art. 3• Os locais de estacionamento de que trata esta lei serão 
sinalizados de acordo com ns regras previstas no Código Nacional de 
Trânsito c seu Regulamento. 

Art. 4• A presente lei entra em vigor na data de Sltn publi· 
cnçilo. 

Art. S• Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item 7: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se· 
nado n• 46, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
que reformula critérios de reajustamento colctivo de salários 
das categorias profissionais, c dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 480 a 483, de 1977, das Comis· 
sões: 

- de Constltulçio e Justiça - I• prnnunclamento: pela 
constitucionalidade e juridicidadc do Projeto; 2• pronuncia· 
menta: pela constitucionalidade c juridicidade do :.ubs· 
titutivo dn Comissão de Legislação Social; 

-de Leglslaçio SÕcial, favorâvcl no i'rojcto, nos termos 
do Substitutivo que apresenta; c 

-de Finanças, contrârio. 

Em discussão o projeto c o substitutivo, 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Peço n palavra, Sr. Prcsi· 
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella) -Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro, para discutir a matéria. 

O SR, NELSON CARNEIRO {MDB- RJ. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, minha intervenção é apenas para pedir a 
atenção do Plenário para o notável parecer que, cm torno deste projc· 
to, proferiu o nobre Senador Jarbas Passarinho. e, sem dúvida, um 
trabalho digno de exame, c demonstra a necessidade da aprovação 
desta proposição. 

Conclui o parecer dn Comissão de Legislação Social por um 
substitutivo, que mereceu, naquele órgilo técnico da Cnsn, unani· 
midndc de votos, A Comissão de Finanças opinou contra. 

Acredito que o Senado Federal faria umn obra de justiça se 
acolhesse o substitutivo da Comissilo de Legislação Social, da lavra 
do eminente Senador Jarbas Passarinho, (Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Continua a 
discussão. 

O Sr, Franco Montara (MDB - SP) - Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclln) - Concedo a palavra 
uo Sr. Senador Franco Montara, para discutir n matéria. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Esse projeto refere-se à politica salarial, c estabelece critérios 
cuja validade foi sustentada na Comissão de Legislação Sociul, pelo 
ilustre Senador Jurbus Passarinho, que concluiu com várias 
sugestões incorporadas em emenda substitutivo ao projeto. 

A Comissão de Finanças opinou contrariamente. Parece-nos 
que seria do maior interesse, para a tramitação desse processo, que 
sobre o assunto fossem ouvidos os selares interessados. Hoj:, fala·se 

muito, cm todo o Pais, na importância do'diâlogo. O diálogo dc•~·sc 
travar cm torno dessa matéria. Que as confederações naci~nais de 
empregados c empregadores c que outros sctorcs da vida brasileira, 
interessados nu matéria, possam opinar sobre o assunto, apresentnn· 
do as razões que possam confirmar ou invalidar as razões divcrgen· 
tcs constantes dos pareceres das Comissões técnicas, 

Nesse sentido, nosso pensamento é de encaminhar à Mesa um 
requerimento. E, como não estou informado se esta matéria já foi 
objcto de adiamentos anteriores, cu solicitaria à Mesa uma informa· 
ção a respeito do assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Não, não foi objc· 
to de adiamento, 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Então, com cs· 
sa informação, Sr. Presidente, pediria a V, Ex• que submetesse ao 
Plenário o requerimento que estou encaminhando à Mesa, no senti· 
do de que a matéria volte às Comissões de Legislação Social c de Fi· 
nanças, para recxamc, mas, preliminarmente, com a sugestão de 
que sejam ouvidas as confederações nacionais representativas dos se· 
tores do trabalho ou do sctor cconômico vinculados à matéria. Te· 
rão, assim, as Comissões de Finanças c de Legislação Social oportu· 
nidadc de reexaminar a matéria, em face da contribuição que será rc· 
presentada pelos estudos c dados fornecidos pelos órgãos dirctamcn· 
te interessados. As Comissões poderão ouvir, se for o caso, outros se· 
tores da comunidade interessados no problema. 

Nesta medida, não hã, evidentemente, nenhum carâtcr protela· 
tório c nenhum prcjulzo. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Gostaria de ponac· 
rar a V. Ex• dois pontos do problema: o primeiro diz respeito ao 
fato de que a matéria não fora distribulda à douta Comissão de 
Economia, mas à de Finanças, acrescentando que a Comissão de 
Legislação Social, no caso, substituiria n Comissão de Economia. E 
o que V. Ex• pede, cm termos de diligência - é evidente - cstâ 
formalizado cm termos de sugestão do Plenário, para que o rccxamc 
seja feito, com audiência ou não de entidades, o que desfiguraria o 
sentido das atribuições da Comissão. Assim, ficaria melhor e mais de 
acordo com os ditames regimentais. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a 
informação de V, Ex• c estou inteiramente de acordo com o que 
V, Ex• diz. E quero, também, lembrar os termos em que apresentei a 
matéria, cm termos de sugestão. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla)- Exato. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Exatamcntc, 
para que as Comissões, se julgarem conveniente, ouçam essa c outras 
entidades, Trata-se, evidentemente, de matéria de competência da 
Comissão; ela deliberarA sobre o assunto c reccbcr6 a matéria como 
sugestão do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portclla) - A intervenção da 
Mesa foi no sentido, inclusive, de elucidar, para que a própria 
Maioria se abalizasse melhor, tendo cm vista ns palavras de V. Ex•. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a 
V, Ex• u contribuiçilo c o esclarecimento, c encaminho, então, i\ 
Mesa, na forma da minha dcclaraçilo anterior, o requerimento para 
ser submetido i\ deliberação do Plcnârio. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr, I•·Secrctârio, 

e lido. aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 367, DE 1977 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 310, al!neu b, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussi\o do Projeto de Lei do Senado n• 46, 
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de 1976, a fim de que seja encaminhado ao rccxamc das Comissões 
de Legi<\açl\o Social e de Finanças. 

S<tla ao< Sessões, 29 de setembro de 1977.- Franco Montoro, 

O SR. PRESIDENTE (l'etrõnio l'ortclla) - Em razão da deli· 
bcruçao do Plenllrio, a matéria scrà encaminhada a ambas as Comis· 
sõcs, parn reexnme nos termos das sugestões apresentadas pelo nobre 
Llder du Minoria. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item 8: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 49, de 1977, do 
Senhor Senador Vasconcelos Torres, que concede passe 
permuncnte aos aeronautas c aeroviários, com mais de 20 
(vinte) anos de serviço nas empresas aéreas brasileiras, tendo 

PARECER, sob n• 652, de I 977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, 

com voto vencido do Senhor Senador Nelson Carneiro. 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, irei 

encerrar n discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pcrma· 

nccor sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

(:;o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•49, DE 1977 

Concede passe permanente aos aeronautas e aero•lárlos, 
com mais de •lnte (20) anos de senlço nas empresas aéreas 
brasileiras. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Os aeronautas c acroviários que venham trabalhando 
ou que tenham trabalhado mais de vinte (20) anos na mesma cmprc· 
sa de aviuçiío comercial passam a ter direito de possuir da com· 
panhia em que exerceram atividadcs passe permanente, intransferl· 
vel, que lhe permitirá viajar cm suas aeronaves, por todas as linhas, 
acompanhado ou niio de esposa e filhos menores, no limite máximo 
de três (3) viagens anuais. . 

Art. 2• Esl!l lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogudas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Está esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia (Pausa.) 

A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, 
ns 18 horas e 30 minutos, destinada à aprccinçilo dos Projetes de 
Resolução n•s 73 e 80, de 1971. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclln)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Dirceu Curdoso, 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCUR· 
SOQUE. ENTREGUE ii REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cnnnlc) - Concedo a palavra 
uo nobre Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem rovisuo do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Hl1 nlguns anos, vinha ouvindo o clamor daqueles que tinham 
adquirido a sua casu p,rópria. Achei por bem, no uno passado, adqui
rir umu cnsa própriu cm Natal, a Capital do meu Estado, para sentir 
de perto a mecúnica do Governo, que se diz dono de imensa vontade 
de ajudar 11qucles que não possuem a sua residência, a alcançar esse 
objetivo. Eu me inscrevi c adquiri pela Caixa Económica Federal de 
Nutal, no Rio Grande do Norte, uma casa própria. 

Assim procedi, Sr. Presidente c Srs. Senadores, repito, para, scn· 
tindo de perto o problema, poder ocupar esta tribuna, para dar rnzilo 
no Governo ou criticá-lo. Infelizmente, nilo venho dar rnzilo no Go· 
vcrno. Venho à tribuna para criticá-lo, veementemente, pois o sis· 
tema implantado é, antes de tudo, uma cxplornçilo tcrrfvcl que se 
pratica contra aqueles que não possuem a casa própria no Brasil. 

Adquiri a residência para pagar no prazo de 15 anos. A prcs
tnçilo inicial, no ano passado, foi de CrS 7.463,68, Mas a corrcção 
do depósito ê trimestral e a da prcstnçilo ê após 60 dias do aumento 
salarial. Por incrfvel que possa parecer; esta casa que me custou 
CrS 475.000,00, no uno passado, no mês de setembro, já apresenta, 
agora, cm setembro, um saldo devedor de CrS 675.000,00 c a prcs
tnçilojá se eleva a Cr$ 9.890,00. 

Hâ 4 dias, fui a Natal c me dirigi à Caixa Econõmicn Federal. 
Solicitei, da dircçilo daquele estabelecimento oficial, a minha posi· 
çiio, cm I 982, se tivéssemos a felicidade de que essa innação não 
aumentasse nem diminuísse, ficasse no índice de 1977. 

Por incrível que pareça, Sr .. Presidente c Srs. Senadores, pela 
conta feita pela Caixa Econômica Federal de Natal, a casa que, cm 
junho sofria uma prestação de CrS 7.463,68, el~vou·sc para 
CrS 9.890,00. Em 1978, vai se elevar para Cr$ 13.957,28; cm 1979, a 
prestação será de Cr$ 19.1 17,70; cm 1980, CrS 26.186,08; cm 1981, 
CrS 35.867,85; 1982, CrS 49.129,27. 

Em seis anos, se tivermos a felicidade de a innução nilo aumcn· 
ta r c o índice de I 978, I 979 até I 982 seja o de l 977, a prestação desta 
minha casa própria estará atingindo CrS 49.129,27. Para pagamento 
cm IS nnos,jâ no sexto ano a prestação é esta. 

Em janeiro deste ano, o saldo devedor da casa que custou 
CrS 475.000,00 era de CrS 553.202,03. Vêm os meses de fevereiro c 
março c, cm abril, temos a corrcçilo trimestral: c a casa passou a ter 
um saldo devedor de CrS 58 I .338,57: vêm maio c junho, c, cm julho, 
com a corrcção, eleva-se para CrS 630.282,87, E assim será, 
chegando cm 1982 com um saldo devedor, aproximadamente de 2 
milhões de cruzeiros, ou seja, aquele que comprou a casa própria no 
Governo não vai poder liquidar a amortização, porque o débito é 
astronómico: nem pagar a prestação, porque, realmente, não tem 
condições para isio. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior 
prazer. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Senador Agcnor 
Maria, esse assunto, da maneira como V. Ex• o está colocando ... 

O SR. AGENOR MARIA (MOB - RN) - Quem o colocou 
foi a Caixa Económica Federal: apenas estou relatando os fatos. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - ... oferece condições 
para um debute quase interminâvcl, porque V, Ex• pode olhar esse 
problema sob vários ângulos. Em primeiro lugar, V. Ex• tem que 
considerar que os seus próprios rendimentos estilo sendo corrigidos. 
Quando V, Ex• comprou casa por CrS 475.000,00 c as prestações 
passaram a ser corrigidas, os seus rendimentos também passaram a 
ser corrigidos, V, Ex• não pode esquecer isto. Em segundo lugar, na 
hora cm que V, Ex• quiser vender essa casa, provavelmente, o mer· 
cado vai lhe pagar o custo também corrigido, o que vai ficar 
demonstrado, como acontece na maioria dos casos, c com raríssimas 
exceções, que n casa estava valendo mais que o saldo devedor. 
Portanto, V. Ex• fez um bom negócio, como os brasileiros o estilo 
f~zendo. Em terceiro lugar, o povo não compra casa no Governo, 
esta i: uma maneira fâcil de falar. O povo compra casa através de 
uma instituição governamental que administra o dinheiro do povo, 
porque recursos do BNH não são recursos do Governo, são do 
FGTS, silo de cadernetas de poupança que a Caixa Económica Fc· 
dera! também utiliza, silo poupanças populares que rendem juros, 
precisum dar rendimentos aos seus investidores, aos seus poupado· 
res, que é a população nacional. Portanto, quem deseja ter putrimó· 
nlo com ilnnnciamento oriundo dessas instituições que se alimentam 
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com essas poupanças, efetivumente, têm que dar um rendimento 
compatível. São apenas estes três pontos que eu desejava colocar no 
, 0u pronunciamento, pura que V, Ex• sobre eles meditasse. Muito 
obrigado. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Respondo a 
v. Ex•, Senador Milton Cabral, dizendo, primeiro, o seguinte: o 
agricultor não tem aumento de salário e pode comprar casa própria, 
porque instituiu-se a compra de casa própria para aqueles que não a 
tem, assim como qualquer pessoa neste Pais. A casa própria não ó só 
para o funcionário público que teve um aumento de 30% este uno c a 
corrcção impostu a ela foi de 36,9%, 

Então, se a correçiio jogada na casa própria foi de 36,9% e o 
aumento do funcionário público, civil e militar, da União foi de 30%, 
já começa aí u primeira incoerência, 

. Segundo, há muita gente neste Pais que não vive de salário. O 
agricultor, o cotonicultor da minha região, do Nordeste, que vendeu 
o algodão, no ano passado, a Cr$ 9,00 e CrS 10,00 o quilo, está 
vendendo esse algodão por CrS 5,00, Assim, o que foi que ele teve de 
aumento, naquilo que produziu, para sofrer majoração astronômica 
na prestação dessa casa própria? O cotonicultor nilo teve aumento 
algum c pode, como cidadão brasileiro, sem possuir uma casa, 
comprar sua casa. . 

O aumento do funcionalismo, civil e militar, da União, que foi 
de 30%, também não podia sofrer uma correção monetária de 36,9%. 

V. E•• pode defender o Governo, mas precisa dizer que o BNH 
é do Governo, que a responsabilidade é do Governo, c se realmente 
pode o Governo dirigir o dinheiro do povo, segundo disse o nobre 
colega, que dirija esse dinheiro do povo voltado para o interesse des· 
se mesmo povo. 

Segundo me consta, todas essas empresas de economia mista 
estão dando oportunidade ao empresário estatal brasileiro de ser o 
mais bem realizado e mais bem pago do mundo, porquanto, inde· 
pendentemente de terem sah\rios polpudos, participam do lucro de 
uma empresa que é do povo, e participam desse lucro quando ele não 
chega ao povo. 

O Sr, Franco Montoro (MDB~- SP) - Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? · 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior pra· 
zer, Senador Franco Montoro. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Mais uma vez V. Ex• 
focaliza problema da maior justiça social. Na defesa do Governo ale· 
ga-se que é necessâria a correção motietâria, porque há um sistema 
de empréstimos c tem que haver uma remuneração adequada para as 
cadernetas de poupança, Fundo de Garantia do· Tempo de Serviço. 
A resposta é válida, mas ·revela exntamente que o erro é mais grave. 
O erro é de toda estrutura económica que foi adotada. Por que ê que 
a casa própria fica ltgada a esses empreendimentos, que são 
obrigatoriamente remunerados, com correção.monetâria inclusive, c 
outros fmanciamcntos não? Para muitas atividades, o próprio Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico faz empréstimos, sem cor· 
reção monetária, empresas de fins lucrativos. Ontem, num discurso 
de significação histórica pura este Congresso, o Senador Evelâsio 
Vieira nos trouxe uma documentação impressionante: o automóvel 
exportado do Brasil recebe uma bonincaçuo de 45%, ou número 
aproximado. Não ht\ correção monetária. !;: toda a Naçilo que 
constribui paru vender mais barato lá fora, alegando-se que a 
palavra de ordem é e~portação,.que a salvação .é. a exportação. Está 
sendo u desgraça do Brasil. Como estA a situação agora, compreendo 
que o Governo não tem outro remédio senão saldar as dividas e pro· 
curar corrigir. Mas é preciso mudar este sentido. Por que. por 
exemplo. pum comprar uma casa se exige poupança prévia, e para 
comprar um automóvel existe o prazo de carência, passa-se a pagar 
tempos depois• Quem controla o credito no Brnsil é o Governo. !':: 
erro gruvlssimo: facilita-se a compra do automóvel e dificulta·'" u 
compru da casa. Empréstimos às empresas sem correção monetária, 
empréstimos esses que chennrnm a 10 bilhões de cruzeiros, confes· 

sado pelo Ministro du Fazenda. Qual a correçilo monetária que esses 
grupos económicos estilo pagando? Há um erro, sim, c V, Ex• faz 
muito bem cm trazer u estu Casa, com a sua experiência c com sua 
inteligência concreta de nos fornecer fatos objetivos, uma amostra 
que é um sintoma de que é preciso modificar a orientação da politica 
económica brasileira. Tudo isso é conseqUência da tecnocracia, da 
centralização de poderes, da falta de democracia, porque o povo não 
é ouvido e, mais uma vez, tira-se do povo o direito de escolher agora 
até senadores. Metade dos senadores serão escolhidos por indi· 
cação. Governadores, assim também. Quem serão os governadores? 
Os representantes dos bancos. Por exemplo, em São Paulo, hã a rela· 
ção. Cada um tem o seu banco. Os bancos é que vão disputar, como 
disputaram no passado. O Ministro Gama e Silva declarou, numa 
entrevista pública, que só nilo conseguiu ser governador por eleição 
indiretn porque não tinha utrâs de si um banco. !':: este o mal de que 
o Brasil padece: centralização de recursos, fortalecimento dos fortes, 
lucros extraordinârios para os fortes, e a miséria pura n população. 
Não é intencional, não ê que o Governo esteja intencionalmente pro· 
curando fazer isso, mas é que há um defeito de estrutura. Há uma 
burocracia, uma centralização, falta de democracia. Se o povo não 
participa, os outros decidem por ele, e decidem mal, porque decidem 
de acordo com as pressões. V, Ex• assistiu em Silo ·Paulo, e 
representantes da ARENA também, a uma Assemblêia de 
agricultores, e nessa reunião a Associação das Entidades Rurais nos 
disse que havia mandado vários ofícios ao Presidente da República, 
no Ministro da Fazenda, ao Ministro da Agricultura, e não tinha 
tido sequer resposta. Isso porque silo os plantadores do interior, mas 
o chefe de uma multinacional vem a Brasília c consegue ser fotografa· 
do ao lado do Presidente da República, para fazer propaganda do 
seu automóvd. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Franco 
Montoro, fico-lhe muito grato pelas suas palavras, inclusive pelo 
apoio moral que traz a este pronunciamento, pronunciamento que 
tem como objetivo alertar o Governo para uma realidade. 

Não inventei esses números. Fui à Caixa Económica cm Natal c 
disse: serei Senador até 1982. Em 1983 volto para a agricultura, 
porque estou convicto de que não voltarei ao Senado. Quero saber, 
eu que comprei essa casa para pagá-la em quinze anos, qual vai ser a 
minha situaçüo em 1982, quando deixar o mandato de Senador 

Fizeram a conta, tomando por base .o Indico de 1977, e 
acusaram uma prestação de CrS 49,140,00 mensais. !;: quanto vai ser 
a minha prestaçuo depois de 1982. 

Como agricultor, não vou poder pagar essa prestação, porque a 
agricultura brasileira nilo pode arcar com a responsabilidade de 
responder por essa corrcção monctâria, a cada dia mais gravosa, 
mais deficitária. 

Dai por que procurei a Caixa Económica. 
O problema dos automóveis subsidiados - tenho uma carta da 

General Motors. Os homens do petróleo, homens ricos, estão com· 
prando carros subsidiados, pagando apenas 4% de imposto. Mas 
nós, aqui, pagamos 49% de tributo. Está aqui a curta da General Mo· 
tors. Os impostos para automóveis são de 49%: pura utilitários, 35%; 
pura caminhões, 22%. 

O que vem acontecendo? Grande parte das pessoas que com· 
prnm automóveis puga 49% de tributo, e está pagando juros à finan· 
ccira de 5 u 6% sobre o imposto. !;: uma imoralidade. Não tem senti· 
do pngur-se juros de 60% ao tino sobre tributos. !':: escorchantc, é 
deprimente. Estú uqut a cartu da General Motors: 49% í: o trtbuto do 
automóvel, c quem compra í: u classe média, é o funcionário público, 
que teve um aumento de 30% e paga 49% de tributo, pa'ga oficiulmcn· 
te. através dus financeiras garantidas pelo Governo Federal, 60% de 
imposto, 

E leio em O Globo de hoje, que o Governo estú sem pagur lls CO• 

opcrutivns o subsidio de 25 centuvos ao litro de leite, Hll vários meses 
que o Governo que ai estú ni\o pagu o subsidio de 25 centavos no lei· 
te. E, por isso, o leite que poderia ser dirigido às crianças em cresci· 
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menta vm desapnrecendo nos poucos, c o que vai aparecendo no mer· 
cu doê o leite em pó, de umu multinucionnl inescrupulosa ... 

O Sr. Uzaro Darbozn (MDB- GO)- Muito bem! 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- ... que nilo tem sen· 
tido de continuar a jognr par11 as crianças deste Pais o leite que nilo 
tem. realmente, o conteúdo de gordura necessária pura que nossas 
crionçns adquiram u necessária eficiência a fim de termos, amanhií, o 
homem sadio e capaz, Por que pergunto, .há mais de quntro meses 
que nilo se paga, às cooperativas, o subsídio? Por que nilo se paga? 

Em O Globo de hoje, outru aberração: o brasileiro paga para fu· 
mar 70,79% de imposto. Numu carteira de c1garro de lO cruzeiros, o 
brasileiro para comprur e fuma.· pugu ao Governo mais de sete cru
zeiros de Imposto; o nutomóvel e 49%, fora o emplncamcnto, que í: 
de 4%. Portnnto, representa 53%, o nutomóvel, O vnlor do cmplncn· 
mcnto mais o tributo; ou seja, emplucamento e tributo, que ê uma 
coisn, represento mnis do que o valor da utilidade. O ctgnrro í: 
70,79%. repito. 

Tem mais. Existe uma tal de loteria esportiva que é um câncer, 
neste Pnís. Parn o brnsileiro que não tem outra esperança senão a lo· 
teria esportiva, que compra, com os cinco cruzeiros, muitns das vezes 
do próprio transporte, o bilhete da loteria, e fica sonhando, da quin· 
tu-feira ntí: o domingo, nu esperança hipotética de ser um premiado, 
e muitos deles se privando do próprio transporte, porque restando
lhe cinco cruze1ros, com estes ele compra o bilhete da "loteca", O 
Governo, para dar essa esperança de três dias. ao brasileiro, está co
brando 68,5%. Ou seja, do prêmio de 100 milhões de cruzeiros, joga
do pelo brasileiro cheio de esperança de acertar, o Governo fica com 
sessenta e oito e meio milhões, e aquele que urou recebe trmta e um 
milhões e meio. 

Semanalmente, o Governo tira de circulaçito, hoje, com essa Lo
teria Esportiva, aproximadamente oitenta btlhões de cruzeiros ve· 
lhos de 95% da população mais pobre, mu1s sofrida. mais sobrecar
regada do nosso Pais. 

Pergunto, então, Sr. Presidente e Srs Senadores, por que? Por 
que tão caro o direito de fumar? Por que tilo caro o dire1to de ter 
alguma esperança? Por que tão caro o direito de querer possuir o seu 
transporte próprio? Por quetào curo o direito de ter o anseio de pos
suir a casa própria? 

Eu disse a Maurício Schuiman, Presidente do BNH, o seguinte.: 
possuir a casa própria é o desejo, e a aspiração de todos aqueles que 
não tem uma casa própria. Mas, com esta correção monctllria, 
sobrecarregando e onerundo a cada dia essa prestação, só hll uma 
opção ó morrer, Porque em Natal - e digo e posso provar, -em 
cem apartamentos noventa e sete entregaram porque nilo tivernt'1 
condiçoes de pagar a mensalidade 

Ora, e preciso que o Governo acorde pura essa realidade. Trago 
os números, trago os dados. consulto a Caixa Econômica. Acredito 
que o BNH precise ganhur dinheiro, mas precisa gnnhft-lo de acordo 
com o poder aquiSJtivo desse pOI'O, Não entendo o Governo aumen
tar o salário, de quem tem snlario, em 30% e permitir uma correçilo 
monetârin de 36,9%. Não entendo a correção acima do salário que 
foi uumentado. E uqueles que niio tiveram o salário aumentado, co
mo o agricultor, lembrado nesta oportunidade, que vendeu o algo· 
dilo, no uno pussudo, n dez cruzeiros e que este uno est6 a cinco? 
Como vai ficar este ugricullor, proprietário de \erra, que também 
procurou comprur sua cusu própria? · 

O que trago pnru u tribuna não i: problema de politica parti· 
ddrin, Quem me elegeu nilo fo1 o Governo, quem me elegeu foi o po
vo! Estou aqui paru reparar, estou aqui pura defender, estou aqut 
para lutar, dentro das aspirações daqueles que me elegeram, Acima 
do meu Pnrtido, ueimu do Governo, cstú" rnvo que me mandou pa
ru cstu Cnsu. Se cu tiw~:-;c oportunidade, ou se chegar n ter, de clogi· 
ur o Govtrno, mesmo como homem du OposiçUo, eu me scntirin à 
vontade puru l'uzê-lo. Mus, sincerumontc, nilo tenho porque deixur 
de apelar, destu Tribunu, censurando c criticundo a politica da cusu 
próprJa, que nilo está dundo oportunidade, nu reulidude, u ninguém 
possuir u sua casn. 

Sr. Presidente e Srs. Senudores, o problema du loteria esportiva, 
para, o homem que tem esperanças, í: o que eu disse: precisa pagar, u 
cada• semana, 68,5%, pura ter essa esperança de três dias. O cigarro, 
:1!!~ ê um derivativo, 70,79%. Estfl uqui u cartu du Souza Cruz, A Sou- · 
za Cruz, por incrível que pareça, recolheu pura o Governo, no ano 
pussado, a importância de 16 bilhões 970 milhões. Só a Souza Cruz! 
O Nordeste todo reunido - Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alngons c Sergipe, retirando 
apenas n Bnhiu -recolheu, no ano passado, cm ICM, cm Imposto 
de Renda, 14 bilhões, 830 mtlhõcs. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pura aonde vai esta Fe
deração? Só a Souza Cruz recolheu 16 bilhões, 970 milhões para u 
União. Todo o Nordeste reuniu muito menos, ou seja, 14 bilhões, 
830 milhões e 709 mil cruzeiros. 

t: um:1 demonstração patente de que a propagandu, nu lclevisiio, 
do fumo, do cigarro c do automóvel pode, realmente, continuar, 
porque o que interessa, untes de tudo, í: esse dinheiro extraordinário 
nu mão da União, embora que o nosso povo nutobitolc-se, através de 
~ma propaganda massiõcnnte, dando oportunidade no povo, auto
bitolado, de comprar o que não precisa· e para pagar com o dinheiro 
que nilo tem, privando-se do essencial. 

Essa é a realidade desse crediário monstruoso, que se dá através 
da propaganda massificante da televisão e q~·c autobitoln o nosso 
povo, Infelizmente, esta é a cruel realidade: e o nosso povo com
prando o de que não precisa, pura pagnr com dinheiro que nilo tem. 
privando-se de comprar o essencial. 

Na minha terra, por incrível que isto possa parecer, uma regtilo 
I 00% agrfcola, cm cada povoado tem um representante da televisão, 
do rádio, da geladeira, do automóvel, mas nilo se vê um só rcprcsen· 
tante de produto agrícola, E, por incrlvel que possa parecer, a região 
í:)OO% agrfcola 

E, outro aspecto: não sei porque, mas, inl~lizmcntc, esta crescen· 
do assustadoramente, tenho que confessar, a prostituição cm nosso 
Pais. Na minha area é dilicil arranjar uma cozinheira, porque elas 
acham que ser "chofer de cozinha, de fogilo" é deprimente, é humi· 
lhante, mas estão se prostituindo, o que c muito pior. 

O que estll faltando? O que está faltando, se a educação permtte 
que a interpretação dessas jovens seja esta, que é humilhante ser 
doméstica, mas não é humilhante a prostituição, 

Onde esta o civismo, a famllin, a fé que, nu realidade, 
Sr. Presidente, Srs, Senadores, é o respaldo de qualquer povo e de 
qualquer naçilo. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Um momento, por 
favor, Os valores ét1cos e morn1s da sociedade repousam na fumllin c 
nu fi:. Uma sociedade que não tem fe, que nilo tem fumflin, é uma 
sociedade falida. E essa sociedade poderá falir, porque a sociedade 
de consumo impatrióticu, materialista e desumana estll, através dessa 
propugnnda mnssificnnte, levando este Pufs para situação realmente 
desoladora. Vejo a propugnnda diáriu pela telcvisilo, Tenho onze 
filhos e quando chego em casa cada um deles tem uma novidade a 
contur dr um aparelho maravilhoso que inventarum e é preciso 
quuse qu" umu briga diúriu lá em casa pnru nilo irmos para o ore
diário. As novelas j1i tiraram de quase todos nós o :.o ri\ rio habitual 
'do Jantar, porque nu horu do juntur é u horu da novela; a patroa nilo 
quer perder u novela, a empregada também nilo e o dono da casa tem 
que esperar que elas ussistum as novelus para poder jantar. Esta é a 
realidade deste Pnfs; é o Pais dll novela, Antes ern do futebol e do car
naval, ugoru somuram us novelas, é o curnuvlll, o futebol c as novelas 
e li espcrançll li través dll Loterin Esportiva, 

O Sr, Milton Cubrul (ARENA- PB)- V, Ex• dlt licença de 
um upllrte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Permitirei logo 
upós o upurle do,nobre Senador Heitor Dins, mas peço a V, Ex•s 
que sejam breves, pois tenho muita coisa, llindu, li ler e o meu prazo é 
curto. 
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O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Ilustre Senador, se os 
problemas pudessem ser encarados como V. Ex• o faz, claro que 
seriam de fácil solução. Pelas palavras de V. Ex•. a função mais fácil 
seria u de Ministro da Fazenda, porque bastaria, de uma penada, 
modincar todos esses percentuaiS, u que V. Ex• se refere, no que tan· 
ge uo fumo, uo cigarro, u Loteria Esportiva, e a Naçilo não teria o 
que reclamar O povo estana feliz. sem novela, sem futebol c sem 
carnaval. V. Ex• focalizou um problema sério, que reconheço, que é 
o du habitação popular. Mus 11e V. Ex• investigasse as causas veria 
que f01 exutnmente o paternalismo que gerou no Brasil a crise da 
hubituçiio. E vou provar u V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Eu gostaria que 
V. Ex• fosse rápido e deixasse pura provar depois. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA '- BA) - Mas o assunto não 
comporta sim ou niio. Tenho que fazer um histórico diante do 
quadro que V. Ex• pintou. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- 'Então V. Ex• 
ocupe a tribuna como Llder c responda, porque não é possível cu 
conceder um aparte homérico a V. Ex• V Ex• quma-mc desculpar. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Então, dizia eu que foi a 
política paternalista. Sabe V. Ex• que as benesses que se distribui: 
rum, com o congelamento de preços de aluguel, determinaram uma 
crise nu construção civil de tal ordem que o deficit habitacional 
chegou u 8 milhões de unidades, neste Pais. Num Brasil tão grande, 
talvez 8 milhões não marquem as proporções reais, mas pensemos 
numa capital como Salvador, com um milhão c duzentos mil habitan· 
tes, V. Ex• multiplicando por quase seis capitais iguais, para sentir a 
realidade desse problema. O Governo precisava ter dinheiro porque 
V. Ex• sabe que não temos poupança, somos uma Nação pobre, um 
País sem infra-estrutura. Quando da Fundação da Casa Popular, ao 
tempo do Presidente Gaspar Outra, construíram-se cento e 
cinqUenta mil. Hoje, com todos esses problemas u que V. Ex• se 
refere, JÚ estamos com alguns milhões de residências entregues à 
população. Reconheço, como V. Ex•, que alguma coisa precisa ser 
reujust:1dn, no que diz respeito à corrcc;üo monetária. Entendo que 
V. Ex•, neste particular, tem alguma razão. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Mas também não posso 
aceitar o quadro que V. Ex• pinta e, sobretudo, a facilidade que dá 
para u solução de tilo graves problemas. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Heitor 
Dias, nilo estou pintando um quadro desconhecido de qualquer' um 
de nós, estou pintando a realidade do nosso Pais. Nilo sou contra o 
futebol, nbsolutarrcnte. Agora, acho que não tem sentido drenar se· 
mnnnlmentc, do bolso vazio do povo brasileiro, cento c cinqUenta 
milhões de cruzeiros e o Governo ficar com 68,5% desse dinheiro. O 
que não ncho interessante é que recolham, só através de uma com· 
panhia de cigarros, 16 bilhões e 970 milhões c nilo tenham os 25 cen
tavos pura pagnr o incentivo do leite, como nilo pagam. 

O Sr. Heitor Dlos (ARENA - BA) - Acho que deveriam 
recolher mniS. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Quanto ao problema 
do Ministro, posso dizer o seguinte: não pagam o incentivo do leite, 
mas vila conceder, agorn, I bilhão de cruzeiros parn a cadeia de 
supermercados. Nilo sei porque emprestar I bilhilo de cruzeiros à 
cadcin de supermercados, 70% estrungeirn, se só compram nado c só 
vendem u dinheiro. Nilo entendo emprestar dinheiro no Carrefour, 
nüo entendo emprestar dinheiro it SAN liRA, não entendo empres
tar dinheiro it Souza Cruz, n;i•l entt:ndo empr~:stnr dinheiro u cssus 
multinucionnis que estão tomnndo conlll dos supermercados deste 
País, empresns que suo subsidindns, que comprnm nado e só vendem 
a dinheiro. ~ como o problema du pechincha. Tive u curiosidnde de 
ir, com u nunhu c:sposn no supcrmcrcudo, pnrn njudur uo Governo nu 

pechincha. Verifiquei que estnvn tudo remarcado, quis pechinchar c 
me responderam que o dono nilo estava ali pura resolver o problema. 
Como é que o povo brasileiro vai poder pechinchar nos supcrmcrca· 
dos, se os donos nito moram no Brasil c a remarcação é feita a cada 
hora? Há empregados nos supermercados encarregados só da remar· 
cação de preços, por incnvel que pareça! 

O Sr. GUvan Rocba (MDB - SE) - Vai pcchtnchar no ca1xu, 
Excelência ... 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - A realidade, 
infelizmente, é esta, · 

O Sr. Mílton Cabral (ARENA - PB) - Da licença pura um 
aparte. nobre Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Só para tcrmtnnr 
meu raciocímo. 

V. Ex•, pode achar que estou enganado, mas nca convidado a ir 
comigo aos supermercados. Aqui, cm São Paulo e no Rto. 
supermercados de grupos internacionais que não trouxeram nada, 
mas que estão levando muito daqui. 

Li na semana passada, pateticamente, que um bilhão de cru
zeiros, a juros subsidiados, estavam sendo emprestados aos 
supermercados, porque eles estão colaborando para que a inflação se 
contenha. em nosso Pais. 

A inflação aumenta a cada dia, porque quem produz, n cada dia 
nca mais desgraçado. 

Disse hoje,na Comissão de Agricultura do Senado Federal, ao 
Presidente da Comissão de Financiamento da Produção, quando 
S. Ex• me informou que o algodão estâ sem preço, porque no 
mercado internacional não hã cotação para o mesmo: "algodão em 
termos de pluma. silo apenas 28% 7:1$ nilo é pluma, é: óleo. cuja lata 
cstâ custando CrS 17.00 nas prateleiras, é torta gorda que custa 
CrS 3,00 o quilo; é toda qualidade de laticíneo queijos inclusive, que 
subiu, ultimamente, mais de IOIJl'o". 

Gordura, nata, leite, são sinônimos de torta gorda. Porque na 
vacaria se bota o leite da vaca pela boca, c o alimento apropriado 
para a vaca leiteira é a torta derivada do caroço de algodão, a torta 
gorda, que tem 6% de gordura; nilo é a torta que passa pelo processo 
dissolvente que as multinacionats adotam para retirar a gordura, dei· 
xundo só as proteínas, que não aumentam o leite cm nada: é a torta 
gorda que engorda o boi, duplica o leite, é o linter tirado do caroço 
que dâ a bucha de limpeza de automóvel c que custa cinqUenta cru· 
zeiros o quilo. Então, o algodão não é só pluma. Pluma silo só 28%; 
7No é o óleo, é o queijo, é a torta, é o lintcr, c o f1o. Por que. então, 
baixar o algodão? ' 

No ano passado, o algodilo custava nove, dez, onze cruzeiros. 
Neste ano, quatro e cinco cruzeiros é o preço que ele está custando, 
no Nordeste. 

O homem está deixando de trabalhar, porque nilo consegue na· 
da. Quem trabalha, neste Pais, nilo tem tempo de ganhar dinheiro. 

Vejam V. Ex•s, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Legislnçilo. O 
industrial paga o tributo c tem direito a um crédito nscal; o comer
ciante paga o tributo e tem direito ao crédito liscal; o agricultor, que 
arrasta a cobra para os pés, paga o tributo e nào tem direito a crédito 
nenhum. Paga o imposto, quando vende c quando compra. E o pior 
é que, quando vai vender o produto, quem dá o preço é quem com· 
pru e quando vai comprar o Implemento, quem dá o preço é quem 
vende. Essa é u reuhdade deste Pais, e ninguém vui dizer o contrário, 
porque estou dizendo o que sinto. Jamais ocupei esta tribuna para 
mentir. Nunca I Fulo e provo o que estou dizendo. 

Por que o crédito fiscal para o comerciante? Por que o crédito 
nscal para o industrial? E por que o ngricultor paga o tributo como o 
comerciante e o industrial c nilo goza do crédito nscal? Por que? Por 
que o ngricuhor nílo tem direito nesse crédito liscul7 

E o que vai acontecer? Vamos ter, se continuar essa lilosofiu 
pol!ticn, daqui n dez anos, no mnximo, uma ugriculturn automutizn
dn. Vnmos ter de levnr 11 máquina paru colher o ulgodilo Enfim, umu 
ngriculturu nutomatizndu, 
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Pergunto, então; temos capacidade de absorver, com a nossa 
indústrra capengn, subordinada, mais de 60 milhões de operários, 
que 1: quanto devemos ter daqui a 10 anos? Nilo temos indústrias 
para absorver essa miio-dc·obrn ociosa que virá do campo, nutu· 
rulmcotc. O campo não pode uproveitá·la. E a indústria, vai poder? 
Nunca! A Itália vive hoJe um problema com I milhiio c 600 mil 
desempregados. Que problema irá viver o Brasil, daqui a 10 anos, se 
a agricultura continuar marginalizada? Será um problema muito gra· 
, 0 porque niio teremos I mrlhilo c 600 mil, mas 15 ou 20 milhões de 
desempregados, c a agricultura que vai prevalecer i: a agricultura 
automatrzada. 

Já temos isso, hoje, no Nordeste: para uma safra maior, niio te· 
mos com quem contar para colhê·la. Por quê? Porque o homem está 
perdendo o hAbito do trabalho. Trabalhar i: um hAbito como tum· 
bém o é, acordar cedo .. Quem tem o hábito de acordar às 5 horas da 
manhã, pode ir dormir às 2 horas que, as 5, acorda. Mas, quem tem o 
hábito de acordar às I O horas, pode ser chamado de preguiçoso to· 
dos os dias, porque continuará acordando às I O horas, 

Da mesma forma i: o hábito do trabalho. O homem habitua-se a 
trabalhnr ou habitua-se a niio fazer nada. A agricultura é um hábito 
de trabnlhnr e, mais do que um hábito, é um ,querer à terra, é um 
amor accndrado pela terra. Produzir é gostar;dc criar, mas, infc· 
Jizmentc, os que gostam de criar c produzir não estilo podendo 
produzir e criar neste Pais 

O Sr. Milton Cobrai (ARENA- PB} - V, Ex• me permite o 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- I: com o maior pra
zer que concedo o aparte ao ilu:ctrc paraibano, Senador Milton Ca· 
bral. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB} - Nobre Senador Age
nor Maria, V. Ex• abordou desta tribuna, algumas dúzias de assun· 
tos, todos eles palprtantcs, como é costume de V. Ex• Não tenha 
V. Ex• a menor dúvida de que nutro profunda admiração pela sua 
atuação parlamentar. c o distingo, também, como representante do 
Rro Grande do Norte, nesta Casa. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado .. 

O Sr. Milton: Cabral (ARENA- PB)- Mas, receba uma ~rlti· 
ca, uma crítica honesta. V. Ex• aborda todos esses problemas mas, 
na minha opinião, de maneira absolutamente superficial. E, só para 
me situar naquilo que constituí o tema central do seu discurso, o da 
politica habitacional, eu poderia concordar com V, Ex• em que nós 
poderemos ainda melhorar essa política, aperfeiçoA-ln; mas o que 
ni!o podemos aceitar é a condenação rasa, pura e simples que V, Ex• 
faz, como se fosse algo fracassado. Nilo é verdade, Quero lembrar a 
V. Ex• que, neste Pais. nilo existia polftica habitacional. A cxpc· 
rié:nciu anterior 11 Revolução, da Fundação da Casa Popular, 
permitiu, em dezenas de anos, a construção de cerca de 40 mil uni· 
dados residenciais, o que é ríd!culo. Depois de 1964 para câ, surgiu 
então o BNH, que foi o instrumento hfibil pura enfrentar essa 
polfticu. Sabe V. Ex• que as habitações eminentemente populares 
têm juros de 3 apenas. Há uma escala de juros conforme a impor· 
túncia do empreendimento, do valor do tomador. Hf1 programas 
habitacionuis dirigidos para as classes pobres que pagam prestações 
compatrveis com seus salários e isto nilo é assim tilo condenado pelo 
povo, porquanto, toda vez, veja bem, toda vez que é Junçado um 
grupo habitacional em quulqucr Estado da Federação - e posso 
citar o meu Estado- as filas silo enormes; hã muito mais candidatos 
do que u capacidade de oferta dos programas habitncionais. 
Portanto, se fossem tilo ruins assim, nilo haveriam essas filas. Agora 
mesmo, cm Campina Grande, minha cidade nutal, onde está sendo 
programado um conjunto residencial, somente com u noticia desse 
conjunto cerca de setecentas fumrlias se habilitaram à aquisição du 
cusu própria. E graças à existência do BNH - com todos os seus 
defeitos -, hoje jA estamos com mais de um milhão e meio de casas. 
E h A um fato, também, cm eolnbornção ao ponto de vista de V, Ex•: 
é que aqui, no Brusil, nós ucumulnmos erros no longo de dezenus de 

.unos c chegamos a um ponto em que 30 a 40% das nossas cidades silo 
constítu!das de habitações de baixo padrão, e nilo é fácil, num curto 
perlodo de dez anos, eliminar 30 a 40% das casas de baixo pudrilo 
deste País, além dos novos contingentes populacionais que estilo 
surgindo pelo crescimento natural da popuiaçilo. Então, se fôssemos 
nqui fazer um debate e descer ao fundo da questão; poderlamos 
deduzir o seguinte: temos que promover o desenvolvimento da 
economia nacional - e isso é empenho do Governo Geisel e dos 
Governos da Revolução - para que o poder aquisitivo do povo 
cresça, a ponto de.poder enfrentar essas aquisições, da maneira mais 
suave passive!. Mas, posso garantir a V. Ex•.que as prestações hnbi· 
tacionais nunca são superiores a 20 ou 25% dos salários, o que é um 
índice a nível internacional. Queria, apenas, dar essa contribuição, 
para mostrar a V, Ex• que nem tudo é tão preto ou negro, como 
V. Ex• procura dizer. Para terminar, aproveitando o exemplo dos 
automóveis, quando v. Ex• acusa como uma falha ou uma injustiça 
a isenção de 40 e tantos por cento no tocante à exportação, quero 
dizer o seguinte; V. Ex• sabe, c o. Governo tem dito todos os dias, 
que para enfrentar o surto inflacionârro c redominnr a inflação, foi 
necessário reduzir o crescimento da nossa economta. Ao reduzir esse 
crescimento. evidentemente vários sctorcs. sobretudo as indústrias, 
tornaram-se rirlticos e um deles foi ajndústria automobillsttca. Foi 
necessário, portanto,· esiimula·r as: fAbricas a exportarem. senilo 
haveria um recesso c, possívelmentci' desemprego em massa de traba· 
Jhadores, Como não há interesse de aumentar· o número de desem· 
pregados, então foram dados incentivos para a exportação. Essa c 
uma das explicações para que. se compreenda que a, coisas nilo são 
feitas por acaso, nem são feitas com mâ. fé. Receba V. Ex• e'sas 
observações não- digamos- éomo.um'aCritica, mas: como contri· 
buiçi!o ao drscurso de V.· Ex• Fique certo de que gos:o de seu, drs
curso> Pela maneira como V. Ex• fala, seus assuntos silo sempre 
palpitantes, mas nilo esqueça. nobre Senador, que muna, dessa,. 
falhas, muitas dessas crltrcus, as razões nilo silo assim tão fáceis de 
serem corrigidas, pois tudo isso faz· parte de um grgontesco com· 
plexo. para o· qual o Govcrn" .. dedica toda a sua atenção. e cuja 
soluçao é realmente difícil, não só no Brasrl mas no mundo todo. 
V. Ex• vai encontrar. essas falhas em todos os países do mundo oci
dental. Muito obrigado; 

O SR. AGENOR MARIA (~IDB:...; RN) :...; Senador Milton 
Cabral, reconheço a dificuldade que V. Ex• ·está encontrando para 
defender a pollttca habitacional. V.· Ex• 'diz que cu falo no assunto 
superficialmente, então vamos descer ao fundo do poço Por que não 
atenderam aos nossos pedidos, aqui feitos desde 1975, da casa pró· 
pria através do mutiri!o? Por que nilo atenderam? Por que a inflação 
tilo grande no campo tmobiliárió? HA terrenos em Natal por treze c 
quinze brlhiles de cruzeiros, Ninguém tem dinheiro, mas compra um 
terreno por quinze btlhões de cruzeiros e constroem aquela selva de 
cimento, casas que um homem de um metro e oitenta precisa se abai· 
xar para entrar. Essas são as casas que V. Ex• está elogiando nesta 
oportunidade c que estilo servindo para enriquecer meia dúzia de 
apaniguados, criando a fermentação popular, através de uma infla· 
çilo terrlvel, da qual o responsAvcJ maior é a politica habitacional do 
País. 

O Sr. Evelrlslo VIeira (MDB - SC} - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE}- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Posso dizer a 
v. Ex• que, em cada 100 pessoas que compram casa própria na Capi· 
tal do meu Estado. 99 estão comprando através dessa polftlca, por· 
que Já, no meu Estado, o rico que ni!o se ligou lls multinacionais, que 
nilo trnbulha no merendo de capitais, esse descapitalizou-se. A clussc 
média endividou-se c o assularíado está morrendo de fome. Essa e a 
ret•lidnde social do meu Estado! Conheço pessoas economicamente 
ricns, com um património de lO a 15 milhões de cruzeiros, que nilo 
têm um centavo c estilo dependendo de um cmprêstimo dos Bancos 
cnrtículures ou oflcíals. 
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O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Um momento, no· 
bre Senador, que darei o aparte a V, Ex• 

Entilo, o que estâ acontecendo? Na nlosofia do Governo, ele so· 
brepós o financeiro ao económico. Conheço pessas que, com um 
património de lO milhões, devendo I milhão de cruzeiros estilo sujei· 
tos a, trabalhando, perder o que têm, porque a rentabilidade do 
dinheiro é superior i\ rentabilidade da empresa. Esta é a realidade, 
nobre Senador! 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB)- Mas, trabalhando, nilo 
t: que vão perder o que têm. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Eu não conheço 
nenhuma propriedade do Nordeste- nenhuma; pode ser agrfcola, 
comercial ou até industrial - nilo ê empresa - de pequeno ou mé· 
di o porte, que possa pagar juros c corrcção monetária. Não conheço, 
assim como nilo conheço nenhum agricultor, pequeno ou médio, 
que, vivendo da agricultura, c não tendo outra renda, nilo esteja 
realmente, devendo aos Bancos. Dai porque nos rchitórios do Banco 
do Brasil, a cada ano, aumentam os números, niio de devedores, 
mas, aumentam os débitos a cada ano, porque hã sempre um 
empréstimo maior para pagar o menor. Inrclizmcntc, esta é a grande 
realidade. O que trago para a tribuna é a minha prcocupção. Temos 
um pais imenso, que comporta quatro vezes a população que ai está, 
mas nada é racional neste Pais. Não há nada racional, nem a politica 
1: racional. 

Vamos ter aqui uma eleição para o próximo ano; um Senador já 
estâ eleito e o outro vai lutar para se eleger. Nilo sei qual scrâ o crité
rio, de um já merecer estar eleito, que é o "biônico-", c o outro vai 
lutar, vai ser jogado às piranhas. Então, é um Pais assim, nada é 
racional, a começar pela politica. A instabilidade politica gera a 
instabilidade de ordem emocional, porque nilo sabemos como virá o 
dia de amanhã. Inrclizmente, essa é a grande realidade. 

O Sr. Gllvan Rocha MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- e com o maior pra· 
zer que concedo o aparte ao nobre Senador Gilvan Rocha, após o 
aparte do nobre Senador Evellisio Vieira, pedindo que sejam breves, 
porque o nobre Presidente jâ me estli chamando à atenção. 

O Sr. Evehislo VIeira (MDB- SC)- Para o homem produzir 
hli necessidade de condições materiais e espirituais. Quando o ho
mem não tem maiores preocupações ele tem possibilidades de produ
zir muis. Um dos grandes problemas no Brasil: o habitacional. Nun
ca tivemos, é verdade, uma politica habitacional, c ainda não a 
temos. Nos últimos anos roi institulda uma politica financeira; r oram 
criados os agentes financeiros de ordens redcrnl e estadual. Banco 
Nacional da Habitação: um simples emprestador de dinheiro. Nessa 
politica financeira nilo se rez a distinção necessliria, que seria a de 
cobrar os juros e a correçilo monetária para as pessoas de posse, com 
condições, O que seria correto para o trabalhador de pequena renda, 
seria nilo existir a corrcçilo monetliria, para que ele tivesse 
possibilidade de pagar as prestações. Isso nilo cstli ocorrendo no 
Pais; o que cstli acontecendo então? O BNH financiou, até agora, 
73% de moradias para ricos, especialmente nas praias. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB) -Isso não é verdade. 

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- B a grande verdade, c cu 
desafio V. Ex• a provar o contrário. E fico na expectativa. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - V. Ex• cstâ 
equivocado. 

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- Como equivocado cstâ 
V, Ex•, quando diz que o Governo estli subsidiando a indústria 
nutomobtllstica puru exportar, a fim de impedir u demissão cm mas
sa dos trnbnlhndores, o que nno (:correto. V. Ex• sabe, pcrrcltamen· 
te, que o Governo Federal ostd subvencionando us lndtlstrlas para 
exportar produtos eluborudos, a fim de tentnr diminuir os dcsnlveis 
dn Bulunça Comercial, c da Balança de Pagumcntns. A divida do 

trinta bilhões de dólares, que nós temos, é que levou o Governo 
Federal a adorar essa politica nociva aos Interesses da Plitria. e cm 
razão disso que nós estamos pagando quase o dobro por automóveis, 
por máquinas de escrever, por produtos têxteis, liquificadorcs; por 
quase todos os produtos industrializados que nós, brasileiros, pelos 
quais pagamos IOaJb, os nossos irmãos ricos da Europa, dos Estados 
Unidos, da América Central pagam pouco menos da metade, pagam 
4alb, Silo estas as razões c cu fico na expectativa de que o Senador 
representante da Pnralba prove que não é esta a politica do BNH à 
qual acabamos de nos rcrcrir. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Solicitaria da 
Presidência permissão para conceder aparte ao nobre Senador 
Gilvan Rocha e, a seguir, no nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) -A Presidência conce
de a V. Ex• mais S minutos para que possa concluir seu discurso. 

O Sr. Gll•an Rocha (MDB- SE)- Serei breve, Excelência. O 
discurso de V. Ex• é tão claro, sua crítica é tão embasada cm dados 
apropriados que isto é apenas uma colaboração, inclusive, 
respondendo indirctamente à interreréncia do representante do Parti
do do Governo. Diz S. Ex•, com muita propriedade, que o BNH nilo 
é perrcito. Nem o MDB cstâ procurando a perrciçilo total do BNH, o 
que alilis deveria, porque o Governo brasileiro de hoje não erra 
nunca, tanto não erra nunca que quando manda um projeto que não 
é aprovado, ele recha o Congresso porque não admite derrota, nem 
cm âmbito parlamentar, porque o Governo não erra nunca. Mas, 
veja V, Ex•, o Banco Nacional da Habitação é um Banco sul generls, 
porque é um Banco Social e jamais abandonou a sua missão prc
cípua economicista de ter lucros. B um Banco que tem lucros c é um 
·Banco -o único- que poderia se dar ao luxo de não té-lo, porque 
é um Banco Social, é um Banco do Governo, mas persegue o lucro, 
como de resto, todo o modelo brasileiro. Isso é verdade, também, 
para a PETROBR/ ~.cuja runção não é ter lucro c sim achar petró
leo. E, por aí se vai, todas estas empresas estatais que teriam a obriga
ção dessa intcrrerência que o Estado raz a cada vez maior na econo
mia, com esta vantagem que ele jamais aceita, que somente o Estado 
pode ter entidades que não visualizem lucros. Veja V. Ex•: primeiro, 
todos sabemos que o BNH persegue lucros; segundo, todos sabemos 
que o BNH desviou suas finalidades. O BNH, inclusive, c todo o 
Brasit"sabe, empresta dinheiro para metrõ que, evidentemente, é uma 
obra social, mas que não tem nada a ver com habitação, porque pelo 
que eu saiba ninguém mora cm subterrâneo de metrô. Terceiro, o 
BNH não respeita nem a ecologia regional, nem um modelo de casa 
adequada, por exemplo, a ser rcito com o calcário do Nordeste, a 
madeira do Amazonas, casas populares. Evidentemente, que é uma 
distorção que existe e esta distorção é rruto de um modelo 
econômico que se impingiu aqui pelos milagreiras que possuem 
varinha de condão e que transrormam índices - e que não têm dado 
certo- mas a teimosia governamental raz com que estes problemas 
continuem a existir dentro daquela filosofia de que o Governo não 
erra nunca. Muito obrigado a V, Ex• 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - E que ninguém rcz 
melhor antes. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - 00) - Eminente Senador 
Agcnor Maria, agradeço a V. Ex• pela conccssilo do aparte jtl nesta 
rase final do seu discurso. E gostaria, naturalmente, de tecer COO• 

sidcrações mais amplas, nilo sendo passivei dado à exigUidade do 
tempo. O eminente Senador Evcllisio Vicirn, no aparte que deu a 
V. Ex•, contraditando o nobre S,enador Milton Cabral, no que roi, 
também, complementado pelo nobre Senador Gilvan Rocha, tem 
devidas razões, Em verdade, o Governo esqueceu o mercado interno, 
110 milhões de consumidores, para subsidiar e vender ltl roru, a 
palses ricos c u povos mais desenvolvidos, o mesmo automóvel aqui 
rabricudo e que pura nós cus tu os olhos do cara; para vender Iii r ora o 
pé de sapato, por preço muito inrerior no do mercado interno, o 
mesmo pé de supnto que aqui milhões de patrlcios não podem com· 
prnr. As distorções silo tantas, eminente Senador, que é melhor ficar 
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uqui com uma frnse de um célebre jornalista pntricio, cujo nome não 
me recordo neste instante, que no evocar os erros do tecnocrata bra· 
sileiro, chegou u dizer que cl c nilo é o feiticeiro que julgava ser, mas 
um uprcndit. de feiticeiro que nilo sabe mais como desligar a mA· 
qui nu que ligou. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Sr. Presidente, vou 
encerrar agrudecendo a defercncin da Mesa. 

O Senador Milton Cabral disse que cu falava superficialmente. 
Quando cheguei aqui, cm 1975, Sr. Presidente c Srs. Senadores, IrOU· 
xc pufll o Governo uma idéia que não cru minha, uma idéia de mui· 
tos unos que estudei e cheguei à conclusão que cru certa. Era profis· 
sionuliwr u juventude rural, porque cheguei à conclusão que o ho· 
nwm do cumpo, desprcpurudo, não poderia jamais receber a tccno· 
I agiu. porque u tecnologia na mito do homem dcsprcparado ela. se 
tnrnu ou ociosu ou uutumcntc deficitária. Dai ter apresentado um 
projeto profissionalizando a juventude rural, através do serviço mili· 
tu r. <JUe iu levar, realmente, ao nosso rurlcola, a profissionalização 
utm>·és do serviço militar, pura dar a ele a oportunidade de saber tra· 
hulhm com u tecnologia. Pois vejo, cm vArias regiões do Pais, o agri· 
cultor. quundo trabalha com inscticida, morrendo primeiro que a 
lugarw. morrendo primeiro do que a formiga, porque não recebeu 
orienwçào pura trabalhar. Foi o primeiro projeto que apresentei. 
Não foi aprovado por falta de verbas, encontra-se no EMFA sendo 
e.<tududo. 

O segundo projeto foi legislações diferenciadas, pois nilo 
entendo que um Pais de dimensões continentais como o nosso Brasil, 
como cinco regiões dispares, tenha uma só Jcgislaçi!o. Por que, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores? Eu dizia aqui, cm 1975, que, na hora do 
direito, o Governo fixa o direito verticalmente: o salário cm Silo 
Paulo é de 1 mil 205 cruzeiros c no Rio Grande do Norte é 754 cru· 
7eiros. Mas na hora da taxa rodoviária, a taxa de São Paulo, do 
Pnranú se iguala à taxa do interior do Rio Grande do Norte que não 
tem um pulrno de asfalto cm purte alguma. Por que é que na hora do 
direito somos diferentes c na hora da obrigação somos iguais? Da! a 
necessidade de legislações diferenciadas. Em alguns paiscs a lcgis· 
laçào é diferenciada por estado. Eu desejava, desejo c advogo, lcgis· 
lnçào diferenciada pelo menos por região, porque não entendo que o 
Norte tenha a mesma legislação do Sul, como ni!o entendo o Centro· 
Oeste com u mesma legislação do Nordeste. 

Não concedo mais apartes, nobre Senador Milton Cabral, jâ 
estou encerrando, jâ fui alertado pelo Presidente. Se V, Ex• quiser 
me responder como líder se inscreva c ficarei muito feliz cm ouvi-lo. 

Outro projeto foi o problema da sociedade de consumo, esse 
consumismo arbitrário que nós temos no Brasil c que dá oportu· 
nidade ils pessoas comprarem o que querem. Apresentei um projeto, 
nesta Casa para disciplinar o crcdiârio. Pois não entendo, Sr. Prcsi· 
dente e Srs. Senadores, que os juros, na compra de bem de capital, se 
igualem aos juros do supérfluo. Uma pessoa compra um TV a cores c 
vni pugur o mesmo juro daquele que comprou um bem de capital pa· 
ra trubalhur e produzir. Eu condeno, acho que o bem supérfluo deve 
ter um juro maior c aquele que compra um bem de capital para 
\mbalhm c produzir deve ter um juro menor. 

E o problema do !CM? Como se entende que o !CM da gcladci· 
n1, dn televisão seja o mesmo !CM do feijão, da farinha, do arroz? e 
umn unomalia, é um paradoxo, Sr. Presidente c Srs. Senadores, O 
sujeito compru o feijão, a farinha que são alimentos, ele precisa com· 
prnr! Pois bem, a taxa do !CM é a mesma que para o rádio, a gc· 
lndeira, u televisão. 

Todos esses projetas que apresentei, nesta Casa, sumiram c até 
hoje nilo forum aproveitados. 

Posso afirmar, encerrando este discurso: ou esse Gov~rno tem a 
coragem de ir no encontro das causas que estão gerando esses cfci· 
tus ... 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Permite um aparte a 
seu fuvor, nobre Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN) - ... ou jamais nós v a• 
mos solucionar o problema deste Pais. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - e um aparte a seu fa· 
vor, Excelência. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN)- Vou encerrar, não 
quero abusar da Mesa, agradecendo a deferência da Presidência ... 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Um aparte a seu favor, 
(:o que peço, 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Presidente, posso 
conceder o aparte? 

O SR. PRESIDENTE (ltallvio Coelho) -O tempo de V. Ex• 
estA esgotado, além dos cinco minutos que a Mesa lhe concedeu. Pe· 
diria a V. Ex• que concluissc o seu discurso. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Vê, nobre Senador 
Milton Cabral, que não é mâ vontade de minha parte. 

Despeço-me da tribuna, agradecendo a generosidade da Mesa, 
pedindo a Deus, na sua bcm-avcnturança, que ilumine as consciên
cias daqueles que são responsâveis pelo futuro deste Pais, c uma vez 
por todos, trabalhem, não para uma sociedade justa - que acho 
inteiramente impossível - mas para uma sociedade menos injusta. 
Muito obrigado. (Muito bem I) 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Peço a palavra, como LI· 
der, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Heitor Dia~, que falarA como Lldcr. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA. Como Lldcr, pronun· 
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nilo há dúvida de que criticar é fácil. Em todos os Governos há 
oposição. Nilo conheço, na história de nenhuma nação, um Congres
so sem opositores, o que significa que, cm todos os tempos, houve 
sempre elementos capazes de, miraculosamente, encontrar fórmulas 
para servir, facilmente, ao bcm-estar c à felicidade do povo. Isso foi 
ontem, isto é hoje, scrA amanhã c sempre. 

Quando se ouve uma crítica da Oposição, não há dúvida 
nenhuma de que, até certo ponto, ela impressiona. Mas, o bom senso 
está a exigir que os fatos devem ser examinados dentro da sua realida· 
de c não apenas no seu contexto ideal. 

E, se não fora assim, tcriamos de admitir que os Governos são 
sâdicos. Eles teriam o prazer, segundo s~ pode depreender das pala· 
vras da Oposição, cm não resolver os problemas do povo jA que, de 
acordo com a critica, tudo era de fâcil solução. 

Mas, na verdade, Sr. Presidente, é que, do lado da Oposição
senão posso dizer cm relação a todos os que aqui estilo, mas, a um de· 
lcs vai a afirmativa -alguns deles jâ ocuparam postos de Governo. 
JA foram executivos. E cu pergunto: por que nos transferiram problc· 
mas? Por que não resolveram todas essas angustiantes situações? Por 
que nos herdaram essas reivindicações, que não são de agora, são de 
todo o tempo? 

E veja bem V. Ex•, a Oposição, de um modo geral, sempre se pc· 
ga naqueles pontos de maior repercussão na politica governamental. 

Hã pouco tempo, assistimos aqui as criticas que se fizeram ao 
MOBRAL. Quem compulsar as cstatlsticas vai ver que o Brasil, há 
alguns anos passados, chegou a apresentar uma taxa de analrabetos 
du ordem de 70, 60, SOO&. 

O Sr. Uzaro Barboza (MDB - 00) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR., HEITOR DIAS (ARENA- BA)- V, Ex• me permita 
que apenas oriente o meu discurso. Depois, concederei o aparte u 
V, Ex• com o maior prazer. 

· O Sr, Uzaro B.rboza (MDB - GO)- Esperarei, com a maior 
satisfação. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Hoje, o MOBRAL 
al está a apresentar os frutos do seu trabalho: o Brasil jâ não mais 
tem esse fndicc de analfabetismo. Os grandes tecnicos da ONU 
tiveram oportunidade de se referir a essa Iniciativa do Governo 
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brasileiro como o maior instrumento que se conseguiu criar para 
atender à solução desse tcrrlvel problema. 

Será perfeito o MOBRAL7 Reconheço que não, porque é uma 
criação do homem, c tudo que é humano é passivei de imperfeição. 

Passemos ao problema da habitação, Fora de dúvida que há 
muito ainda por fazer; mas há de se reconhecer que, até certo ponto, 
o problema habitacional no Brasil esteve na estaca zero. Nada se 
fazia, Houve um ato governamental, nos idos de 1950, se bem me 
lembro, congelando os preços dos aluguéis, Uma medida aparente· 
mente benéfica. Claro que ela serviu numa porçuo do povo, porque 
quem estava morando cm casa de aluguel nilo pagaria um centavo n 
mais, Mas, as conseqUências disso, sabemos: as construções civis 
pararam. Ninguém queria construir, já que os preços dos aluguéis 
estavam sob aquela intervenção, O que vimos foram as grande~ 
incorporações. Mas, onde? Nas zonas pobres da cidade? Nilo. Nas 
~rcas ricas. Foi assim que se multiplicou o panorama urbanlstico de 
Copncnbnna. Foi isso o que se viu cm todas as capitais, Mas, quem 
vai aos subúrbios, na zona pobre, praticamente encontra o mesmo 
casario, porque ninguém investiu ali. Não se podia fazer, porque não 
hnvia a retribuição ao capital emorcgadn. 

Fala-se que o Banco Nacional da Habitação desvia uma parte 
do seu capital pura atividades que não são peculiares à criaçuo do 
órgão, Em parte, apenas, o argumento procede. Por que, apenas em 
parte? O Brasil sabe quanto o BNH tem concorrido para as grandes 
obras de saneamento cm todas as cidades, 

Silo Paulo, que é um Estado rico, tem n sua Capital, a todo 
instante, sujeita a grandes enchentes, por um dos rios que corta a 
velha Paulicéin. 

Mas, ali está se fazendo uma grande obra, com o financiamento 
do Banco Nacional da Habitação, como cm outras cidades do Brasil, 
devo, no particular, fixar-me em Salvador, onde vejo, inclusive, nas 
zonas dos alagados, que eram a .. Veneza" da miséria, porque eram 
as habitações palafitas, o povo em pequenas moradias sobre estacas, 
cm úrcas conquistadas às marés. Os aterros eram feitos, antigamente 
-devo confessá-lo -com o lixo da cidade, que depois recebia uma 
camada de areia, 

Hoje, um trabalho grandioso está se fazendo, mas com uma 
grande draga, sugando a areia do mar, para aterrar aquela grande 
área, onde habita uma população paupérrima. Será ou não um 
investimento acertado? 

Assim, Sr. Presidente, vimos que, de ponto a ponto, sempre que 
o Governo dá um passo à frente, n Oposição se arregimenta pura 
uma critica. 'Nem isso há de merecer qualquer objurgatória de nossa 
parte, porque o papel da Oposição é opor-se, é criticar; mas é preciso 
que se ponha os pontos nos Is, para que não se pense, nua se julgue, 
que, muitas vezes, o silêncio com que ouvimos essas cdticas 
corresponde a uma anuência de nossa parte ou que sejam irrcspondl· 
veis os assuntos argUidos. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HEITOR DIAS (MDB- BA)- Permita V, Ex• Termi· 
nnreijá, 

A Previdência Social tem merecido muita critica, Quando um 
posto deixa de atender n um paciente, n critica nuo se faz no posto. 
Ela se reveste totalmente contra o INPS. Mas n previdência no 
Brasil, hoje, é: uma realidade, um dos pontos altamente positivos do 
Governo du Rcvoluçilo. Dir-sc-á que hã muito por fazer. Mas n ver· 
undo é que muito foi realizado. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE)- Permite V, Ex•7 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Eu nilo era, 
Sr. Presidente, dos que subscreviam as criticas a Getúlio Vnrgns, 
segundo as quais a assistência social, por ele instalada cru precária, A 
minhu respostu eru esta- cu tenho uma cocréncln politica. E antes, 
o que huviu7 Nudu. Nilo se pode snir du estuca zero para o último 
mnrco, Entre um ponto e outro hd um longo caminho por percorrer. 

O Sr. Gllvun Rocha (MDB- SE)- Permite V, Ex• um upurte7 

O Sr, Ldznro Bnrbozn (MDB - GO) - Permite V, Ex• um 
upnrte7 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Concedo o aparte 
no nobre Senador Gilvnn Rocha e, logo em seguida, darei o aparte 
no nobre Senador Lázaro Burbozu. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - V, Ex• nua respondeu n 
nenhuma crítica que fizemos ao BNH e vou especificâ·lns, mais uma 
vez: desvio de finalidade, lucratividude, desobediência à realidade 
ecológica do Pais. Apenas está defendendo uma tese esdrúxulu de 
que o pior já aconteceu, isto é, já foi pior, o que é certamente a 
mesma critica que faria Mem de Sd sobre Tomé de Souza.~ uma tese 
que, evidentemente, não responde n nenhuma critica, porque somos 
um País evolutivo. Entilo, como V, Ex• não respondeu às criticas fei· 
tas no BNH, quero me cingir à uma referência que V. Ex• fez ao 
MOBRAL. E pura que V, Ex• não pense que estamos eivados de 
passionulismos, permito-me ler tópicos de um editorial de um jornal 
insuspeitíssimo, que é o O E.<tado de S. Paulo, a respeito da comemo
ração dos sete anos do MOBRAL. 

Veja V. Ex• que não é: o MDB que estú dizendo isso, 

"O MOBRAL era "o programa de educação de adultos 
mais bem sucedido do mundo"; seus críticos eram 
desprezíveis "cntadores de carvão cm brilhante"; c a meta de 
se chegar ao final da década com apenas dez por cento de 
analfabetos no Pais seria facilmente superada, prevendo-se 
sua antecipação de 1980 para 1978 e, cm alguns Estados, "até 
mesmo para 1975." 

Continua o editorial: 

Hoje, como aconteceu a tantas outras promessas da era 
do "milagre brasileiro", o MOBRAL exibe realidade mais 
modesta e fala mais sóbria, 

E vou mais adiante: 

Uma publicidade jâ antiga do Mobral mostrava n 
impressão digital como a assinatura de milhões de brasi
leiros. Mas os milhões de brasileiros que tiverem aprendido a 
rabiscar uma' assinatura não serão o aparecimento de um tipo 
humano melhor que o iletrado, se toda a finalidade da alfabe
tização tiver sido a arregimcntnção sob um poder autoritário. 

Veja V, Ex• a sobriedade du crítica, isenta de passionalismo, c 
que coloca realmente o MDB muito à vontade de dizer que cstâ sen
do porta-voz de uma insatisfação que hoje é nacional. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Respondo n V, Ex• 
facilmente. V. Ex• leu um tópico do jornal, fazendo a critica no 
MOBRAL por não poder ele atingir,. em 1980, aquele programa n 
que se propôs. Mas isso nilo elimina o elogio no trabalho realizado, 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Porventura, se eu 
soubesse que me caberia n honra de, nesta tarde, ocupar n tribuna 
parn responder n tão ilustres opositores, estnrin lendo aqui- na ínte· 
gra - a pnlnvrn dos técnicos da ONU. Estou certo de que V. Ex• 
não negará que ténicos du ONU se referiram ao MOBRAL com pala
vras as mais clogioSIIS. Pergunto a V. Ex• é verdade? 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Já que V. Ex• me pergun· 
ta, vou responder. V, Ex• nunca ouviu nesta C'asn- e fui Presidente 
du CPI do MOBRAL- ngumn nlegaçilo de que o MOBRAL nuo 
deveria existir. Quero dizer n V, Ex• que, entre a excelência que 
V. Ex• aponta c os dados estntlsticos que n realidade mostra, n 
disuincin vni muito grande, O MDB tem lutado freqUentemente c 
sempre pela melhoria do MOBRAL e, evidentemente, que nilo proce
de a bnse dn sustentaçilo da resposta de V. Ex•: "nós estamos assim, 
mnsjn foi pior". Porque repito: esse argumento, Mem de Sá deve ter 
usado purn o Governo de Tomé: de Souza. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- V. Ex• nilo respon· 
deu à minhn pcrguntn. 

O Sr. Gllvnn Rochu (MDB- SE)- Respondi clnrumentc, 

.... 
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O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - V. Ex• leu a cri· 
tica. E cu disse: técnicos da ONU se referem ao MOBRAL cm ter· 
mos absolutamente elogiosos. E são- ressalte-se- homens isentos, 
que não têm nenhuma atividadc dentro do Pais c que fazem parte de 
um organismo de âmbito internacional. 

Agora ouço o aparte de V. Ex•, Senador Lázaro Burbozu. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Eminente Senador, 
V. Ex• nesta tarde, ao responder o discurso do nobre Senador Age· 
nor Maria, começou exercendo aquele papel que cfctivnmcntc os 
democratas exercem: que é o de reconhecer o valor da Oposição, 
Efctivamcnte, nobre Senador Heitor Dias, a Oposição, até mesmo 
quando apaixonada, presta inestimáveis serviços ao Pais; porque a 
Oposição é o binóculo sem o qual o governante nilo enxerga o 
Estado que governa; pois quase sempre as maiorias, principalmente 
no regime peculiar cm que vivemos no Brasil, estão sempre prontas a 
apenas mostrar os lados positivos c a bater palmas. Com relnçiio no 
MOBRAL- ao qual o eminente Senador Gilvnn Rocha já fez uma 
observação -lembraria a V. Ex• que a crfticn fundamental que sele· 
vantou aqui nesta Casa, foi a de que ele estava se desviando de suas 
finalidades, permitindo a matricula de crianças que, por imperativo 
constitucional, deveriam ter salas de nula c professores as suas dis· 
posições, já que se a Constituição, como norma imperativa, diz que o 
ensino fundamental é obrigatório, quem obriga deve dar os meios. E 
o nobre Senador João Calmon da Bancada de V, Ex•, que aqui não 
está, foi, evidentemente, o Senador que ergueu mais alto a sua voz 
para criticar essas distorções. Nunca o Movimento Democrático 
Brasileiro negou a validade do Movimento Brasileiro de Alfabetiza. 
ção de Adultos, Era essa injustiça que V. Ex• prestou à Oposição no 
bojo do seu discurso, c cu desejaria que V. Ex• recolocasse as coisas 
devidamente no seu leito. Muito obrigado. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Respondo a V. Ex• 
Não modificou V. Ex• cm nada o meu ponto de vista c a minha posi· 
ção. Houve esta critica ao MOBRAL e não foi esta apenas, mas, 
também, a de que havia regressão na aprendizagem feita. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO. Fora do microfone.) -
Inclusive isto. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Estou dando a 
V. Ex• mais um subsidio c o explico. Pelo fato de um elemento da 
minha Bancada ter um ponto de vista não quer dizer que eu seja obri· 
gado, também, a esposá-lo, até por que cada um tem uma maneira 
própria de cnfocnr os problemas nacionais. 

Em relação a essa critica que V. Ex• fez de que o MOBRAL 
estava se desviando da sua finalidade, inclusive admitindo a mntrl· 
cula de crianças, que deveriam estar nas escolas públicas, respondo a 
V. Ex• Em determinados instantes a Oposição apela para a realidade 
nacional, cm outros, apenas para o sentido ideal do que deveriam ser 
os fatos brasileiros. 

Nilo há dúvida alguma de que o Governo- está na Constitui· 
ção- tem o dever de assegurar o ensino primãrio e ~ratuito. Mas, 
V. Ex• sabe das dimensões, das dificuldades deste Pais; sabe que 
estamos em desenvolvimento. Sabe, também, que os Estudos 
Unidos, pafs da riqueza, da prosperidade, da tecnologia, apresentam 
o seu lado negativo no que .diz respeito ao estado de pobreza de uma 
parte de sua população, 

Rui, nas suas Cartas de Inglaterra, já se referia nos problemas 
dos subúrbios de Londres, mostrando a face escura daquela rica so· 
cicdade. Dizia ele, interpretamos aquela triste realidade, numa de 
suas frases lapidares: "silo as manchas do disco solar". Quer dizer, o 
Sol, apesar de todo o seu brilho que empolga e ilumina, apresenta, 
também, no seu interior, grandes manchas que lhe maculam a grun· 
dcza planetária. 

Sabemos das dimensões deste Pais; sabemos que é pobre. Entiio, 
pergunto que mal existe, se é verdade que o MOBRAL conseguiu 
instnlnr·sc cm quase todos os municipios brasileiros, que umu 
crlnn~a, que deveria estar estudando na escola pugu pelo Governo, 
freqUente aquela escola do MOBRAL, se é u única de que pode 
servir-se para propiciar-lhe instrução? 

Sr. Presidente, fulou·sc, tnmbém, no problema económico. Nus 
exportuções. O mesmo 4ue se falou hoje, falou-se ontem, inclusive a 
critica ao subsídio que o Governo dá u alguns produtos de nossas ex· 
portnções. Mas, sabemos, c osjornnis publicam diariamente, que nos 
Estados Unidos h6 uma polfticn de protccionismo. Quanto a nós a 
rnzilo é simples: precisamos exportar, E necessitamos disto para atcn· 
der aos compromissos de nossa balança de pagamentos. Aqui, vale 
insistir em um ponto que nilo é sempre esclarecido. Quando se fala 
na divida brasileira. esquece-se de declarar que, no total da divida 
existente, estão incluldos os débitos das empresas privadas, e nilo são 
apenas os do Governo. O Governo brasileiro é, talvez, dos poucos 
que fuça incluir entre os seus compromissos os das suas empresas pri· 
vudas. 

Sr. Presidente, V, Ex• já me alerta de que o meu tempo está ter· 
minado, Ficam, pois, estas palnvras, senão para convencer a Opo· 
siçào, ao menos para mostrar ao povo, ou a quantos ouviram as bri· 
lhuntes palavras de elementos do MDB, que nem tudo o que se diz e 
a exprcssiio da verdade, já que na critica feita há o evidente colorido 
da Oposiçiio, sistemática, dentro do inntinglvcl objetivo de incom· 
pntibilizar o Governo com o povo, 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cunale) - Concedo a palavra 
no ne>brc Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncia o se· 
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

C, preciso dar tempo para que constatemos os resultados da 
oportuna, enérgica e meritória interferência do Presidente da 
República visando uma solução para o caos cm que se transformou o 
serviço de transporte suburbano no Estado do Rio. Na verdade, este 
um retrato daquilo cm que se transformou a Rede Ferroviária 
Federal em quase todo o Pais, conforme é fácil constatar em Silo 
Paulo, no interior fluminense e até mesmo nos incontáveis desastres 
com os trens de luxo Rio-Belo Horizonte, 

Enquanto aguardamos o resultado da interferência pessoal do 
Chefe do Governo, apelaríamos à nova dircção da Rede Ferroviária 
Federal o exame de questões bem mais simples, de sentido social c 
humano, que, acredito, poderiam ter soluçilo rápida, fácil c a con· 
tento das partes interessadas. 

Um desses problcmus é o que diz respeito às residências da 
Rede. Dispõe ela de conjuntos residenciais onde moram seus 
operários, pagando pequenas importâncias a titulo de aluguel, C, o 
que se dá, por exemplo, na vizinha cnpitnl de Goiiinin. Acontece que 
quando o empregado é aposentado, voluntária ou compulsaria· 
mente, vê-se em situação a mais aflitiva, devido à perda dessa resí· 
dénciu, ou à cobrança de aluguel superior às suas posses. Conforme 
correspondência que nos tem sido dirigida, algumas vezes já se deter· 
minou a venda dessas residências nos que nela morem, mas a 
operuçuo nunca veio a se completar: mudam os governos c, com eles, 
rcnovum~se as ordens. 

Não é comprccnslvcl que a Rede atire ao desabrigo quem a ela 
serviu dezenas de anos e nuo mais está em condições de idade e saúde 
pura enfrentar dcsditus como esta. Se a Rede dispõe de casas que não 
lhe siio necessárias, o melhor seria vendê-las u seus moradores. Se 
isso não é passivei, face a interesses maiores da mesma, necessário 1: 
que se encontre um meio-termo que, preservando os interesses da 
Rede, não implique nu condenação à miséria de velhos servidores 
assim que se n'posentam. Estou seguro de que ninguém divergirá 
disso, restando apenas detcrminaçílo para que se encontre uma solu· 
ção que harmonize interesses de umbus as partes. e de se frisar, aqui, 
que somos um Pais em que poucos silo aqueles que sobrevivem o 
tempo necessário paru a aposentadoria, dado o baixo indice de vida 
em nosso Puls. 

Sr. Presidente, enquanto a Rede nilo resolve o problema de 
transportes urbanos, tornudo complexo e curo pela situação cuóticn 
u que foi relegudo pela incúriu de dezenas de unos, poderia sua di· 
rcçílo oedicur-se ii soluçílo de problemus pequenos, mas de ine· 
quivoco conteúdo humuno, como este u que ucubo de me referir. 
Assim agindo, seriu o começo de umu novu mentalidudc e, portunto, 
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o pronúncio Jc mudanças que fortnlcccdnm nossa fé nn snluçno de 
problc:mas mmorcs como o relativo H~l trJn~portc suburbano no Rio! 

Ern o que tinha n dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cnnnle) - Concedo n palavra 
no nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

Marcando a presença do Governo, num setor da mais alta 
importância, qual seja o das Entidades de Previdência Privada, o 
eminente Presidente Ernesto Geisel encaminhou, no Congresso Na· 
cionnl. Mensagem regulando a matéria, n qual veio a consubstanciar· 
se na Lei n• 6.435, de IS de julho de 1977. 

Trnta·sc, sem dúvida, de iniciativa da mais alta valia, pois que, 
de modo geral, as transaçõcs que se efetunvnm no sctor, especial· 
mente nas entidades abertas, se faziam cm muitos casos sem uma lei 
disciplinadora. 

O projeto foi relatado pelo nosso ilustre colega, Senador Heitor 
Dias, num trabalho de profundidade que mereceu referências elogio· 
sus dos membros da Comissão c dos próprios assessores dos Ministé· 
rios da Previdência Social e da Indústria e do ComérCIO, 

Tendo subido à sanção presidencial, teve o projeto um veto, que 
recaiu no § 6• do art, 42, do Substitutivo aprovado. Esse dispositi· 
vo, além de estabelecer uma concessão de benefício que nilo 
"superasse a 25% do montante das remunerações sobre as quais 
incidisse as contribuições·\ ressalvou,. também, as '"situações 
preexistentes", ou seja, respeitou os direitos adquiridos. 

O veto presidencial, além de ter colhido de surpresa todos os 
integrantes das Entidades de Previdência Privada, cnou entre estes, 
um estado de preocupação, pois que alguns deles jâ se achavam com 
tempo para aposentadoria, 

A perda desse beneficio que se inscreveu no § 6• do citado 
nrt, 42 cstâ determinando nos funcionários mais antigos a decisão de 
requererem aposcntaroia. A situação é plenamente conhecida entre 
funcionârios do Banco do Brasil c do Banco Central, muitos deles, 
pela sua competência e dedicação, considerados qualificados colabo· 
radares da mais alta importância. 

Segundo circula, o número de funcion~r:os dessas Empresas 
dispostos a passar para a inatividadc é muito grande, o que trará, 
fora de dúvida, de inicio, repercussões negativas na vida daquelas 
entidades, 

Por esses motivos, faço daqui um apelo ao eminente Presidente 
Ernesto Geisel, no sentido de que com os seus ilustres Ministros, da 

flreu espcclnca, encontrem uma no~a fórmula que, salvaguardando 
os lcgltimos interesses da administração pública, venha ao encontro 
das justas aspirações de tilo dedicados servidores. Nilo tenho dúvida 
de que Sua Excelência, o Presidente Ernesto Gciscl, sempre atento às 
causas justas, sobretudo, cm se tratando de colaboradores da 
administração pllblica, irá ao encontro das reivindicações, das quais 
me faço, aqui, intérprete e mensageiro, medida que talvez possa ser 
udotada com o aceleramento dos trabalhos de rcgulamcntaçi!o da lei 
cm cnusn. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc)- Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a 
extraordinária de hoje, às 18 horas c 30 minutos, anteriormente 
convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno ún1co, do ProJeto de Resolução n• 73, de 
1977 (apresentado pela Comissão de EconomiB como conclusão de 
seu Parecer n• 672, de 1977), que autoriza o Governo do Estado do 
Paraná a elevar em Cr$ 6.363.000,00 (seis milhões, trezentos e ses· 
senta c três mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, 
tendo 

PARECER, sob n• 673, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridi· 

cidade, 

-l-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 80, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer no 698, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Juiz de Fora (MG) a elevar em CrS 349,479.200,00 (trezentos e 
quarenta c nove milhões, quatrocentos c setenta e nove mil e duzcn· 
tos cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 699, de 1977, da Comissão: 
- de Con~titulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e juridici· 

dadc. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Cannle) - Está encerrada a 
sessão, 

(Levanta-se à sessão às 17 horas e 3S minutos. I 

A TA DA 160• SESSÃO, EM 29 DE SETEMBRO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESID!l:NCIA DO SR. JOS!l: LINDOSO 

;,s 18 1/0R,IS E 30 MINUTOS, ,tCHAM·SE PRESENTES 
OS S./IS. SENA !)ORES. 

Adalberto Son.1- Altcvir Leu! - José Guiomnrd- José Lin· 
dusu - Ronutu Franco - Alexundrc Costa - Henrique de La 
RucLJtiC- Jose Sarncy - l·lelvldio Nunes - Pctrónio Portelln -
\\'il<un Gunçnlvc~- Agcnor Muriu- Dinarte Mariz- Jessé Freire 
- Dunliciu Gundim- Milton Cubrnl- Cunha Limn- Murcos 
Freire- M urilu Paraíso- Arnon de Mcllo - Luiz Cuvulcnntc
Toutôniu Viloht - Augusto Frnnco - Gilvun Rocha - Lourivnl 
Baptista- !leitor Dius- Luiz Viu nu- Ruy Santos- Dirceu Car· 
dusu- Vuseuneolus Torres- Dunton Jobim- Nelson Carneiro
Gustal'u Curanomu- Hamur Frunco- Mugu!hnos Pinto- Fran· 
cu Munturu- Orestes Quérciu- Otto Lehmunn- Benedito Fer· 
re1ra - Lilllm> llarhozu - Mondes Cunulo - Leite Chnves -
Muttus Leuu- Evch'1sio Vioirn- Lcnoir Vurgns- Otnir Bcckcr
Daniel Kriogcr -Paulo llrossurd, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 48 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta n sessão, 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. !•·Secretário, 

e lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•Z03, DE 1977 

"Acrescenta dispositivo i Lei no 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, que "cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço," 

O Congresso N acionnl decreta: 

Art, I• e acrescentado no art. 2• da Lei no 5. 107, de 13 de 
setembro de 1966, o seguinte§ 2•, com rcnumeraçilo do único cdsten· 
te: 

.. Art. 29 , , ••• , , • , •• , • , •• , ••• , .• , , •••• , , • , •••.•• 
§ I• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,: 
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§ 2• As empresas são obrigadas n fornecer a seus 
empregados optuntcs, trimestralmente e nu forma que se dis· 
puser cm regulamento, comprovante dos respectivos reco
lhimentos," 

Art. 2• Esta lei entrará cm vigor nu data de sua publicnçüo, 
Art, 3• Revogam-se as disposições em contrário. 

J u.rlficaçilo 

Nilo constitui novidndc o fato de inumeras empresas. dentre us 
sujeitas à lcgi1l:"no do Fundo de Gnnmtin do Tempo de Serviço, 
não cumprirem regularmente as obrig:o,ões que lhes são cometidas 
(lei n·• 5.107, de 13 de setembro de 1966, urt. 2•.). 

Muitas, cm verdade, deixam de recolher as importüncias devi· 
das no Fundo, mns o empregado só toma conhecimento desse fato 
qunndo deixo o emprego c, indo no banco depositário, verilicn que 
pouco ou nada existe em suu conta vinculada. 

Trntn-se de um abuso contrn os legitimas direitos dos trabu
lhadores, que o projeto visn minimiznr ou eliminar, permitindo que 
esses acompanhem os depósitos feitos em suns contas vinculadas. 

Sala dns Sessões, 29 de setembro de 1977.- Nelson Carneiro. 

I.EGIS/.AÇ • .JO CITADA 

LEI No 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantiu do Tempo de Serviço, c dá ou
tms providênciJ.Ii. 

' " • ' •••••••••• " ••••••• ' o •••• o ••• o ' ' ••• o •• o ' ' ' ' •• 

..\ · ·u Paru os líns previsws nesta Lei tôdas us empresas sujei
'"· a "•lidnçiio das Leis do Trabalho (CL T) ficam obrigadas a 
depu"'"'· .He o dia 30 (trinta) de cadn mi:s, cm conta bancária 
vit.culnJ:t, importância correspondente n 8% (oito por conto) du 
n:munl!r<H,'àu puga no mês anterior, a c3dtl empregado, optante ou 
não, excluídas us parcelas nüo mencionadas nos arts. 457 c 458 da 
CLT. 

P.Hàgr<~fo unico, As contas bancárias a que se refere êste artigo 
scri111 uhert:.s cm cstabckcimento buncário escolhido pelo empresa· 
dnr, dentre os pura tunto autorizados pelo Banco Central da Repúbli· 
"a do Jlrasil, cm nome do cmprcg:tdo que houver optado pelo regime 
desta Lei, ou cm nome da empresa, mas em conta individualizada, 
L'nm '"la,·:iu ao emprcg:tdo nuo optante, (3) 

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

••• ' ' ••• o ' ' ••••• ' ' • o •••• ' •• ' ••••• ' o • ' •••• ' ••• o o •••• ' ' • " ' " 

.:r ç lomi.I'Mil'.l' dt• Co,,\'lit:liçào e Justiça, de Legi,f/açào S()· 
nt~l t•,/t• t."nmon;ia. 

O SR. PRESmENTJo: (José Lindoso)- O projeto que acaba de 
ser lido será publicudo e remetido às Comissões competentes. 

Sobre u mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccretúrio. 

I! lido o seguinte 

REQUERIMf:NTO N• 368, DE 1977 

~L'' :~·rrn''" r_1,1 :trt. 133 do Rc~im~.:nto Jntr.:rno do Senado Fc· 
Licral, requeiro trunscriçilo nos Anuis destu Casa do discursa proferi· 
uo pelo Excelentíssimo Sr. Ministro dos Trunsportes, General Dyr
ccu Araújo Nogueiru, por ocusiilo du inttuguruçüo du BR· I 53, no 
Municipio Caturincnso de Concórdia na diu23 do corrente. 

Sala das Scssi'•cs, 29 de setembro de 1977.- Otulr Bcckcr. 

O SR, PRESIDENTE (José Lindoso) - O requerimento que 
acuhu de ser lido serú publicado c suhmctido uo exume du Comissão 
Dirctoru. 

Sohrc u mesa, requerimentos que scrilo lidos pelo Sr, I •·Sccretit· 
rio. 

Silo lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 369, DE 1977 

Senhor Presidente 

Pnrn os lins do disposto no item lll do art. 35 da Constituição 
Fcdcrnl, venho solicitar autorização do Senado para me ausentar dos 
trabalhos dn Casa n fim de, em missão aliciai, e n convite do Gover· 
no de Portugal, visitar aquele Pais, devendo visitar, ainda, a Áustria, 
Alemanha, Dinamarca e Suécia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos de mais alta estima c consideração, 

Sala das Se'Sõcs, 29 de setembro de 1977.- Paulo Brossard.. 

REQUERIMENTO N• 370, DE 1977 

Senhor Presidente 

Para os lins do disposto no item III do art. 35 da Constituiçilo 
Federal, venho solicitar autorização do Senado para me ausentar dos · 
trabalhos da Casa a fim de, cm missão oficial, c a convite do Govcr· 
no de Portugal, visitar aquele Pnls, devendo visitar, ainda, a Áustria, 
Alemanha, Dinamarca c Suécia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos de mais ui tu estima e consideração. 

Saiu das Sessões, 29 de setembro de 1977.- Glhan Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n• 73, de I 977 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n• 672, de I 977), que nu· 
torizn o Governo do Estado do Paraná a elevar cm 
CrS 6.363.000,00 (seis milhões, trezentos e sessenta c três mil 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 673, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidadc. 

Em discussão o projeto, (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pnusa.) 
Aprovado, 
A matéria vai à Comissão de Redução, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2: 

Dis~ussilo, em turno único, do Projeto de Resolução 
n• HO, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusilo de seu Parecer n• 698, de I 977), que nu· 
torizu n Prefeitura Muncipnl de Juiz de Fora (MG) a elevar 
cm CrS 349.479.200,00 (trezentos e quarenta e nove milhões, 
quatrocentos e setenta c nove mil c duzentos cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidudn, tendo 

PARECER, sob n• 699, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Ju.•tlça, pelu constitucionnlidndc c 

juridicidudc, 

Em discussão o projeto, (Pausu.) 
Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro-u encerrada. 
Em votação. 

o, Srs, Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 
(Puusu,) 

Aprovado. 
A matéria v ui il Comissão de Redução, 

O SR. PRESIDENTE (José Llndoso)- Sobre a mesa, reduções 
finais dos Projetas de Rcsoluçila n•s 73 e 80, de 1977, aprovados nu 
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Ordem do Dia da presente scssilo c que, nos termos do parágrafo 
único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeçiio do 
Plenário, seriio lidas pelo Sr. 1•-Sccretário, (Pausa.) 

São lidas JS ;cgumtc. 

PARECER N• 708, DE 1977 
Comlssilo de Redaçio 

Redução final do Projeto de Resolução n• 73, de 1977. 

Relator: Senador Hcl•ldio Nunes 
A Comissão apresenta n redaçilo linal do Projeto de Resolução 

no 73, de 1977, que autoriza n Governo do Estado do Paraná a ele· 
var cm CrS 6.363.000,00 (seis milhões, trezentos c sessenta c três mil 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, 29 de setembro de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente- Hcl>ídio Nunes, Relator- Danton Jobim. 

ANEXO AO PARECER N• 7os, DE 1977 

Rcdnçio final do Projeto de Re•oluçilo n• 73, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos 
do art. 42. inciso VI, da Constituição, c cu, ---~-
----• Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Autoriza o Go•erno do Estado do Parunó • ele•ur em 
CrS 6.363.000,00 (seis mtlhões, trezentos e sessenta e três mil 
cruzeiros) o montante de sua dí•ida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I' e o Governo do Estado do Para nA autorizado, nos ter· 
mos do art. 2° da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do Se· 
nado Federal, a elevar em CrS 6.363,000,00 (seis milhões trezentos e 
sessenta c Lrés mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a 
fim de contratar empréstimo, junto à Caixa Econômica Federal, 
por conta do Fundo de Apoio no Desenvolvimento Social (FAS}, 
destinado à construção de uma Central Técnica, vmculadn ii Se· 
cretaria de Justiça daquele Estado. 

Art. 2• Estu Resolução entra cm vigor na data de sun publi· 
r.ução. 

PARECER N• 709, DE 1977 
Comissão de Redaçilo 

Reduçilo final do Projeto de Resolução no 110, de 1977. 

Relator: Senudor Danton Joblm 
A Comissão apresenta a redaçilo final do Projeto de Resolução 

no HO. de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Juiz de Forn 
(MG) n devar cm CrS 349.479.200,00 (trezentos c quarenta e nove 
milhões, quatrocentos e setenta c nove mil e duzentos cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, 29 de setembro de !977.- Adalberto Sena, 
Presidente Danton Joblm, Relator- HeMdlo Nunes 

ANEXO AO PARECER Nv 709, DE 197'/ 

Redaçilo final do Projeto de Resolução n• 80, de 1977. 

Fnço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 
ort. 42, inciso VI, da Constituição, c eu, -------
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Estado 
de Mlnus Gerais, a ele•ar cm Cr$ 349.479.200,00 (trezentos e 
quarenta e no•c milhões, quatrocentos e setenta c no•e mil e du· 
zentos cruzeiros) o montante de sua dhlda consolidada. 

O Scnndo Federal resolve: 

Mt. Jo e a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Estndo de 
Minus Gcrnis1 uutorizudn u elevar, tcmporuriumcntc, os purftmctros 

fixados pelos itens I, 11 c III do art. 2• du Resolução n• 62, de 1975, 
alterada pela de n• 93, de 1976, nmbus do Senado Federal, a fim de 
realizar opera<;ilo de crédito, no valor de Cr$ 349.479.200,00 (tre• 
1enfos c quurcnta e nove milhõc~. quulr,,centuf. c St.~tenta e nove mil c 
duzentos cruzeiros), junto nos Bancos do Estado de Minas Gerui' 
S.A., e de Crédito Real de Minas Gerais S.A. destinado uo finun· 
ciumento das Obras de Tcrruplanagem e Drenagem da úca onde 
será implantada u Usina da Siderúrgica Mendes Júnior S.A. 

Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor nu data de sua puhli· 
caçilo. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- As reduções finais lidas 
vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que scri!o lidos pelo Sr. I•·Sc· 
cretllrio. 

São lidos c aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO No 371, DE 1977 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão c votação, da reda· 
çào final do Projeto de Resolução n• 73, de 1977. 

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1977.- Heitor Dias. 

REQUERIMENTO N• 372, DE 1977 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de publicação, para imediata discussão c votução, da 
rcdaçiio final do Projeto de Resolução no 80, dol977. · ' 

Sul a das Sessões, 29 de setembro de 1977. -Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Aprovados os requeri· 
mentos, passa-se à imediata apreciação das redaçtics nnuis dos 
ProjeLos de Resoluçilo n•s 73 e 80, de 1977, anteriormente lidas. 

Em discussão a rcdaçüo final do Projeto de Resolução n• 73. de 
1977. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da paluvru, 
encerrarei a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votucão. 
Os Srs. Scnndorcs que n aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai ii promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Passa-se, agora, u 
apreciução da redução linal do Projeto de Resolução n• 80, de 1977. 

Em discussão a redução final. (Pausa.) 
Não hnvendo quem queirr. discuti-lu, declaro-a encerrada. 
Em votação. · 
Os Srs. Scnudores que u aprovam permaneçam scntndos. 

(Pausa.) 
t\provado. 
A mntcria vai à promulgaçilo. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Htl oradores inscritos. 
Concedo a palavra no nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - Rl. Pronunciu o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr<. Senadores: 

Pela Lei no 3.306, de 24 de maio de 1941, a Estrada de Ferro 
Central do Brasil foi transformada cm autarquia. Os servidores du 
ferrovia tiveram assegurados os direitos que lhes cabiam nu formu dn 
disposto no Decreto-lei n• 1.713, de 28 de outubro de 1939, que 
instituiu o Estntuto dos Fucnionários Públicos Civis du Uniilo. A lei 
que transformou cm autnrquia a Estrada de Ferro Central do Brasil 
garnntiu nos ferroviários ns vantagens ati: cntilo u eles concedidas; 
inclusive, férias de 30 dius, snlário-fnmllin, licenças, promoção e 
uposcntadoria. 

Novu transformnçilo seria impostn n' Estrudn de Ferro Central 
do Brasil, desta vez nbrungcndo ns demnis ferrovias federais: pelu Lei 
n• 31.115, de 16 de março de 1957, foi criada u Rede Fmovil.riu 
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Federal, absorvendo as estradas de ferro de propriedade da Uniilo c 
por ela administradas, bem como aquelas que viessem a ser trans· 
feridas ao domlnio da Uniilo, ou cujos contratos de arrendamento 
fossem encumpados ou rescindidos, Novamente, a lei- c o Decreto 
que a regulamentou - ressalvou de forma expressa os direitos dos 
servidores com excrclcio nessas ferrovias, "qualquer que seja sua 
qualidade- funcionários públicos c servidores autárquicos ou extra· 
numerários amparados ou ni1o pelo artigo 24 c pelo parágrafo único 
do urtigo 18 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ou 
pelas Leis n•s I. 711, de 28 de outubro de 1952, e 22.284, de 9 de 
agosto de 19S4", 

Garantidos todos os direitos, prerrogativas c vantagens nos 
termos da legislação vigente à época, os servidores de que tratamos 
ficaram sujeitos a: 

I) integrar na jurisdiçi1o do antigo Ministério da Via· 
• çiio e Obras Públicas, quadros e tabelas suplementares ex

tintos, cujos cargos c funções, isolados, assim como as classes 
ou padrões iniciais, quando de carreira, seriam suprimidos ii 
medida que vagassem (as supressões prosseguiriam, suces
sivamente, até a integral eliminação da carreira); 

2) no caso de acesso de uma para outra carreira, aplicar
se-io ii carreira inferior o procedimento descrito no número I, 
conservando-se, porém, todos os cargos, isolados ou da car
reira superior, os quais só poderiam desaparecer após a total 
extinção da carreira inferior, "respeitada a legislação em 
vigor ... 

Segundo a lei que criou a RFFSA, a esta seriam cedidos pela 
União e nela prestariam serviços compatíveis com seus cargos e fun
ções. Os funcionários considerados dispensáveis, a critério dos diri
gentes da nova entidade, seriam relacionados c transferidos para 
outros órgãos, por iniciativa do Ministério da Viação e Obras 
Públicas, atendidas as conveniências da Administração, 

Insistimos que a lei, em seu artigo 16, garantiu ao pessoal dus 
estradas de ferro da União, cm regime especial, "todos os direitos, 
prerrogativas c vantagens previstos na legislação cm vigor", 

Embora regidos pelo Estatuto dos Funcionários, os servidores 
com exercício na Estrada de Ferro Central do Brasil contribulam 
pura uma entidade prcvidenciâria denominada Caixa de Aposenta· 
doria e Pensões dos Ferroviários da Estrada de Ferro Central do 
Brasil. Posteriormente, com a criação do Instituto de Aposentadoria 
e Pensões dos Empregados em Serviços Públicos, passaram para essa 
autarquia os encargos relativos à prestação de beneficies, os quais 
seriam mais tarde transferidos para o INPS, quando da unificação 
da Previdência Social. 

Como se vê, os ferroviários da antiga Estrada de Ferro Central 
do Brasil, a exemplo do que ocorria com seus colegas das demais 
entidades congêneres vinculadas à Rede Ferroviária Federal S/ A, 
conquanto nilo perdessem a condição de funcionários estatutários, 
ao invês de contribuírem para o lP ASE o faziam para o INPS. Criou
se, ussim, uma situação nova, da qual fatalmente resultariam 
conseqUências capazes de originar a constituição de direito a duas 
aposentadorias: uma custeada pelo Tesouro Nacional, prevista no 
Estatuto dos Funcionários, e outra contributiva, cujo pagamento de
veria licar u cargo do INPS. 

E realmente uma posiçi1o de fato não tardaria a ser convalidada 
pelo legislad~r ordinário. E, u lO de abril de 19S6, surgia u Lei n• 
2.7S2, que permitiu "aos funcionários c servidores públicos, civis e 
militares, u percepção acumulativa de aposentadoria, pensão ou 
quaisquer outros beneficias devidos pelas instituições de previdência 
e nssistênciu social com os proventos de disponibilidade, uposenta
doriu ou n:formu ... ", usem qualquer limite ou restrição", 

As vantagens du lei eram extensivas aos que não perderam u 
condiçi1o de servidor ou funcionário público ao ser instulndo o 
regime autárquico nu entidade em que trabalhavam. E os proventos 
retidos ou cujo pugumento houvesse sido suspenso pelo Tesouro 
Nucionul deveriam ser pugos uos uposentados ou inutivos pcnsionis
tus dos Institutos ou Cuixus de Pensões, no prazo máximo de sessen
ta dius, u purtir du vigência do referido instrumento legal (artigo 3•). 

Sr. Presidente, apesur das vârias leis e transformações por elas 
determinadas, dúvida alguma poderia ser erguida à limpidez com 
que se resguardou direitos do pessoal das ferrovias. No entanto, pro· 
hlemus surgiram, na órbita administrativa, disso implicando o não 
cumprimento das disposições legais, Desde enti1o teve inicio uma 
luta por parte dos ferroviários que se prolonga até: hoje, evidentemen
te complicada pela passagem do tempo c o surgimento de novas 
determinações legais, que sempre lhes resguardariam direitos adquiri· 
dos, E: que a ndministraçi1o passou a recusar aos ferroviários aquilo n 
que tinham direito liquido e certo, Para isso, lançou-se mão dos 
amplos recursos de que dispõe a administração em nosso País, 
quando não quer cumprir a lei, atê ignorando-a. 

Assim, chegamos à Constituição de 1967 que, cm seu urtigo 177, 
§ I•, aboliu u dupla aposentadoria, Dessa forma, a partir do primeiro 
dia de vigi:ncia dessa Lei Básica, de acordo com a jurisprudência 
administrativa lirmada pelos órgãos competentes, tal beneficio foi 
definitivamente proscrito por manifesto desacordo entre as disposi
ções da Lei n• 2.7S2/S6 c a determinação constitucional. 

E: claro que os interessados na questão, cm número muito avul
tado, não se conformaram com o entendimento lirmudo pela 
Administração, através de vârios pronunciamentos, entre os quais 
devem ser mencionados os Pareceres da Consultoria-Geral da Repú
blica de números H-896 e I-02S, de 28 de outubro de 1969 e 19 de 
março de 1970, respectivamente. 

O problema se deslocou para a esfera do Judiciário e as decisões 
se sucediam, sempre favoráveis aos ex-funcionários da antiga 
Estrada de Ferro Central do Brasil. No entanto, a Supcrintendi:ncia 
de Pessoal da Rede Ferroviária Federal S.A. se mantinha intransigen
te, achando que, nos cxatos termos do Parecer 1-222/73, da Consul
taria-Geral da República, não se deveria dar ao assunto tratamento 
amplo e abrangento, 

Pura evitar maiores inconvenientes para a Rede Ferroviária Fe· 
dera I S.A .. foi solicitada à .Consultoria-Geral que esclarecesse, para 
efeito de sua aplicação, a verdadeira latitude do Parecer 1·222/73. A 
resposta da Consultoria-Geral da República, consubstanciada no 
Parecer L-016/74, aprovado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, traçou orientação definitiva sobre a matéria. 

Nilo somente os funcionários da administração direta, mas 
tumbém os ferroviários que houvessem preenchido os requisitos para 
transferir-se à inatividadc até: IS de março de 1968 tinham direito 
líquido e certo de fazê-lo nos termos da legislação .vigente antes da 
Constituição de 1967, mesmo que o requeressem depois do advento 
du Emenda Constitucional n• 1/69, E concluiu o Sr. Consultor-Geral 
da República: 

"0 referido Parecer 1-222 tem caráter geral e deve ser 
aplicado a todas às hipóteses em que o direito à aposenta
doria se consolidou até: a data prevista de IS de março de 
1968. Para que houvesse exceçiio, por exemplo, da dupla 
uposentadoriu decorrente da Lei n• 2.756/S6, o Parecer teria 
de proclamá-la de modo expresso o explicito. Nilo o tendo fei· 
to, nem implicitamente, sua aplicaçi1o no caso consultado se 
impõe. Jd não se cuida de extensão administrativa de decisi1o 
judicial, mas, sim, de orientação adotnda e recomendada pelo 
Ch·:fe do Executivo, resultante du aprovação do Parecer 
l-222, 11 

Sr. Pr•:sidente, foi, assim, mais uma vez em termos categóricos e 
por determinação do próprio Presidente da República, dirimida a 
controvérsia até enti1o armada, os órgi1os du Rede Ferroviária Fe
deral S.A. e do Ministério dos Transportes não podendo deixar de 
atender às solicitações que lhes fossem dirigidu; pelos interessados, 
com direito à dupla aposentudoria, 

E: claro que, u esta altura, novas complicações surgiram, por 
culpn da Rede e do Ministério, que hoje, pura cumprirem a lei e u 
determinaçi1o do Chefe do Executivo se vêm forçados u um trabnlho 

·mais árduo, Sem dúvida ficou mais complexo o atendimento dos re
querimentos apresentados li Rede e uo Ministério, Assim é: que os 
Decretos-leis n•s I .32S/74 e I .44S/76 dlspuserum que o valor do ven
cimento que servi rã de buse no reujustamento serd o correspondente 
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à classe inicial da Categoria Funcional cm que seria incluído, 
mediante transposições ou transformaçilo, o cargo ocupado pelo ser· 
vidor nu ntividadc. Se as atribuições do cargo cm que se aposentou o 
funcionária nila estiverem previstas no novo Plano de Classificação, 
tamar-sc·á por base, pnra efeito do enquadramento, a Categoria 
Funcional de atividade semelhante c do mesmo nível de responsabi· 
lidado. · 

A compatibilizaçilo de situações talvez em número elevado entre 
preceitos legais anteriores e atuais tornou-se tarefa mais diffcil para 
os órgãos de pessoal. Mas, necessário se torna que sucessivas deter· 
minações legais, de cumprimento determinado pelo próprio Pre· 
sidcntc da República, sejam cumpridas o mais rapidamente passivei. 
Impõe-se colocar termo a esse problema que se arrasta através dos 
unos, surgido por obra e culpa da administração da Rede Fcrroviãria 
Federal S.A. c do Ministério dos Transportes. Inclusive para que o 
assunto niio vá se tornando sempre mais diffcil, c,om o passar do tem· 
po, 

Sr. Presidente, estas rápidas digressões se fizeram nccessãrias 
para compreensão do que nos traz a esta tribuna. Constantemente 
recebemos apelos de numerosos ferroviários, que há anos lutam pela 
obtenção daquilo a que fazem jus. Muitos os casos dolorosos e até 
dramáticos. Não é admissivel que ape!os tão reiterados permaneçam 
sem resposta. Imenso o prejuízo jâ imposto aos ferroviários e não 
poucos as que faleceram em perlodo tão longo. Esse prejuízo nunca 
será coberto pelo fato de que a revisão dos proventos dos postulantes 
rctroagtrã a I• de maio de 1976, nos termos do§ 1• do artigo 27 do 
Decreto-lei n• 1.445/76, com o subseqUente pagamento das dtfcren· 
ças relativas ao período compreendido entre aquela data c a em que a 
autoridade competente conceder aos requerentes aquilo a que têm 
direito. 

Sr. Presidente, é indefensável que situações como essas se 
arrastem anos a fio sem solução, atingindo-se duramente a pessoas 
que serviram honradamente ao pafs e que, envelhecidas c doentes, 
alcançam direitos plenamente a elas assegurados. ~ uma conduta 
ilegal, que afronta decisões do próprio Presidente da República. ~ 
uma conduta desumana, que lesa duramente servidores que merecem 
lhes seja feita justiça. E é ainda, sob múltiplos aspectos, indesejável 
para a própria administração manter casos insolucionados, num 
acúmulo de injustiças mas também de trabalho c despesas que um 
dia hào de ser feitos. 

Situações como essa silo também perturbadoras de qualquer 
boa administração. 

Eis por que, solidário com milhares de ferroviários injustiçados, 
formulo um apelo ao Presidente da Rede Ferroviária Federal S.A .• 
ao Ministro dos Transportes e ao Presidente da Reptlblica no sentido 
de que a situação desse pessoal seja resolvida de uma vez por todas c 
o mais depressa possível. f!. o que a Constituição c a lei impõem; o 
sentimento humano de justiça manda e. finalmente, deve exigir o 
Chefe do Executivo, a fim de que decisão sua não continui sendo 
desrespeitada por auxiliares subalternos, seja a que prttCJ(to for. 

Que essa luta de tantos anos de tantos ferroviários chegue, 
afinal, ao desfecho legal c justo que aspiram - silo os votos que 
formulamos, complementando este apelo. {Muito bem I) 

O SR. PRESIDENTE {José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De hã muito iemos feito serias restrições li forma de distribuição 
do dinheiro arrecadado pela Loteria Esportivu. Umu delas re~cre-se 
ao empobrecimento progressivo dos Municlpios, Na propóst\o de 
corrigir esse erro, apresentamos, a 8 de maio de 1974, projeto de lei 
determinundo a aplicação mlnima de 201'a da renda Jíqutda da Lote· 
ria Esportiva nos Municlpios de procedência da receita. 

Reconhecemos no entanto, o acerto do dispositivo du Lei que 
instituiu a Loteria Esportiva, que destina 3(111, da renda liquida paru 
programas de educaçuo fisica c atividades esportivas. O Brustl, Pais· 
continente precisa, realmente, cuidar melhor do esporte c de sua 
purticipuçilo nas competições esportivas internacionuis. 

Essas considerações demonstrum o acerto da fundamentada 
representação do Prefeito Municipal de Marilia ao Ministro da 
Educação c Cultllra, no sentido de que seja inclulda no programa de 
realizações dessa Pasta, como obra prioritária. a construção de um 
Ginâsio de Esportes naquela cidade. 

Assim, í: incompreenslvcl o fato de que uma cidade como 
Marflia, com mais de 120 mil habitantes, não tenha podido, até ago. 
ra, construir um local onde a juventude possa praticar esportes. E o 
problema acaba de tornar-se mais grave porque Marflia deverá ser a 
sede dos Dí:cimos Jogos Regionais da Zona Oeste do Estado de São 
Paulo. 

Hú duas semanas, quando estivemos cm Marflia, a convite da 
Faculdade de Direito daquela cidade, para participarmos do encerra
mento do ciclo de estudos jurídicos, sentimos, de perto, o interesse 
da juventude pela prática de esportes c o anseio da população local 
pela construçiio de um ginásio esportivo. (Muito bem i) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar a presente sessão, dcisgnando para a ordinâ· 
na de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação. em turno único, do Requerimento n• 302, de 1977, do 
Sr. Senador Mauro Benevides, solicitando a transcriçiio, nos Anais 
do Senado Federal, da Conferência proferida pelo Senhor Senador 
Magalhães Pin(o, em Fortaleza. 

-2-

Votação, cm turno anico, do Requerimento n• 310, de 1977, do 
Sr, Senador Renato Franco, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo sob o titulo "Treze anos depois", de 
autoria do Senador Jarbas Passarinho. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 73, 
de 1976 (n• 1.739-B/76, na Casa de origem), que acrescenta dispositi· 
vo à Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963, que "dispõe sobre o Estatu· 
to da Ordem dos Advogados do Brasil", tendo 

PARECER, sob n• 650, del977, da Comissão: 
-de Constltulçio e Justiça, favorável ao Projeto nos termos do 

Substitutivo que apresenta. 

-4-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 74, 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 674, de I 977), que autoriza o Governo do Estado de 
Pernambuco a elevar em CrS 120.000.000,00 (cento c vinte milhões 
de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 675, de 1977, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· 

dude. 

-5-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 192, de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que acrescenta 
parágrafo ao art. I 17, da Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 582 c 583, de 1977, das Comissões: 
-de Constltulçuo e Justiça, pela constitucionalidade c jurldici· 

dude, nos termos do Substitutivo que oferece; e 
-de Educação e Cultura, favorável no Substitutivo da 

Comissão de Constituição e Justiçu. 

O SR. PRESIDENTE {José Lindoso) - Está encerrada a 
scssilo, 

( Le•·ama-se a sessdo às 18 horau 55 mlnUios.) 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU 
CARDOSO NA SESSÃO DE 11-3-77 E QUE ENTREGUE 
Ã REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs Senadores. 

Havia-me recolhido depois dn sessão de ontem, à minhn cnsn, 
quando li no Jornal do Brasil. de ontem às páginas 19, uma noticia 
que envolve alguns Membros desta Cosa c do Ctimnru dos Depu· 
tados c que merece o exame, u consideração e, em alguns cnsos, u rc
pulsd daqueles que se julgarem atingidos. 

Sou daqueles, Sr. Presidente. que considera o homem público 
um homem de vidro, o homem que ê fiscalizado, o homem que sorre, 
os vezes, injustas afirmações de colegas ou de órgãos de Imprensa 
que vüo buscar, até no seu lar, ratos de sua vida e o colocnm no pc
lourinho da praça pública. 

Sou daqueles que pensam que, citado nominalmente, seja em 
que assunto ror, em que oportunidade, em que ocasião, em que 
lugar, o representante do povo deve, nu Casa a que pertence, dar 
uma explicação pelo menos àqueles que acreditam no seu nome, na 
sua moral, no seu comportamento e. por isso, repito, necessitam de 
uma explicação. 

e por i.~<o que, inscrito hoje para abordar outro assunto, venho 
truta r desta noticia do Jornal do Brasil, edição de ontem sob o titulo 
'Deputado quer reabrir CP! sobre o lBAD". 

Nessa noticia, o jornal diz o segumte, a certo altura: 

A CP! do lBAD, em suas conclusões, não inclUIU uma 
relação daqueles que teriam participado da campanha de . 
1962 com dinheiro da entidade, Ao longo do parecer do Sr. 
Pedro Aleixo, porém, são citados os Srs. Hugo Ramos, Lopo 
Coelho, João Cleoras, Lomanto Júnior, Edmundo Macedo 
Soares. Fernando Ferrari, 'Petrônio Porteila. Amarai Netto, 
Menezes Cortes, Runieri Mazilli, Leandro Maciel. 

E, no período que se segue, diz o seguinte: 

Nos autos da Comissüo Parlamentar de Inquérito 
constam porém nomes entre outros, os dos Srs. Martins Ro
drigues, Paulo Sarozat, Armando Falcão, Djalma Marinho, 
Ernani Sátira, Costa Cavalcanti, Nilo Coelho, João Mendes, 
Dirceu Cnrdoso, Daso Coimbra, Raimundo Padilho, Amaral 
Peixoto, Aliomar Baleeiro, Amarai Netto, Armando No· 
gueira, Eurlpedes Cardoso de Menezes, Dias Menezes, Pe
reira Lopes, Ranieri Mazilli. PUnia Salgado, Laerte Vieira, 
Cid Furtado, Raul Pilla. Euclides Triches, Peracchi Barcelos. 
Daniel Faraco, Aécio Cunha, Guilhermino de Oliveira. 
Oscar Correu, José Bonirãcio, Ermival Caiado, Correia da 
Costa e Saldanha Derzi. 

Sr. Presidente, o periodo que acabo de ler não explicita bem o 
pensamento do jornalista, nem o sentido du acusaçilo, se ó que {: 
acusação o que ele quis razcr. 

Diz, aqui, a noticia: 

"Nos autos da Comissilo Parlamentar de Inquérito cons
tam, porém, nomes entre outros ... " 

Não se sube se os nomes 5Üo de ucusudos dr: terem recebido 
dinheiro do IBAD, ou de terem participado da Comissão P1irlu· 
mentor de Inquérito, ou dos trabalhos de investigaçi\o, ou se r oram 
testemunhas, ou se parlamentares que tomaram parte nos debntes, 
ou nas declarações, ou nos investigações, ou nus perguntas aos 
indiciados. 

O certo, Sr. Preside~te. (:que sou um homem que só tem de seu 
o nome, que quero preservar para os meus filhos ati: os meus últimos 
dias: só ele me preocupa. Sou citado aqui, ninguém sabe se roi 
porque recebi dinheiro do IBAD, se roi porque tomei parte nu 
ComiSsilo Parlamentar de Inquérito, se bem que cu esteja cm ilustre 
companhia. Há alguns, Sr. Presidente, que nem mais estilo vivos, ni\o 
podem di1er umu palavra em sua dcresu. 

Essa Comissilo Parlamentar de Inquérito runcionou há 15 anos, 
Sr. Presidente. Esta manhi\ me desloquei para a Câmara dos 
Deputados e rui verificar os treze volumosos processos, lá no 
Arquivo. E esta é a primeira providência que peço a V Ex•. en. 
tender-se com a Presidencia da C'Iimaro, puro ni\o deixar que desa
pareçam aqueles autos da Comissão Parlamentar de lnquór~to, que 
podem desaparecer e entilo todos seremos acusados e ninguém 
poder/i derender·se pois só III estilo as peças, as ncusnções, os 
documentos que motivaram ·essa Comissão Parlamentar de loque
rito que teve como Relator uma figurn que enobreceu o nosso Par
lamento, enobreceu a Politica brasileira, enobreceu a República e 
que hoje não está no mundo dos vivos que roi Pedro Aleixo. 

Então, Sr. Presidente, cabe-nos esta responsabilidade de nilo dei
xar desaparecer aqueles treze volumes da Comissão Par)amentar de 
Inquérito, e eu trouxe u cópia xerox do relatório do nobre e saudoso 
na epocu Deputado Pedro Aleixo. 

Mas. Sr, Presidente, como a Casa está vazia, como (: sextu-reirn 
e é esta u hora derradeira de nossa sessno, como o assunto é grave de
mais para ser tratado apenas entre poucos Senadores, porque deve 
ser discutido pela Casa pleno, paro que todos ouçam parte signir.ca· 
tiva do relatório de Pedro Aleixo - e aqueles que tiverem culpa no 
cartório que raçam a sua deresa- sendo assim, nüo vou mais exten· 
der-me sobre o assunto, mas apenas declarar que tenho documentos 
sobre o rato. 

Eu era da ADEP- Associaçi\o Democrática Parlamentar
como muitos Deputados na época. Nunca fiz parte do !BAD, nem 
sabia o que era lBAD. Tenho declarações fortes e alguns 
documentos para trazer ao conhecimento da Câmara sobre a minha 
participação na ADEP e quero trazer alguma luz sobre o relatório 
Pedro Aleixo. 

Acho de suma gravidade a noticia dada pelo Jornal do Brasil. Ai 
roru os adversários desses homens aqui citados nessa noticia nessa 
inrormação que niio está bem colocado, porque o assunto que vem 
depoiS não explica também, o que iriio pensar? Vou reler o inicio: 
"Dos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito constam, porém, 
nomes entre outros ... " Nilo diz se esses nomes são de acusados, de 
testemunhas, se são relatores. Um deles aqui sei que roi relator, e o 
nome dele está cumpridamente citado aqui depois do porém. Todos 
os casos têm o seu porém, este porém aqui é um coso que merece 
explicação. Paira no noticiário do jornal que o ex-Embuixador dos 
Estados Unidos no Brasil. Sr. Lincoln Gordon, rez uma acusação de 
que houve dinheiro americano no Brasil. Então, o Sr. Deputado 
Genival Tourinho requereu o desarquivamento desse processo da 
Comissão Parlamentar criada pelo Câmara dos Deputados, em 1962, 
para upurnr os nomes envolvidos nesse caso de financiamento com 
dinheiro americano através do lBAD. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA) - Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois nilo. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Gostaria de 
deixar ussinulado neste fim de sessilo, como V. Ex• tiio bem quali· 
ficou inndequadu pura debates que devem ser realmente 
prc::senciudo!:i por um número maior de Sc::nhorcs Senudorcs, que nilo 
poderiumos deixar de consignar, entre nós outros, que nos conhe· 
cemos de longns datus, pois ramos companheirOS em vãrios 
mnndntos populnres nu Cümarn dos Deputndos, que, V. Ex• 
conseguiu com sua conduta, com suo respeitabilidade, sem ravor, ser 
considerado um homem incontestavelmente honesto, Quando, nesta 
hono, se insinuu ou mal se colocu, eventualmente, o nome de V. Ex• 
entre aqueles que se ufirmu, sem buse, sem documentuçilo, acusados 
pelo ex-Embuixndor norte·amcricnno, terem recebido ajuda finan
ceiru pura SIIU reeleiçilo, a minha memória nilo ralseiu. Envolvendo 
uqueles dius ungustiantes, quundo em surdinu se insinuuva que com· 
panheiros nossos, integrantes do lBAD, huvia sido financiado pelo 
Governo norte-umcrlcuno. Lembro-me, repito, du revoltu de que 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (Seçilo 11) Scxta·felta 30 5189 

todos ficaram possufdos por vermos companheiros exemplares 
acusados tilo imerecidamente. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (M DB - ES)- Mui to bem. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Foi quando 
Deus nos ajudou, e o relator escolhido para a Comissão Parlamentar 
de lnqul:rito foi o emincntfssimo Professor Pedro Aleixo, hoje dcsa· 
parecido do nOmero dos vivos. Lembramo-nas também, nobre Sena· 
dor Dirceu Cardoso, da figura austera, digna, intrépida, honrada, de 
João Mendes, nosso eminente companheiro pela Bahia, que cnfren· 
tando aquelas miragens feitas contra sua honra c n de seus colegas, 
desafiava os acusadores que não apareciam; de frente, de forma con· 
creia c indiscut!vcl. E a Com1sslio Parlumcntar de Inquérito foi 
requerida, foi solicitada, foi mendigada por aqueles que injustamente 
eram acusados. Em seus autos, cm suas páginas figuram dcpoi· 
mentes em grande número, como V. Ex• bem assinala. E agoru 
voltam à carga, quando João Mendes já nilo S!' encontra vivo. 
Quando, deixando a Câmara dos Deputados, foi ocupar, com brilho 
c com honra, uma cadeira no Superior Tribunal Militar. Na quadra 
cm que V. Ex• residiu com o seu modesto colega, Joilo Mendes 
tambi:m tinha o seu domicilio. Inúmeras vezes subfamos juntos c cu 
sentia aquele baiano ilustre, naquele momento, revoltado, indig· 
nado, furioso, por não conseguir saber o concreto da acusação que se 
lhe faziam. E se fez a Comissão, e a Comissão concluiu. As con· 
clusõcs lá estão. E agora não se sabe por que, nem para que, surge a 
repetição dessa acusação, que Dcua há de permitir seJa vulncrada, 
reduzida ao nada como devem, renlme~te, ser transformadas as 
coisas sem base e sem contextura. Defendendo a memória de João 
Mendes, o que já fizemos em sessão passada, a finalidade de nosso 
aparte é prestar, neste fim de tarde, homenagem a um Senador cuja 
vida honrada sempre foi um exemplo para todos nós integrantes do 
Congresso Nacional, que é V. Ex•, nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) - Agradeço o 
aparte de V. Ex•, que vem numa hora difícil e que traz a palavra de 
solidariedade de quem me conheceu atravi:s de quatorze anos de vida 
na Câmara e do1s aqui no Senado, e que poderá atestar a maneira 
como temos pautado nossos atos e vivido a nossa VIda. 

O Sr. Oito Lehmann (ARENA- SP) - Permite um aparte, 
Ex•? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Jâ concederei o 
aparte a V. Ex• 

Quero dizer apenas ao ilustre Senador Henrique de Ln Rocque, 
parlamentar que admiramos aqui no Senado e também nn Câmara, 
naqueles tempos, que estou plenamente de acordo com a 
homenagem que presta ao Presidente da ADEP, Assocmçiio 
Democrática Parlamentar, onde um grupo de Senadores e Depu· 
tados se filiou a ela, na luta contra o comunismo, na época em que 
aquele credo, numa preamar, ameaçava subverter as instituições 
deste Pais. Isto aqui i: o resultado da luta do ISEB, do famoso JSEB, 
contra aquele ... 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Permite 
V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- Pois não, nobre 
Senador. 

O Sr. Henrique de, Lo Rocquc (ARENA- MA)- Nunca inte· 
grei a grunde organização presidida por Joilo Mendes, mus lhe fnço 
justiça e hqueles que a integrnram. 

O SR, DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Isto i: a 
revivescência de uma lu tu, Sr. Presidente, dos esquerdistas contrn os 
democrutns, porque resultou nestu CPI, nesta apurução, neste 
enxovalhamento de tuntos homens. Alguns deles estão incupucitudos 
de ditcr umu palavra, mortos e 11 lousa cobre os seus restos mortnis, 
os seus ossos, di>.cndo significativamente da vida ilibada que 
tiverum, mns nilo podem dizer umn pnluvrn em sun dcfesu. 

Estou de acordo com n homenagem prestada a João Mendes, 
um bravo bainno, um homem ilustre e d1gno que toda vida, toda vi· 
dn, foi umu palpitação em tudo; sempre vivcu-n perigosamente c teve 
largos serviços prestados à democracia e ao Brasil 

Tem o nparte, nobre Senador Otto Lehmann. 

O Sr. Ottn Lehmann (ARENA- SP)- Nobre Scnudor, nua ti· 
ve a honro de conhecer V. Ex• a não ser quando vim para esta Casa. 
ainda nilo faz um ano. Digo isto no sentido de conhecê-lo 
pessoalmente. De nome conheço V. Ex•, de há muito, como uma das 
figurus que sempre esteve na linha da democracia brasileira. 
Entretanto. aqui convivendo com V. Ex• e sobretudo ouvindo meus 
colegas de Senado, só ouvi, no que se refere à pessoa de V. Ex•, us 
referências de respeito c de admiração. De um eminente colegu nosso 
cu ouvi: "cstó ali um homem em que se pode confiar; está ali um 
homem com quem se pode conversar; o Senador Dirceu Cardoso ê, 
realmente, um homem de bem." Quero dar·lhe esta solidariedade. 
portanto, sem conhecer pormenores deste processo pois não estava, 
nesse tempo, frenqUentundo o Congresso. No cntunto, os nomes ci· 
tados por V. Ex• mostram isto que V. Ex• acaba de dizer c que sei 
existiu e são rrecisamente aqueles nomes que não estavam do lado 
das esquerdas naquele momento dramático do vida nacional. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - O aparte de 
V. Ex• foi, para mim, altamente compensador a tantos sacrilic1os 
parn manter uma linha de conduta e um rumo n que me tracei c ao 
qual me manterei fiel ati: o meu ültimo alento. 

Sr. Pmidente, encerrando, deixarei as conclusões para terça-fci· 
ra, quando a Casa estiver cheia de ilustres colegas, quando iremos 
tratar este assunto. Mas para que não se esfrie a noticia, quero apra• 
zar com o jornal, quero aprazar com quem quer que seja -longe de 
mim querer aprazar, ati:, com o Sr. Lincoln Gordon, que não conhc· 
ci e não sei se é gordo ou magro - mas, quero aprazar, Sr. Pro<i· 
dcnti:, principalmente com esta maneira americano, com a politica 
externa americana, de hoje, que tem enlameado tantas dignidndcs, 
no mundo, seja através das acusações no escândalo da Lockheed, 
seja, agora, aqui no Brasil, com este escândalo de termos recebido ui· 
nheiro para eleiçiio. 

Pura concluir, Sr. Presidente, estas considerações que vamos dei· 
xnr em suspenso, leio, o que dizem, ainda aqui, pondo termo às nos
sas declarações de hoje: 

"No entanto, cm depoimento prestado perante a CPl, o 
Sr. Antônio Leopoldina, um dos mais eminentes membros 
do Colegiada Nacional da ADEP c Secretário regional tlesta 
entidade, cm Minas Gerais, disse que a relação organizada 
não merece fi:. Quem preparou a lista visava, evidentemente, 
dar no pOblico a impressão de que o IBAD conseguiu eleger 
em 409 Membros dn Casa, III Deputados." 

A lista foi objeto dos mais acirrados desmentidos de todos que 
, foram acusados de comprometidos com o IBAD. Mas, quero dizer 
ao nobre Senador de São Paulo, as suas palavras me calaram fundo, 
numn horn em que nós nilo sabemos se somos indiciados, se fomos 
testemunhas ou se fomos participantes. O certo i: que, a esta horn, os 
nossos adversários, por este Brasil afora, haverão de publicnr nosjor· 
nais que financiam, o nosso cliché, como um dos cstipcndiados pelo 
dinheiro americano para se eleger. e possfvcl que hnja até isso. 

O Sr. Evehislo VIeira (MDB- SC)- V, Ex• permite um upa r· 
te~ 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Quando voltur· 
mos uqui, vamos trazer essns noticias. Sr. Presidente, quero cm nunw 
duqueles que não podem falar, que n~o podem mais se defender, que 
foram dignos nu sun vidu, nn pnrticipuç~o. na luta pcln democrucm e 
pelo Brusn, cujos tOmulos nl\o fn\nruo por c\c.,, cujo' Cll~íw•m '" 
rcvolveri\o nus tumbns dinnte dus injustiças sofridas, mus que •ncon• 
trurão nn nossa pulnvrn e nn nossa repulsa, 11 homenngcm que e.<t:l· 
mos prestando 1t sun memóriu e aos seus nomes, . . . · 

Ouço com pruzer o nparte de V. Ex•, Scnudor Evci(ISIO V~e1rn. 



,.____, 

51911 Seo:tu·ieirn 311 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11) 

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- Conheço u história du 
gente do Espirita Santo e sei o quanto cln é extremamente rigorosa 
no julgamento dos homens, especialmente nos aspectos da moral, da 
honestidade. Quem já foi julgado, tantas vezes, sempre merecendo a 
consagração da gente do Espirita Santo, muito cspccinlmcntc cm 74, 
tem razões de sobra- pelo menos no nosso entendimento- para cs· 
ta1· de consc1cn"tn pcr1eitamente tranqUila. Nilo serão publicações 
dessa nnt,Jrezn que i· ·•O n:ingir n estofo moral, a reserva de hones· 
tid,1dc, de dignidn<'c do Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. E1andru Carreiro (MOO- AM)- Muito bem! 

O SR. DIR('I U CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço, Iam· 
h(m, no ~parte do nohre culega pelo Estudo de Santa Catarina. Nus 
noras cm que a tempestudc e"á rugindo no pé de nós, a mão que se 
•lOS acene é um alento, é um estimulo, é um conforto. 

Sr. Presidente, agradeço a todcs que se manifestaram a respeito. 
Com os doc •. mcntos que tenho, alguns, que pude colher de ontem à 
noite pura hoje, pura re .pender no "grito da fumaça", como diz o 
nosso homem do interior, veementes e peremptórias contestações. 
Mas, Sr Presidente, n·. que toca a nós. temos coisa nova sobre o as· 
sumo a di•er à Casa. e d~remos, se Deus quizer, nn próxima sessão de 
•crça-feira. Para resguardar. ni!o só o meu, mas o nome daqueles 
que, naquela hora, democrata' convictos, - na hora em que a maré 
do c·qu.rdismo esta,•a em preamar, cst11va subindo, estava amcnçan· 
do submer~ir o nosso Pn!s. para solapar as nossas instituições, com 
um Govcrnn que lhe fa1oreci" os propósitos- um bando de brusilci· 
ros. naquela hora, se levantou e constituiu a ADEP pura a defesa dos 
ideais democráticos ameaçados. 

Era o quo ti1.ha u d1zer. Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LEITE 
CHAVES NA SESSÃO DE 22-9·77 E QUE. ENTREGUE ii 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERI· 
O R MENTE: 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Pronuncia o seguinte dis· 
curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Estâ em trumitaçiio nesta Casa, um projeto que tem como obje· 
tive alterar a natureza e a extensão da prescrição dos direitos do tra· 
balh~dor rural. projeto esse já f01 aprovado na Cümnra dos Depu· 
tudos. 

Na sessilo em que hnvoria de ser votado, pedimos vista, porque 
ele nos pareceu atcntatóno aos direitos do trabalhador rural. 

Têm conhecimento os ilustres Scnnqores nesta Casa. que existia 
neste Pais, antes de 1964. o Estatuto do Trabalhador Rural. ao qual 
deu sua participação o Deputado Fernando Fcrcari. Foi o resultado 
de um grande esforço do Congresso Nacional naquela época. pura 
que m!nimos direitos fossem concedidos uo trabalhador rural, a 
exemplo do que jf1 ocorria com os trabnlhadorcs urbanos, os 
citadinos, os opcr{arios, 

Veio a Rcvoluçilo de 1964, a• pressões rurais foram muito grnn· 
des r o Estatuto foi revog11do. Aquilo que foru o resultado de uma 

O projeto é de natureza eminentemente politica c c por cs-a 
razão que trago o assunto no conhecimento do Plcnürio, nilo me 
circunscrevendo n combatê-lo apenas nu Comiss:,o de Justiça. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. E<• um 
aparte? 

O SR. LEITE Cl-IA VES (MDB- PR)- ... niío hi1 prc11cupa· 
çõcs nem implicação de juridicidadc. 1'l uma classe dominante, 
economicamente, que quer retirar do trabalhador rural o últim11 
direito que, cfctivamcnte, ele ainda possui que í: aquele de rccl:mm 
direitos até dois anos depois da ccssaçilo do contrato, isto é, quando 
ele udquiriu suumuioridudc, saindo de jugo do patrüo dosoncsto. 

Senador Franco Montara, com grande prazer. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Desejo me congmtular 
com a intervenção de V. Ex•, qué traz no conhecimento do Senado, 
como advertência, a importância e n seriedade do projeto que estú 
em trnmitaçi!o. Acabo de receber da Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura, do Estado de Silo Paulo que, em nome de ccntcn"s 
de sindicatos de trabalhadores rurais do Estado e de todo o Bnl\il, 
dirigem ao Senado um apelo para a rejeiçilo do proje1o a que V. Ex• 
se refere. Em nome dos direitos tão limitados do trabalhador d11 
campo é necessário não retirar, pelo menos um, que ainda lhe é 
reconhecido pela atual lcgislaçilo. Eles lembram que uma medida, 
nesse sentido, introduzida cm projeto anterior foi vetada pcl11 
Presidente Médici, o que mostra, como disse muito bem V, Ex•, que 
não se trata de um projeto de interesse partidário. V. Ex• con111 
membro do MDB. nós, como Líder da Bancada do MDB. nus 
associando a essa manifestação de V. Ex•. Temos do nosso lado tam· 
bém o pronunciamento do Presidente Médici, da ARENA. o que 
mostra que não é uma questão partidária, é uma qucstiío de justi>a 
na defesa do trabalhador rural do Brasil. V. Ex• pratica, com ,·ua 
intervenção, um ato de justiça e cumpre uma das nnalidados d11 
Senado da República. · 

O SR. LEITE, CHAVES (MDB- PR)- Agradeço o apurle de 
v. Ex• c nco tranqUilo por saber que os órgiíos classistas desse SCIIIr 
jâ estão tomando conhecimento do ato que se pretende perpetrar 
contra os interesses do trabalhador. E sabe, Senador, quais suo os 
setores, quais silo as fontes que se estilo articulando com todo cmrc· 
nho para que projeto desse seja aprovado? Não são os médio< 
proprietários rurais nem também os grandes, os honestos c que 
cumprem a lei. São exatamente os grandes latifundiários que mor.1m 
nus cidades, que têm milhares de trabalhadores a quem jamms 
contra-prestaram regularmente, que estão, através de um rrnictu 
desse, procurando se liberar da responsabilidadé do pagumcntil de 
horas extras servidas ao longo de existência, de férins acumuladas 
qué jamais foram pagas, direitos cfctivos, direitos adquiridos que, 
através de um projeto desse, serinm postergados. E não tendo c<se< 
patrões, a quem me referi, obrigação nenhuma de indcnizaçj11, 
podendo dispensá-los, então só terlamos de ver aumcntudus c 
ugigantadns as nlas c as hordas dos bóias-frias. · 

longa conquista, tornou-se objeto de revogação. Puru que n pcrpe· Aliás, o Senado é tcstemunhu de que um dos seus primeiros dis· 
truçilo, u violência nilo fosse mnior, u própria lei que revogou; estabe· cursos foi denunciando, nesta Casa, n situação dos bóills·frius. 0 
leccu que n prescrição dos direitos do trnbulhudor rural somente grande problema social que então se agigantava. Por •innl, foi 11 pri· 
ocorreri:o dois unos depois de rescindido o contrato, porque, durante meirli vez que, nesta Casa, se fulou no termo bóin·friu. Nuquelc in,. 
a relaçilo de emprego, durnnte a vinculução empregntlciu. o trabn· tnnte, n adesão do Senado foi tamanha que o próprio Presidente du 
lhudor do campo nilo tem condições de pleitear direitos, pois suas República, o ntual, disse que o assunto cru sério e que ele haveria de 
condições de subumunidude, de desproteçilo tatu!, nilo lhe permitem encontrar ·umn solução ou, pelo menos, encaminhar u soluçilo do 
invocur 11 vnlidude desses direitos. problema dos bóias· frias, sobretudo no Paraná e cm Pcrnumhucn. 

Esse projeto chegu, hoje, 110 Senudo, dispondo que os direitos Pois bem, a situaçilo está se alastrando;· uforn uma iniciutivu de 
silo de dois tmos, nilo 11 partir da ccssuçilo do contrato de trabalho, e cooperativas, nada foi feito neste setor. E um projeto dessu nuturcza, 
sim da suu uquisiçilo. se aprovado, além de constituir 'umn usurpaçilo tatu! a direitos cfc. 

Tivemos oportunidade de apresentar um voto em separado, tivos, a direitos dos trubalhudores rurais, teria, uind11, como consc
divergentc, em que tcrminumns dizendo que o Senudo, nestes úl· qUênci~ nlurmnnte, o aumento dos trubulhadorcs desampurudos, dns 
times anos, nilo tem podido fuzcr muito pelo trubulh11dor rurul, mas bóius·frius. 
nilo huver(l de comprometer sua imugcm, suu dignidade, dando upro·.. · ... 'Se me perguntassem porque considero que foi frustrudn essu 
vaçiio a um projeto como esse. Rcvoluçilo de 1964, cu dirin que foi exutnmcnte pelu suu omissilo em 
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rcluçfio nos selares do campo ou, sobretudo, o agravamento 
daquelas situações. 

O Sr. José Samey (ARENA - MA) - V, Ex• permite um 
upurle? 

O SR. LEITE CHAVES {MDB- PR)- Estou concluindo c, 
se o u~nrte do nobre Senador José Sarney não for muito longo, con
cederei com lodo o prazer. 

O Sr. José Sarney {ARENA - MA) - Procurarei cumprir 0 
Regimento, quando diz que os apartes devem ser breves, Em pri· 
mciro lugar, para fazer uma rclificnçüo ao discurso de V. &•. Na 
realidade, quando V. Ex• diz que este Governo é culpado pelo des. 
caso do homem do campo, V. Ex• comete a maior das injustiças 
contra o próprio homem do campo, Nenhum Governo teve tanta 
preocupação c tantas conquistas sociais foram dadas ao homem do 
campo quanta atualmcntc. Basta lembrar o FUNRURAL, a aposen
tadoria do trabalhador rural, para citar apenas duas dessas con
quistas fundamentais atribuldas pelo Governo, Em segundo lugar, 
pura dizer que V. Ex• não deve exaltar-se tanto na defesa desse pro
Jeto, nem envolver o Governo nele, uma vez que, na realidade, o Par
lamento pode receber qualquer tipo de proposição. Mas, como bem 
afirmou o Senador Franco Montara, Lldcr do Partido de V, Ex•, foi 
o Presidente Médici que vetou o dispositivo que o Congresso tinha 
consagrado, logo defendendo os interesses do trabalhador. Terceiro 
lugar. quero dizer a V. Ex• que essa preocupação também é de toda 
Casa. Eu, pessoalmente, tenho a satisfação de dizer a V. Ex• que fui 
pioneiro ao apresentar um projeto que cstalui o mesmo critério para 
prescrição quejú existe, do trabal!lador rural para o trabalhador ur· 
bano também, no reconhecer que se trata é' uma injustiça, Logo, 
V. Ex• h:í de sentir, primeiro, n nossa preocupação na defesa do in· 
teresse do trabalhador. c principalmente desse tema: cm segundo 
lugar, a presença de um ato governamental, através do veto do 
Presirl':Jte Méd~ci, mostrando que esse devia ser um ponto que, pelas 
conJ1cn, ; peculiares do trabalho do campo. cstâ a merecer um traia· 
menta para a prescrição como foi dado pelo ex-Presidente da Rcpú· 
blica. Muito obrigado. 

O SR. LEITE CHAVES (MOB- PR)- Agradeço muito a 
V. Ex• e gostaria, eSio Casa gostaria, deter a certeza de que também 
mia vetado esse projeto. 

v Sr .. ronco Monloro (M 08-SP)- Ou não aprovado, 

.. EITE CHAVES (MDB- PR)- Ou de que não seria 
aprovado este projeto. 

O Sr. José Sarney (ARENA- MA) - Está V. Ex•, de certo 
modo, fazendo uma injustiça a ,seus colegas. Diz V. Ex• que essa é 
uma lei contrária ao trabalhador rural e admite já que ela seja apro
vada, que seja um erro cometido pelo Congresso contra os trabalha· 
dores. Querendo já que o Presidente venha a vetar, V, Ex• faz uma 
injustiça untes de que o Congresso possa discutir e apreciar o projeto. 

O Sr. Franco Montoro (MOB - SP) - Permite V. Ex• um 
apttrte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Mas, V. Ex• sabe 
que o projeto tem parecer favort\vel de um ilustre Senador do 
Partido de V, Ex• e posso asscgurur a V. Ex• que os interesses 
onciuis estão se agigantando no sentido de que ele seja aprovado. ln· 
clusive, é o Governador de um grande Estado da Federuçilo que está 
por trús disso. A própriu Federação Nacional dos Proprietários 
Rurais est{t por lrâs disso. Apenas em razilo de ler pedido o processo 
pura um voto divergente, constatei a extensão desses interesses. 

Ã é:pocu, o Presidente Médici, reulmenle, vetou o projeto e isto 
foi dito rio meu voto divergente, Mas, desltt vez, o nosso receio é de 
que o projeto possa ser aprovado, de que não hnvendo conhecimento 
<tmplo dos setares interessados, uma violénciu dcssn possa ser come· 
lidu, A mnior dctodus. 
. Nllo creio que nesses dois unos c meio, que estou nqul, lcnhn 

I'ISio umu violênciu maior do que <'lótn, mnior desre•peito do que este. 

Este projeto ó mais do que imoral, ele é usurpatório de direitos 
efctivos de pessoas que estão reduzidas quase a uma condição de 
escravos c que só adquirem o mlnimo de liberdade c de conheci· 
menta para postular esses direitos muito tempo depois que saem do 
jugo cm que vivem. 

E o pior, não é que os interessados na aprovação sejam os banes· 
tos proprietários rurais deste Pais. Pelo contrário silo cxatamcntc os 
descumpridores de sua obrigação. E quando V. Ex• alardeou que 
houve beneficias enormes nesse perlodo cm relação ao campo, digo a 
V. Ex• que esses benc!Tcios existem apenas na lei e nas manchetes de 
jornais. Porque, realmente, a aposentadoria de um trabalhador rural 
1: metade de um salário mlnimo. 

O Sr. Heitor Dias {ARENA- BA)- E quanto era antes? 
O SR. LEITE CHAVES ,(MDB - PR) - Não basta para 

atender, sequer, as minímas necessidades do individuo, quanto mais 
de uma famllia que, no Brasil, é cm média de cinco pessoas, 

O FUNRURAL tem sido objeto de manipulação politica, no 
interesse do próprio Partido oficial. E: lamentável que se diga isto, 
mas V. Ex• é conhecedor de como se manipulou este Fundo nas clci· 
çõcs passadas, 

Os benefícios a que V. Ex• se refere siio benef!cios irreais, até: 
mesmo o produtor médio não tem segurança alguma de produção. 

Aliâs, há poucos instantes, nntés de vir para o plenário, alguém, 
aqui, do Partido de V, Ex•, fazia asserções semelhantes defendendo 
os bcnelicios que o produtor ru(al cslâ usufruindo ultimamente. E, 
no meu gabinete, eslava um homem do Paraná. Ele quase se rc· 
voltou, chocado. Ele disse: "Não sei onde estou, que não agarro um 
homem desses!" Porque ele planta soja c o preço i: vil: porque ele 
planta trigo e não tem preço; porque ele toma financiamento e se ni!o 
paga, na totalidade, o Banco toma, como ele cstà sendo executado 
por uma insignincãncia. 

Enquanto iss.o, o Governo dá 9 bilhões para uma nrma falida 
com a UEB, para os grandes grupos .nacionais, como Lutfnlln. Bas· 
tavam 1 O bilhões para se resolver no Pais, com as terras públicas, o 
problema do colonialismo. Então, se diz isso. Asseguro que todoscs· 
ses benclicios existem para manchetes, porque na realidade o que 
existe e constatamos é: um drama, um grande drama. 

Então, conhecemos, de parle do Governo, alguns beneficias, 
mas nunca progresso, porque este tem que ser geral. A única classe a 
que o Governo esteve aliado c não se conseguiu liberar é exatamcntc 
aquela que impossibilitou que os maiores anseios, as maiores aspira· 
ções, fossem realizadas, Nilo se tocou cm nada no campo, apenas se 
aumentou o privilégio. Além dos grandes latifúndios de entiio, agora 
se está entregando a Amazônia inteira a firmas e a grupos que com· 
pram a terra por valor insignificante ao INCRA, para depois vender 
nos particulares por preços enormes. Vi ontem, no jornal, uma firma 
que está vendendo um milhilo de hectares, que comprou do INCA 
cm quatro frações, está vendendo por um preço enorme, quando 
nada aplicou, nenhuma benfeitoria fel. 

Então, nté que essas terras cheguem à mão de quem cfctiva· 
mente trabalha, elas chegam por preços enormes, porque tem que se 
atender primeiro aos especuladores, aos beneficiários, ao nepotes 
deste Pais. 

De forma, Sr. Presidente, que é um projeto politico, é uma viola· 
çl\o, O nosso partido, c este modesto Senador, não podiam deixar de 
trazer isso ao conhecimento do Plenário, porque ele pode ser npro· 
vado uté aqui, de surpresa, como outro foi no passado. E, a lim de 
que os ilustres Senadores sejam alertados para este projeto, que í: 
uma violência e é uma ignomlnia, é para isto que estou dando conhe· 
cimento dos seus termos i\ Casa, para que nuo comprometamos n 
nossa honra e a nossa dignidade, nós que nilo conscguimo.l, neste re· 
gimc, fazer nada pelo trabalhador rural, que terminemos por sacri· 
nc~·lo no único direito que lhe resta, que é o de poder reclamar os 
seus direitos, até 2 unos depois que a contrato de trnbulho se faça 
cessnr. 

O Sr. José Snrney (ARENA - MA) - Permite v. Ex• um 
uparte? 

.l 
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O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR)- Com todo prazer, 
dou o upurt~ ao ilustre Senador. 

O Sr. José Surney (ARENA- MA)- Senador Leite Chaves, 
V. Ex• está sendo injurioso c unti·regirnental, n respeitada qualificn
çi\o do projeto, que discordo, que mais do que discordo, pois, acabei 
de nfirrnar que sou pioneiro nesta Casa, porque, untes do partido de 
V. Ex•. apresentei projeto de lei estabelecendo o critério dn prcscri· 
çiio que existe nu lei pura o trabalhador rural c, também, para o tra
balhador urbano. Portanto, tenho autoridade pura dizer que V. Ex• 
não pode dizer que projeto nenhum de qualquer companheiro nosso, 
nqui apresentado, possa ser imoral. Respeito todas as proposições 
que uqui sejam apresentadas. Nós estamos para isso. O projeto, da 
vez pussudn, nesse sentido, foi aprovado pelo Congresso com voto 
dns dois partidos e o Presidente Médici vetou-o. Assim, n colocação 
de V, Ex• nüo estít sendo construtiva, quando procura dar uma cono
taçiio de que se truta de um projeto escuso, que tem origem dentro do 
partido do Governo. Não. Trata-se de um projeto apresentado nesta 
Casa. Eu c muitos de nós discordamos. Muitos do partido de V. Ex• 
discordam tnrnbém. Mns, a colocação de V, Ex• é que, realmente, 
não constrói para n discussão do projeto nesta Casa. Que existam 
grupos de pressão; que extstam associações, trazendo às Comissões 
as suas opiniões, esse é um principio democrático, aceito por esta 
Casa. E, se não me en8nno, foi o Senador Franco Montoro o pionei· 
ro no sentido de que as Comissões ouvissem as associações de classe 
e de que elas tivessem audiendu nos projetes submetidos à discussão 
das Comissões! Eu me insurgi, àquele tempo, n esse critério, porque 
achava que isso diminuía a função nossa que é justamente aquela de 
auscultarmos o~ interesses du população, através dos nossos votos, 
da noiSa participação, externurmos os interesses achados legitimes 
dentro da sociedade. Mas, essas manifestações constantes, dentro do 
projeto, siio o resultado de uma providência tomada por esta Casa, 
embora dela eu tenha discordado, por isso mesmo, porque pode pare
cer. corno. V. Ex• está dizendo, que nós estamos sujeitos a um tipo de 
lobby, tentando interferir nn votação dos projetas. V. Ex• tem a 
nossa solidariedade na tese que defende. Realmente, o principio du 
prescrição. estnbclccido na lei, pura o trabalhador rural é uma 
conqui~tu da Revolução, através do veto apresentado pclo·Presiden· 
te Médici ao projeto votado pelo Congresso. Em segundo lugar, a 
iniciativa de estender ao trabalhador urbano, também, este mesmo 
critério, é nosso, através de projeto que apresentei a esta Casa. En
tão, t:stamos de acurdo att ui. Agúi'U, V. Ex• erru e não recebe a nos
sa soliduricdade, nu contrário, o nosso protesto, quando procura 
dar~ num assunto que deve merecer, de nossa parte, um tratamento 
muito mais isento, urna conotação de natureza politica, de Maioria
Minoria, Governo-Oposição. E lamento que V. Ex•. que é um ho
mem da nossa Regiiio do Nordeste, tenha ido pnrn o Ptiruná, c, hoje, 
com a riquew do Purnnlt, esqueça o que significa pnru o pobre ho· 
mem nordestino- já que quero dar o depoimento da nossa regiiio
aquilo que V. Ex• diz que não vale nada, que é aquela aposentadoria 
que o trabalhador rural tem hoje. Mas, posso :tssegurar n V, Ex• que 
essa p~qucna aposentadoria rural- eles ni\o tinham nadu- significa 
muita coisa: sobrevivénciu, melhor perspectiva de vida pura aqueles 
pobres homens abandonados da Região em que V, Ex• nusccu c que 
não tiverurn a felicidade de emigrar pura us terras férteis e.ns grandes 
culturus de alta tccnologiu do Purnnà, que V, Ex• tão bem 
representa nesta Cusa. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB- !'R)- Agradeço n V. Ex• n 
nobreza do aparte, mus, ressalvando o seguinte: o nosso partido de· 
fende u aposentndoriu rural, mas nilo nos n!veis cm que cln exi~tc, 
P?rq.uc são irnposs!veis pura sustentar n vida ou possibilitar, com 
dzgntdade, a ~untcnçu de urna fum!lia. Nosso partido defende, mas 
cm valores mnts altos. A nüo ser que o Pnrtido de V, Ex• ou V. Ex• 
próprio reconheçu que o Governo da Revolução, que antes fazia 
milagres, consiga o milagre de fazer com que uma fam!liu de S 
pessous, cm médiu, vivu com 500 cruzeiros por mês, 

No que di~ respeito no projeto, lamento upenus dizer que, 
talvez. u dtscussao de V, Ex• com esse modesto Senudor seja apenas 

porque V. Ex• não alentou pura o que dissemos no começo. Este 
projeto não é desta Cusn; este projeto nüo é originário do Senado. 

Além do mais, quando disse que o projeto é imoral, não foi com 
o intuito d: ofensa n ninguém, foi npcnns na acepção técnica dn lei, 
porque ele c vroludor de direitos, e direitos efctivos. E, se de uma cer
ta forma, destrói-se o direito constituldo, ntcnta-sc ·contra o moral 
em que ele assenta, porque, sem moral, não existe direito. 

Assim, u intervenção de V. Ex• é recolhida apenas com a sim
patia normal com. que acolho sempre os seus apartes, Mas, não por
que houvesse oportunidade ou reconhecesse neles incidóncia para 
alterar o curso do que cstúvnmos afirmando. 

.sr. Presidente, concluo, apelando para a atenção do Senado, no 
scnttdo de que se lembre deste Projeto de n• 47/77. Ele comprome
terá esta Casa, se for nprovndo e comprometerá n todos nós, a menos 
que S. Ex•, o Senador José Snrney, hoje no cxcrc!cio da Liderança 
do Governo, assegure n rejeição deste projeto. Se, de urna certa for
ma, V. Ex• assim o fizer, estnrá trnnqUiliznndo os trabalhadores, 
inclusive, .as corpornç~cs de trabalhadores do Brasil que já começam 
a se manzfestar, prernzdas pelo receio de que este projeto possa ser 
aprovado. 

E, digo a V, Ex•, que niló é um lobby regular que trabalha cm 
função dc:sse projeto; silo interesses horríveis, inclusive, nsscntados 
cm cadeiras governamentais. 

Eu não queria estar nesta Casa e ter o desprazer de ver um proje
to destes aprovado. 

O Presidente Mediei revogou o anterior, que não era cxnta· 
mente igual a este, era até melhor, porque elevava para 5 anos o 
direito de pleitear, depois de rescindido o contrato de trabalho. Este 
não, diminui pnrn dois anos, E a sua intencionalidade é tamanha que 
até sua redução é feita de maneira sinuosa: ao invé~ de reproduzir e 
dizer tnxntivamentc: a prescrição dos direitos do trabalhador rural 
passa n ser de dois anos, a partir dn aquisição do direito, remete-o à 
Consolidnção, quer dizer, violando toda n técnica jur!dica, mesmo 
porque ele é injustificável aos olhos de quem tem senso de rcspon· 
sabilidnde, de humanidade c de justiça. 

Sr. Presidente, esta Cnsn, que, no longo desses anos, não pôde 
fazer, pelas circunstâncias, alguma coisa cm favor do trabalhador 
rural, que não cnin nn injustificável situação de aprovar um projeto 
desses, inco~palivc! com os nossos sentimentos de justiça, com os 
nossos sentrrncntos de respeito aos direitos dos mais humildes. 
Muito obrigado n V. Ex• (Muito bem! Palmas.) 

ATO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
N•7, de 1977 

O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso dns atribui
ções que lhe confere o Ato n• 9, de 1973, tendo em vista o resultado 
obtido p_cla. Subsecretaria de Patrimônio, RESOLVE homologar n 
Concorrenetn n• O I, de 1977, nos pnrticip11ntes abaixo, por terem 
apresentado propostas de melhores preços: 

Nome Itens 

Jayrnc Alves de Siqueirn ..... , . , . , . OS, 07 e IS 
Antonio Augusto Felizola .... , , . , , 24 
Nilson A velar .............. , ... , 25, 27, 28 

c 33 
Amado Eg!dio dn Costa , , , ... , , , . , 26 
Vnldomir Egldio da Costa , .. , , , , , , 29 
Bernardo José dn Silva ....... , .... 30 
Erasmo Almeida de Castro ... , .. , . 31 c 32 

(Duzentos e onze mil, duzentos c dez cruzeiros) 

Valor 

CrS 
3 1.3!0,00 
11.020,00 

SO.I80,00 
15.100,00 
6,000,00 
S.200,00 

92.400,00 
211.210,00 

Brns!lia, IS de setembro de 1977. - Mendes Canale, Primeiro· 
Secretário. 
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ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO 1)0 lliSTRITO FEDERAL 

9• REUNIÃO, REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 1977 

Ãs dez horas do dia vint~ c dois de setembro do ano de mil no
vecentos c setenta c sete, na Sala "Rui Barbosa", presentes os Srs. Se· 
nadares Wilson Gonçalves - Presidente, Itamar Franco, Augusto 
Franco, Adalberto Sena, Ale~andre Costa, Osircs Teixeira, Heitor 
Dias e Murilo Paraíso, reúne.s~ a Comissão do Distrito Federal. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Se· 
nadares Cattcte Pinheiro, S:tldunha Derzi, Virgllio Távora c Lázaro 
Barboza, 

Constatada a existência d~ número regimental, o Sr, Presidente 
declara abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da Ata da 
reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Em seguida, o Sr. Presidente c~ncede a "palavra ao Sr. Senador 
Osircs Teixeira, que relata, favoravelmente, o Projeto de L•i do Se· 
nado n• 135, de 1977-DF, que "autoriza a criação de empresa pú· 
blica, sob a denominaçiio de l:mPresa de Assistência Técnica e Exten· 
são Rural do Distrito Federa[ - EMATER/DF, e dá outras pro· 
vidências". 

Na oportunidade, i: concedida vista da proposição ao Sr. Se· 
nado r Itamar Franco, nos termos do § 1' do artigo 153 do Regi· 
mento Interno. 

Esgotada a pauta, i: faCUltada a palavra, dela fazendo uso o Sr. 
Senador Itamar Franco que, pelas razões que expõe, apresenta 
propostas no sentido de que seja ouvido por este órgão têcnico o Sr. 
Jorge da Motta e Silva, Chefe dO Gabinete Civil do Governo do Dis
trito Federal, face as suas declarações, divulgadas pela imprensa, 
sobre a crise médico-hospitalar na Capital da República, bem como 
a de constituição de uma Subc0 missiio destinada a realizar estudos c· 
levantamento, ln loco, sobre o problema de saúde pública no Distrito 
Federal, particularmente no que se refere à situação da rede hos· 
pi talar oficial, 

Manifestando-se contrariamente às medidas sugeridas, o Sr, Se· 
nador Osircs Teixeira propõe, por seu turno, que, preliminarmente, 
seja enviado um ofício ao Governo do Distrito Federal solicitando 
circunstanciado relatório sobre a matéria cm questão, ficando a insti· 
tuiçilo da Subcomissão condicionada ao resultado da análise do 
referido documento, a ser procedida por este órgão técnico. 

Colocadas as propostas em discussão, usam da palavra os seus 
autores, os Srs. Senadores Alexandre Costa, Heitor Dias, Murilo 
Parniso c Adalberto Sena, com intervenções esclarecedoras da 
Presidência. 

Submetidas i\ votaçilo, rejeitadas silo as sugestões do Sr. Se· 
nador Itamar Franco, vencidos este e o Sr. Senador Adalberto Sena, 
c aprovada a do Sr. Senador Osires Teixeira, vencido o Sr. Senador 
Itamar Franco, 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunii!o, lavrando eu, 
Ronaldo Pacheco, Assistente da Cornissilo, a presente Ata, que, lida 
e aprovada, scrú assinada pelo Sr, Presidente, 

COMISSÃO DI' tCONOMIA 

211 REUNIÃO, RJ::,o.I.!ZADA EM 28 DE 
SETEMllRO OE !977 

Às dez horas do dia vinte c oitO de setembro de mil novecentos e 
setenta c sete, sob a Presidência do Sr, Senador Marcos Freire, 
Presidente, c, cventuulmentc, do sr. Senador Orestes Qul:rcia, reúne· 
se a Comissilo de Economia, com a presença dos Srs. Senadores 
Augusto Franco, Luiz Cavulcante, Milton Cabral c Franco Montoro. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Scnudo· 
rcs Arnon de Mcllo, Vnsconcc[os Torres, Murilo Paralso, Otair 
Becker, Dinnrte Mnriz, José Guiomnrd e Roberto Saturnino. 

e dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, cm segui· 
da, é dada como aprovada, ., 

Silo lidos, discutidos c aprovados os seguintes pareceres constan· 
tcs da pauta dos trabalhos: · 

Pelo Senador Orestes Quércla: 
Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 

Resolução à Mensagem n• 198, de 1977, do Senhor Presidente da 
República, propondo ao Sênado Federal para que seja autorizada a 
Prefeitura Municípãt de Barrctos (SP) a ~levar cm CrS 1.752.204,65 
(um millião;setcccntos.é: cinqUenta e dois mil, duzentos c quatro cru
zeiros C Sessenta ·c cincÓ CCJÍtaYOS) O moÍ1taÍ1\C de SUIÍ dfvida COnsoli• 
dada, votando com restrições o Senador Franco Montoro: · 

Pelo Senador Lulz Cavalcante: 
Parecer favorável, na forma do Projeto de Resolução que ofc· 

rccc à Mensagem n• 205, de 1977, do Senhor Presidente da Repóbli· 
ca, propondo ao Senado Federal para que seja autorizada a Prcfeitu· 
ra Municipal de Rio Branco do Sul (PR) a elevar cm 
CrS 6.538,!23,65 (seis milhões, quinhentos c trinta c oito mil, cento c 
vinte c três cruzeiros c sessenta c cinco centavos) o montante de sua 
divida consolidada, tendo voto com restrições do Senador Franco 
Montoro;c, 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n' 269, de 1975, 
que "altera a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da Uniiio", na 
parte que indica, com voto vencido do Senado Franco Montoro. 

Pelo Senador Mllton Cabral: 
Parecer favorável, ·concluindo por apresentar um Projeto de 

Resolução à ·Mensagem n• 216, de 1977,· do Senhor Presidente da 
República, propondo ao Senado Federal, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (MG) a elevar cm 
CrS 349,479.200,00 (trezentos c quarenta c nove milhões, quatrocen· 
tos c setenta c nove mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua dfvi· 
da consolidada; e; 

Parecer. fa~~ràvel, nos termos do ·Projeto de Resoluçilo que 
oferece à McQsagem n• 217,. de 1977, do Senhor Presidente da 
República, propondo ao Senado Federal, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal. de Campo Grande (MT) a elevar em 
CrS 292.245.000,00 (duzentos c noventa c dois milhões, duzentos e 
quarenta c cinco mil cruzeiros) o montante de sua divida consoli· 
dada, tendo voto com r~striçõcs do Senador Franco Montoro .. · · 

Pelo Senador Aupsto Franco: 
Parecer contrário ao Projeto~. Lei do Senado n' 214, de 1975, 

que "estabelece restrições à comercialização de drogas c medica· 
mcntos, na forma que· especifica", Discutem a matéria os 
Srs. Senadores Franco Montoro, Milton Cabral, Orestes Quércia c 
o Relator, Senador Augusto Franco. Encerrados os debates, a 
Presidência concede vista do projeto ao Sr. Senador Orestes Quc!rcia. 

Pelo Senador Milton Cabral: 
Parecer contrária ao Projeto de Lei do Senado n• 161, de 1975, 

que "concede ao trabalhador um dia útil de folga, por mês, pura 
tratar de interesses particulares", com votos vencidos dos Senadores 
Franco Montoro c Orestes Quêrcia, 

A Presidência determina o adiamento da apreciação do parecer 
do Relator, Senador Roberto Saturnino, ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 42, de 1977, que "dispõe sobre a transferência do centro· 
lc do capital de firmas nacionais para pessoas jurldicas estrangeiras"; 
é adiada, também, a pedido do Relator, Senador Franco Montoro, n 
apreciação do seu parecer sobre a Mensagem n• 56, de 1977, do 
Senhor Presidente da Rcpúblictí, ·propondo ao Senado Federal para 
que seja autorizado o Departamento de Âgua c Esgoto de Presidente 
Prudente (SP) a elevar em CrS I ,306,529,00 (um milhão, trezentos e 
seis mil, quinhentos c vinte c nove cruzeiros) o montante de sun dlvl
dn consolidada, 
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Nm.lu mais havendo a tratar, enccrrn~se n reunião, lavrando cu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que 
lida e aprovada serú assinada pelo Sr. Presidente, 

COMISSi\0 DE CONSTITUIÇi\0 E JUSTIÇA 
25• REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA 

EM 28 DE SETEMBRO DE 1977. 

Ãs dez horas do dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e 
setent• e sete, na Sala Clóvis Bevilâcqua, sob as presidências dos Srs. 
Senadore., Daniel Krieger e, posteriormente, Leite Chaves, segundo 
v:ce-Presidente, presentes os Srs. Senadores Nelson Carneiro, Wil· 
' •n Go.,çalves, Helvldio Nunes, Dirceu Cardoso, Orestes Quércia, 
Ono Lehmnnn, Heitor Dias, Cunha Lima c Benedito Ferreira, reúne· 
seu Comissão de Constituição e Justiça. 

Dctxam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Aceioly Filho, Eurico Rczcndc, Gustavo Capancma, ltali· 
vio Coelho, Osires Teixeira e Paulo Brossard. 

Havendo numero regimental, o Sr. Presidente dá início nos 
trabalhos da Comissão. Dispensada a leitura da ata da reunião an· 
terior é, cm seguida, dada como aprovada. 

Passa-se à apreciação dos projetes constantes da pauta: 
I) Projeto de Lei da Câmara no 77/11 - Isenta de custas os a tos 
pruticados no Juizado de Menores, independentemente de comprova· 
çào de pobreza nas partes. Relator: Senador Nelson Carneiro. 
Concedida vista ao Sr. Senador Otto Lchmann. 2) Projeto de Lei da 
Câmara n• 01/77- Regula a locação predial urbana, c dú outras 
providências e Projeto de Lei do Senado n• 264/76 - Estabelece 
limite pura reajustamento de aluguéis cm locações residenciais. 
Relator: Senador Leite Chaves. Voto em separado do Sr. Senador 
Ou o Lehmann. concluindo por apresentar cinco emendas. Parecer; 
pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Lei da Câmara 
n• 01/17 e prejudicialidade do Projeto de Lei do Senado no 246/76, 
oferecendo o Sr. Relator dez Emendas de n•s I a 10-CCJ. Em dis· 
cussão o parecer, falam os Srs. Senadores Nelson Carneiro, Helvldio 
Nunes. Wilson Gonçalves, Otto Lehmann, Cunha Lima e Heitor 
Dias. Em votação o parecer, sem prejuízo das emendas de autoria do 
Sr. Senador Otto Lehmann. Aprovado, votando com restrições os 
Srs. Senadores Wilson Gonçalves, Nelson Carneiro, Heitor Dias, 
Cunha Lima e Dirceu Cardoso. Em discussão e votação as emendas 
do Sr. Senador Otto Lehmann. Aprovadas as emendas de n•s 2 e 4 e 
rejeitudas as de n•s I, 3 e 5. O Sr. Senador Otto Lehmann vota' o 
p"recer vencido em parte. 4) Projeto de Lei do Senado no 138/77-
Complementar - Introduz alteração na Lei Complementar n• 25, 
d~:: d~ julho de 1975, que "estabelece critérios e limites para a 
Gxucão da remuneração dos vereadores". Relator: Senador Otto 
Lehmunn. Concedida vista ao Sr. Senador Benedito Ferreira. 
5) Projeto de Lei da Câmara n• 76/77- Adapta ao Código de Pro· 
c~S<o Civil a Lei n• 5.474. de 18 de julho de 1968, e dá outras pro· 
v1dencms. Relator: Senador Helvldio Nunes. Parecer: favorâvel. 
Aprovado. 6) Substitutivo da CSPC ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 41/76- Amplia a competência da SERPRO para prestar ser· 
viços f• iniciativa privada, Relator: Senador Nelson Carneiro. Pare· 
ccr: constitucional ejurldico, Aprovado. 7) Offcio "S" n• 13/17 do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinârio 
n• H7.151, Estado de Suo Paulo, inconstitucionalidade do art. 1• da 
Lei n' 2:532, de 20-10·1971, do Municlpio de Ribeirão Preto, 
n:~<;uele Estudo. Relator: Senador Otto Lehmnnn. Parecer: favorâvel 
c•om Projeto de Resolução. Aprovado. 8) Projeto de Lei do Senado 
n' m;11- Altoru a redução do urt. 778 da Consolidnçào dus Leis 
do Trahulho, aprovada pelo Decreto-lei no 5.452, de I o de maio de 
I 'l).1, c dit outrus providências. Reluto r: Senador Hclvídio Nunes. 
Parecer: constitucional e juridico. Fuvorúvcl no mérito, Aprovado. 
lll) l'rlljcto de Lei do Senado n• 104/77- Dispõe sobre a doação· 
de tcrrus :tos c..combutentes du FEB. Relator: Senudor Dirceu Car· 
th,l~~'· Purcccr: constitucional c jurldico, Aprovndo, votnndo com rcs .. 
t nçoes os Srs. Senudores Helvldio Nunes, Nelson Carneiro, Otto 
l.chnwnn c Benedito Ferreiru. 13) Projeto de Lei do Senudo 

no 96/11 - Dispõe sobre a protcção das informações computari· 
zadas, e dú outras providências. Relator: Senador Dirceu Cardoso. 
Parecer: Constitucional e jurldico e pela audiência das Comissões de 
Economia, Serviço Público Civil c Transportes, oferecendo Emendas 
de n•s I e 2-CCJ. Aprovado. 14) Emenda n• I - Plenário ao Projc· 
to de Lei do Senado no 218/75- Permite no segurado do INPS a 
designação de mais de uma pessoa que viva comprovadamcntc sob 
sua dependência econômica, dando nova redução no item 11 do 
art. li da Lei Orgânica da Previdência Social. Relator: Senador 
Otto Lehmann. Parecer: pela audiência do Poder Executivo. Apre· 
vado, I 5) Projeto de Lei do Senado n• 5 I /77 - Disciplina a venda, 
no comércio varejista, dos cercais acondicionados cm pacotes padre· 
nizados. Relator: Senador Dirceu Cardoso. Parecer: constitucional c 
jurídico. Aprovado, votando com restrições o Senador Hclvldio 
Nunes e vencido o Sr. Senador Otto Lehmann: "por considerar a 
matória além de inconveniente. inconstituctonal. Ademais, projeto 
igual já foi rejeitado pelo Senado." 17) Projeto de Lei do Senado 
no 145/77- Acrescenta parâgrafo úntco ao nrt. 488, da CLT, dis· 
pondo sobre o horârio no periodo do a viso previa. e dú outras pro· 
vidências. Relator: Senador Otto Lehmann Parecer: constitucional e 
juridico. Aprovado, 18) Projeto de Lei do Senado n• 31 /77 - Dis· 
põe sobre a comercialização de peles de animais, c dA outras pro· 
vidóncias. Relator: Senador Dirceu Cardoso. Parecer: injurldico, 
Aprovado. 20) Projeto de Lei do Senado n• 12/77 - Dispõe sobre a 
permanência do trabalhador aposentado no imóvel de propriedade 
da antiga empresa empregadora. Relator: Senador Dirceu Cardoso. 
Parecer: injurldico. Aprovado, 21) Projeto de Lei do Senado 
no 98/75- Acrescenta parAgrafo ao nrt. 116 da Lei no 1.711, de 28 
de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis). 
Relator: Senador Otto Lchmann. Parecer: inconstitucional. Apro
vado. 22) Projeto de Lei do Senado no 177/77- Altera a rcdação 
do parágrafo i' do art. 91 da Lei no 5.172, de 25·10·1966. Relator: 
Senador Nelson Carneiro. Parecer: inconstitucional. A provado, 
23) Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem 
n• 193/71. do Sr. Presidente da República, propondo ao Senado 
Federal para que seja autorizado o Governo do Estado do Ceará a 
elevar o montante de sua divida consolidada. Relator: Senador Wil
son Gonçalves. Parecer: constitucional c jurídico. Aprovado. 
24) Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem 
n• 200/71 -·do Sr. Presidente da República, propondo ao Senado 
Federal para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Fortaleza 
(CE) a elevar o montante de sua dívida consolidada. Relator; 
Senador Wilson Conçalves. Parecer: constitucional c jurldico. 
Aprovado. 25) Projeto de Resolução da Comissão de Economia à 
Mensagem no 198/77. do Sr. Presidente da República, propondo ao 
Senado Federal para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Barretes (SP) a elevar o montante de sua divida consolidada. Rela· 
to r: Senador Otto Lchmann. Parecer: constitucional c jurídico, A pro· 
vado, 26) Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mcnsa· 
gem no 205/71. do Sr. Presidente da República, propondo no Senado 
Federal para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Rio 
Branco do Sul (PR) a elevur o montante de sua divida consolidada. 
27) Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem 
n• 216/71. do Sr. Presidente da República, propondo ao Senado 
Federal para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Juiz de 
Fora (MG) u elevar o montante de sua dívida consolidada. Relator: 
Senador Nelson Carneiro. Parecer: constitucional c jurídico, 
28) Projeto de Resolução da Comissilo de Economia à Mensagem 
no 219/77, do Sr. Presidente da República, propondo ao Senado 
Federul para que seja autorizado a Prefeitura Municipal de Campo 
Grande (MT) a elevar o montante de sua divida consolidada, Rela· 
tor: Senador Helvídio Nunes. Parecer: constitucional e jurídico, 
Aprovado. 

Devido ao udiantudo da hora, o Sr. Presidente encerra a 
reuniilo, ficando puru ser apreciados nu próximu rcunlilo os itens 
nos 3, 9, li, 12, 16 c 19 du pauta dos trubnlhos. Eu, Maria Hclcnu 
Bueno Brandilo, Assistente, lavrei u presente ata que, lida c apre· 
vndn, será nssinudn pelo Senhor Presidente. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida d•. Estudo c Parecer sobre o Projeto de Lei n• 
12, de 1977, que "autoriza o Poder Executivo o obrlr crédito 
espcclol uté o limite de Cr$ 286.589.000,00 (duzentos e 
oitenta e seis mllhocs, quinhentos c oitenta c nove mil cru· 
zciros), paro ind•nizaçoo à Componhia Docas da Dubla, e dó 
outras providêncios", 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 1977 

Ãs dezcsseis horas e trinta minutos do dia vinte e quotro de 
agosto do uno do mil novecentos c setenta e sete, no Auditóno do 
Senado Federal, presentes os Srs. Senadores Heuor Dias, Ruy 
Santos, Lourival Baptista, Luiz Cavalcante, Braga Júnior, Otto 
Lehmann Evelásio VJCira e Roberto Saturnino e os S1s. Deputados 
Joao Durval, Rómulo Gaivão. Hildcrico Oliveira c Antômo José:, 
reúne-se a Com1ssuo Mista mcumbida de estudo e prirecer sobre o 
Projeto de Lei n• 12, de i 977 que "autoriza o P.oder Executivo a 
abrir crédito espec10l ati: o lim1te de CrS 286.589 000,00 (duzentos e 
o1tentn e se1s milhões, qu10hentos c Oitenta e nove mil cruzeiros), 
poro mden1zaçilo à Companhia Docas da Bahia, e dá outras provi· 
d~ncias'". 

Deixam de comparecer, por mot1vo justificado, os Srs. Sena· 
dores Alexandre Costa, D10arte Mariz e Lâzaro Barboza e os Srs 
Deputados Afrísio Vieira lima, Horácio Matos, Manocl Novaes, 
Odulfo Domingues, Ncy Ferreira, Henrique Cardoso e Nó1de Cer· 
queira. 

Em seguida, é dispensada a leitura da Ata du reunião antenor, 
que em seguida e dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente, Deputado Rômulo Galvilo, 
Vice-Presidente no exercício da Presidêncm, concede a palavra ao Sr . 
Senador Ruy Santos, Relator da matéria, que emite parecer 
favorável uo Projeto de Lei n• 12, de 1977, 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado, sem rcstri· 
ções. 

Nada mais havendo a tratar, enccrra·sc a reuntão c, para 
comtar, eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, ASSistente de Co· 
missilo, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assmada pelo 
Sr. Presidente e vai à publicaçilo. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e Porecer sobre a Mensugem n• 74, 
de 1977 (CN}, que submete à deliberação do Congresso Na· 
clonai texto do Decreto-lei n• 1.560, de 30 de junho de 1977, 
que "dispõe sobre a tributação de rendimentos das obrigações 
ao portador da ELETROBRÁS". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 1977 

Às dezessete horas e trinta minutos do dia trinta c um de agosto 
do ano de mil novecentos e setenta e sete, no Auditório do Senado 
Federal, presentes os Srs. Senadores Jarbas Passarinho, Virgflio Tá· 
vara, Murilo Parafso, Luiz Cavalcante, lourival Baptista, Dirceu 
Cardoso e Itamar Franco e os Srs. Deputados Antônic Ferreira, 
Gomes da Silva, Murilo Rczcnde, Francisco Rocha, Antônio José c 
Jorge Ucqucd, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c 
parecer sobre a Mensagem n• 74, de 1977 (CN), que submete à dc
liberaçilo do Congresso Nacional texto do Decreto· lei n• 1.560, de 30 
de junho de 1977, que "Dispõe sobre a tributação de rendimentos 
das obrigações ao portador da ELETROBRÁS". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena· 
dores Domfcio Gondim, Arnon de Mello, ltallvio Coelho e Gilvan 
Rocha e os Srs, Deputudos Gonzaga Vasconcellos, Homero Santos, 
Ncreu Guidi, Celso Barros e Jorge Mouru. 

Em seguida, é dispensudn uleituru da reunião unterior, que logo 
após é dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente, Senador Lourivul Baptistu, Vice
Prcsidcnte no excrcfcio da Presidioncin, concede a puluvra uo Sr. De· 
pulado Gomes du Silvu, Relutar du mutéria, que emite purecer 
favorável nos termos do Projeto de Decreto Legislativo. 

Posto cm discussão c votação, é o parecer aprovado, sem restri
ções. 

Nada mais havendo a tratar. cnccrra~sc a reunião e. pura 
constar. eu, Cle1dc Muna Barbosa Fcrrctra Cruz. Assistente de 
Comissuo, lavrei u presente Ata que, lida e aprovada. será assinada 
pelo Sr. Pres1dente c v ui à pubhcaçun. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de Estudo c Poreeer sobre a Mensagem n• 78, 
de 1977 (CN), que submete à dehberaçào do Congresso No
clonai texto do Decreto-lei n' 1.561, de 13 de julho de 1977, que 
"dlspoe sobre a ocupaçao de terrenos da União e dó outras pro· 
videncias' '. 

2• REUNIÃO REALIZADA EM 8 DE SETEMBRO DE 1977 

Às dczesse1s horas e trinta minuto> do dia oito de setembro do 
ano de m1l novecentos e setenta c sete. no Auditório do Senado Fe
deral, presentes os Srs. Senadores Benedito Ferreira, ltalfyio Co.«!ho, 
Dinarte MariZ. Saldanha Derzi, He1tor Dias, Agenor tvfari~'i\daJ. · 
berto Sena c Evelasio Vieira e os Srs. Deputados Vicente)!uolo. V:il· 
mar Pontes, João Gilberto e Fernando Coelho, reúne-se à Comissão 
Mtsta incumbtda de estudo c parecer sobre·a.:Mensagem·.n•78, de 
1977 (CN), que submete à deliberação do Congresso .NacionaJ: te"o 
do Decreto·let n• 1.561, de 13 dejülho de 1977, que "dispõe sobre a 
ocupação de terrenos da União e dá outras providências". 

De·xum de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena· 
dores Otntr Becker, Murilo Paraíso e Matos Leão e os Srs. Depu· 
tados Theobaldo Barbosa, Ricardo Fiúza, Abel Ávila, Ary Kffuri, 
Aloisio Santos, Otávio Ceccato c Walter Silva. 

Em seguida, é dispen>ada a leitura da Ata da rcuniàa,anterior, 
que logo após ê dada como aprovada. ., 

Prosseguindo, o Sr. Presidente. Senador Adalberto Sena, cone•· 
de a palavra ao Sr. Deputado Vilmar Pontes, Relator da matérhl, 
que emite parecer favorável nos termos do Projeto de Decreto Legis· 
lauvo. 

Posto em discussão e votação, é: o parecer aprovado, ressalvado 
o voto com restrições do Sr. Deputado Fernando Coelho. 

Nnda mais havendo a tratar, cnccrra·sc u reunião e, pura 
constar. eu, Cleidc Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de 
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, serú assinada 
pelo Sr. Presidente e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 86; 
de 1977 (CN), que submete à deliberação do Congresso 
Nacional o texto do Deereto-lel n• 1.567, de t• de agosto de 
1977, que "dispõe sobre aplicuçdo das normos previstos no ar!. 
3• e seu parágrafo do Decreto-lei n• 1.531, de 30 de março de 
1977, aos contratos de financiamento de que trata o ort. I• do 
Decreto-lei n•t.4S2, de30 de março de 1976". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 14 DE SETEMBRO DE .t977 

Âs dezesseis horas c trinta minutos do dia quatorze de setetnbro 
do uno de mil novecentos e setenta c sete, no Auditório "Milton 
Campos", presentes os Srs. Senadores Henrique de Lu Rocque, Vir· 
gflio Távora, Luiz Cavalcante, Magalh~es Pinto, ltulfvio Coelho, 
Otair Bccker, Roberto Saturnino, Marcus Freire c os Srs. Deputados 
José: Haddad, Antônio Carlos, Joaquim Bevilucqua c A. H. Cunha 
Bueno, reúne-se u Comissão Mista incumbidu de estudo e parecer 
sobre 11 Mensagem n• 86, de 1977-CN, que submete 11 delibcruçilo do 
Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.567, de I• de ngnsto 
de 1977, que "dispõe sobre uplicaçilo dus normas previstas no urt. 3• 
c seu parágrafo do Decreto· lei n• 1.531, de 30 de março de 1977, nos 
contrutos de financiamento de que trutu o urt. l' do Decreto-lei n• 
1.452, de30 de março de 1976". 

Deixam de compurcccr, por motivo justincndo, os Srs. 
Senadores Jessé Freire e Paulo Brossurd c os Srs. Deputados lgo 
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Losso, Norton Macedo, Geraldo Bulhilcs, Ricardo Fil\za, 
Marcondes Gadclha, Ncy Ferreira c Pacheco Chaves. 

e dispensada a leitura da Ata anterior, que é dada como apro· 
vada. · 

Em seguida, o Sr. Presidente, Senador Marcos Freire, concede n 
palavra ao Relator, Deputado José Haddad, que emite parecer favo· 
rável à Mensagem n• 86, de 1977-CN, nos termos de Projeto de De· 
creto Legislativo q'uc oferece como conchisão, 

Posto em discussão c votação, é o parecer aprovado sem rcstri· 
çõcs. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, c para cons· 
ta r, eu, Elicte de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei a prc· 
sente Ata que, lida c aprovada, scrã assinada pelo Sr. Presidente, de
mais membros da Comissão c vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer aobre a Mensaaem n• 88, 
de· 1977 (CN), que submete i dellberaçio do Conaresso 
Nacional texto do Decreto-lei nil.569, de 8 de. aaooto de 1977, 
que "modiOca o artl&o 11 do Decreto-lei n• 3S%,.de 17 de junho 
de 1968, alterado pelo artl&o 1• do Decreto-lei n• 6%3, de 11 de 
junho de 1969, e dí outras providências". 

21 REUNIÃO, REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 1977 

Às dezesscis horas c trinta minutos do dia quinze de setembro 
do ano de mil novecentos c setenta c sete, no Auditório do Senado 
Federal, presentes os Srs. Senadores Renato Franco, Alexandre 
Costa, Virgflio Tâvora, Heitor Dias, Ruy Santos, Orestes Quércia c 
Danton Jobim c os Srs. Deputados Luiz Braz, Jarmund Nasscr, 
Osmar Leitão, Raimundo Parente, Henrique Prctti c Gcncrvino Fon· 
seca, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer 
sobre a Mensagem n• 88, de 1977 (CN), que submete à deliberação 
do Congresso Nacional texto do Decreto-lei n• I .569, de 8 de agosto 
de 1977, que "modifica o artigo I I do Decreto-lei n• 352, de 17 de 
junho de 1968, alterado pelo artigo I• do Dccrcto-lci n• 623, de 11 de 
junho de 1969, c dú outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Scnaàorcs Luiz Cavalcante, Jcssé Freire, Lcnoir Vargas c Leite 
Chaves c os Srs ... Deputados Jairo'Magalhãcs, Silvio Abreu Júnior, 
A Ido Fagundes, Santilli Sobrinho c Harry Saucr. 

Em seguida, i: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, 
que logo após é dnda como aprovada. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente, Senador Renato Franco, Vicc· 
Presidente no cx.crcíci~. da Presidência, concc~c a palavra ao Sr. 
Deputado Henrique Pretti,,-Rc!~!Or .. da matéria,quc emite parecer 
favorãvel nós termos oe Projeto 'de Decreto Legislativo,' 

Posto em discussão c votação, é o parecer aprovado, sem rcstri· 
ções. . · · ·· . · 

Nada mais havendo~ tratar; i:nc~rr~-s~ ~ tcÜ~ião .; para cons
lar cu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comissão, 
lavrei a presente Ata que, lida c aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente e vai à publicação. · .... 

COMISSÃO MiSTA 
Incumbida de estudo e párecer iiÓbre a· Mensaaein n• 97, 

cumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 97, de 1977 (CN), 
que submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do De· 
creta-lei n• 1.573, de 5 de setembro de 1977, que "dispõe sobre 
criação de cargos c empregos nus Secretarias do Tribunal Federal de 
Recursos c do Conselho da Justiça Federal, c dâ outras provi· 
dências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Alexandre Costa, Altcvir Leal, Augusto Franco, Otair 
Bcckcr c Lâzaro Barboza c Deputados Gomes da Silva, César Nasci· 
mcnto c Laura Rodrigues. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Sr. Senador Renato Franco que declara instalada a 
Comissão. 

A fim de cumprir dispositivo regimental o Sr. Presidente cscla· 
rccc que irã proceder a clciçilo do Presidente c do Vicc-Prcsidcntc. 
Distribuídas as cédulas o Sr. Senador Renato Franco convida para 
funcionar como escrutinador o Sr. Deputado Antônio Pontes. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Benjamim Farnh ... 00 • 00 00 • 00 • 00 00 .. oo .. 

Embranco •oo••oooo .............. oo .. ,,,,. 00 

Para Vlcc-Presldente: 
Senador Murilo Paraíso , 00,. 00 •• , ...... , 00 .... 00 

Em branco .... 00 00 .... 00 00 00 , .. 00 • 00 , ..... 00 .. 

12 votos 
01 voto 

12 votos 
01 voto 

São eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidcntc, os 
Srs. Senadores Benjamim Farah c Murilo Pnraiso. 

Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Benjamim Farah agra· 
dece em nome do Senador Murilo Paraíso c no seu próprio a honra 
com que foram distinguidos e designa o Sr. 1Dcputado Antônio 
Gomes para relatar a matéria. ·· 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se n reunmo, e parn cons· 
tar,eu, Elicte de Souza F'erreiru, As~oistt·rw: .!c i_,1111iss;i• . ln"rt:i n 
presente Ata qUt:, lictu e aprovada, será aJ'jsinaê:t pclr. Sr. l'resiút:ntr.:, 
demais membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo c parecer •obre a Proposta de Emen· 
da ii Constltulçao n• 14, de 1977 (CNJ, que "acrescenta pará· 
grafo ao Artigo 104 da Constituição". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 1977. 

Às dezcsscte horas do dia vinte c um de setembro do ano de mil 
novecentos e setenta c sete, no Auditório Milton Campos, presentes 
os Srs. Senadores Lourival Baptista, Heitor Dias, Dinartc Mariz, 
Renato Franco, Murilo Paraíso, Luiz Cavalcante, Ruy Santos, 
Osircs Teixeira, Danton Jobim, Adalberto Sena, Nelson Carneiro c 
Deputados Henrique Brito c Tarcísio Delgado, reúne-se a Comissão 
Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo c parecer sobre 
a Proposto de Emenda à Constituição n• 14, de 1977 (CN), que 
"Acrescenta pnrâgrafo ao artigo 104 da Constituição", 

Deixam de comparecer, por motivo justincndo, os Srs. Deputa· 
dos Alcxan:lrc Machado, Josias Leite, Siqucira Ca')leps, Humberto 
Souto, Luiz Braz, Aloisio Santos, Aldo Fagundes, Fledcrico Bran· 
dilo c Renato Azcrcdo. 

de 1977 (CN), que' submete ·à dellbençio do Congn:sao 
Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.573, de 5 de setembro de 
1977, que "dispõe sobre crlaçio de caraos e empregos nas 
secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da da. 

e dispensada ii leitura da Ata anterior, que é duda como aprova· 

J ustlçu Fcdcrul, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 2.1 DE SETEMBRO DE 1977 

Às dczessctc horas do dia vinte c um de sct~mbro do uno de mil 
novecentos c setenta c sete, no Auditório "Milton Campos", prc· 
sentes os Srs. Senadores Heitor Dias, Murllo Pnrniso, Otto 
Lehmnnn, Rcnnto Franco, Benjamim Farnh, Cunha Lima c Depu· 
lados António Gomes, Ary Kffurl, Jonas ·Carlos, Paulo Ferraz, 
Antônio Pontes e Gnmnllcl Gaivão, rc~nc-sc n Comissão Mista ln· 

Em seguida o Sr. Presidente, Deputado Henrique Brito, Vicc· 
Presidente no exercício da Presidência, comunica o recebimento de 
oficio da Liderança da ARENA no Senado Federal indicando os Srs. 
Senadores Lourivul Baptista, Dinartc Mariz, Heitor Dias c Murilo 
Paraíso para integrarem n Comissão em substituição nos Srs. 
Senadores Allevir Leal, Cattetc Pinheiro, Brnga Junior c Domíclo 
Gondim, respectivamente. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente concede n palavra no Relator, 
Senador Osircs Teixeira, que emite pnrecer pela rejeição da Proposta 
de Emendn Consthucionnl n• 14, de 1977 (CN). 
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, c para cons· 
tar, cu, Elictc de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lido c apravndn, será assinada pelo Sr. Presidente, 
demais membros c vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 87, 
de 1971 (CN), que submete à dellberaçio do Congre!iso 
Nacional o texto do Decreto·lel n• 1.568, de 2 de agosto de 
1977, que "concedelsençilo do IPI para produtos endoparasitl· 
cldas". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 1977 

Às dczesscis horas da dia vinte c dais de setembro do ano de mil 
novecentas c setenta c sete, no Auditório Milton Campas, presentes 
os Srs. Senadores Hclvidio Nunes, Wilson Gonçalves, Murilo Pa· 
raiso, Osircs Teixeira, Adalberto Sena, Evclâsio Vieira c 'Deputados 
Henrique Brito, Antonio Gomes, Murilo Rezcndc, Dyrno Pires, Fâ· 
bio Fonseca c Antonio Brcsolin. reúne·se a Comissão Mista incumbi· 
da de estudo c parecer sobre a Mensagem n• 86, de 1977 (CN), que 
submete à deliberação do Congresso Nacional, o texto do Decreto· 
lei n• 1.568, de 2 de agosto de 1977, que "concede isenção do !PI 
para produtos endoparasiticidas". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena· 
dores Braga Júnior. Domicio Gondim, Milton Cabral. Otto 
Lchmann c Agcnor Maria c os Srs, Deputados Cardoso de Almeida, 
Ossian Araripc, Walter de Castro, Jaison Barreto c Carlos Cotta, 

1:. dispensada a leitura da Ata anterior, que é dada como aprova· 
da. 

Em seguida o Sr. Presidente, Deputado Fâbio Fonseca, concede 
a palavra ao Relator, Senador Murilo Paratso, que emite parecer fa· 
vorâvcl â Mensagem n• 87, de 1977-CN, nos termos do Projeto de 
Decreto Lcgtslativo que oferece como conclusão. 

Posto cm discussão c votação, c o parecer aprovado sem rcstri· 
çõcs. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, c para cons· 
tar eu, Ehctc de Souza Ferreira. Assistente de Comissão, lavrct a 
presente Ata que, Ilda c aprovada, scrli assinada pelo Sr. Presidente, 
demais membros da Comissão c vai à pubFcação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 96, 
de 1977-CN, que submete à dellberaçio do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-lei n• 1.572, de I• de setembro de 1977, que 
"revoga a Lei n• 3.577, de 4 de julho de 1959, e dá outras 
providências''. 

2• REUNIÃO REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 1977. 

Aos vinte c seis d~as do mês de setembro do ano de mil noveccn· 
tos c setenta c sete. às dczessctc horas. no Auditório Milton Campo.>, 
presentes os Srs Senadores Augusto Franco, Ale< .mdrc Costa, Hei 
vidio Nunes, Renato Franco, Lourival Baptista, Ostrcs Te'xeira 
Ruy Santos, Orestes Quêrcia, Nelson Carncir••, Cunha Ltma c Depu 
tados Raul Bernardo, Thcobaldo Barbosa, Daso Cotmbr .•. Murilo 
Rczendc, Frederico Brandão, Gomes do Amaral e Ruy Brito, :eline· 
se a Comissão Mtsta incumbida d~ estudo c parecer sobre n 
Mensagem n• 96. de 1977-CN, que submete à deliberação do 
Congresso Nacional o texto do Dccrcto·lei n• 1.572, de I• de 
setembro de 1977, que "revoga a Lei n• 3.577, de 4 de julho de 1959, 
edli outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senador 
Braga Júnior c Deputados Moncyr Dalla, Rezcndc Monteiro, 
Fernando Gama c Rosa Flores. 

~ dispensada a leitura da Ata da reunião de instalação, que é 
dada como aprovada. 

Em seguida o Sr. Presidente, Senador Cunha Lima, comunica 
haver recebido ollcio da Liderança da ARENA no Senado Federal, 
indicando os Srs. Senadores Augusto Franco, Alexandre Costa, 
Hclvfdto Nunes c Renato Franco, para integrarem a Comissão, cm 
substituição aos Srs. Senadores Accioly Filho, Domlcio Gondin, 
Jcssé Freire c Lcnoir Vargas, respectivamente. 

Prosseguindo. o Sr. Presidente concede a palavra ao Rclat"r, 
Deputado Raul Bernardo, que emite parecer faV•1fJvcl a Mensagem 
n• 96, de 1977-CN, nos termos de ProJeto de Decreto Lcgi<lativo que 
oferece como conclusão, 

Posto cm discussão c votação. é o parecer ap o• ado. a;sinand" 
com restrições o Sr. Senador Nelson Carneiro. 

Nada mais havendo a trata:, encerra ·Se . r:unia• c, p: . a cons· 
tar, cu, Alfeu de Oliveira, Ass.stcntc d• .Comtssão, a v· ci a prc<ente 
Ata que, lida c aprovada, sera assm:.da pelo Sr Pr. • :c: ,r c dcma·:, 
.membros da Comissão c vai a pubhcaç:io. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensage:r· n 95, 
de 1977-CN. que submete à deliberação do Congressu Nacional 
o texto do Decreto-lei n• 1.571, de 31 de ag·.>sto de 1977, que 
"faculta, para Dos de Imposto de Renda, adoção de 
coeficientes de depreciação acelerada de vagõet, terminais, 
ramais e desvios ferrovhirlos ", · 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE SETt;MBRO DE 1977 

Aos vinte c sete dias do mês de setembro do ;,no de mil noveccn· 
tos c setenta c sete às dezcsscte horas. no Auditono Milton Campos, 
presentes os Srs. Senadores Alexandre Costa, L mrivul Baptista, 
Mattos Leiio. Wilson Gl'Oçalvcs. Evandrr• Carr"ra, Lázaro Barboza 
c Deputados R"y Bacelar. V•centc Vuolo. Passos Porto, Homero 
Santos, Sílvio Abreu Júnior o Genervino Fonseca, rct'tnc-sc a Com is· 
são Mista mcumbida de c<tudo c pa,,•,:cr :,obre a Mcns•gem n• 95, de 
1977-CN que submete à deliberac;i\o d•l Congrcs1o Nacional o texto 
do Decrcto·let n• 1.571. de 31 de11gosto de 1977, que "faculta, para 
nns d' Imposto de Renda, adoção de coeficientes de depreciação 
acelerada de vagõc·;, tr.:rmin;lis, ramais t: desvios ferroviários", 

Dc1xam de comparecer, por mlltivo justificado, os Srs. Sena· 
dores Br.ga Júo1ior. Dinartc Mariz, Italivio Coelho, Teotónio Vilela, 
Evehlsi.• Vicim e Deputados Cebo Carvalho, João Arruda, Santilli 
Sob;inho c Antônio Carh1.o, 

1:. dispensada a leitura d" AI" da rcuniilo de instalação, que é 
dada :o:.h: aprovada. 

Em seguida o Sr. l'rc<idcntc, Deputado Silvio Abreu Júnior, 
comumcu que i r:, rcd.,tribuir a matéria, p~:a scr relatada, ao Sr. 
Senador Mattos Leuo. 

Prosseguindo. o Sr. Presidente concede a palavra ao Sr. Senador 
Mutt ·• Lcii .. •, que emite parecer l;,vor;jvcl à Mensagem n• 95, de 
19.'7·CN. nos termo' de Pn:.icto de Decreto Legislativo que oferece 
como ..:•tndu,Qo. 

Pa-.:o em dis.;u.~<~o c volaçdo, ê o parecer aprovado sem rcstri~ 
çõc>. . 

Nada mui< havendo u tratar, cnccrru·se n reuniiio c, para cons· 
tar. cu, Alfeu de Oliveira. Assistente de Comissão, lavrei u presente 
Ata que, lida c aprovada. será ussinadu pelo Sr. Presidente, demais 
memhros da Comissuo e vai t\ publícuçuo. 
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MESA 

Presidente: 3•·Secrotdrlao 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

LI der 

Potr6nio Portolla (ARENA- PI) Henrique do La Rocquo (ARENA- MA) 

Eurico Rezendo 
Vlce·Lideros 
Heitor Dias 

Holvldlo Nunes 
José Sarney 
Mattos Ledo 

Osires Tohcei,.; 
Otlo Lehmonn 

Saldanha Derzi 
Virgllio Távora 

1'-Vice·Presldente, 

José Lindoso (ARENA- AM) 49-Secretórlo: 

Renato Franco (ARENA- PA) 

29-Vice·Presldente, 

Amoral Peixoto (MDB- RJ) 

l'·Secretário: 

Mondes Canolo (ARENA- MT) 

2'·Secretdrio: 

Moura Ponovidos (MDB- CE) 

COMISSOES 

Diretor, José Soares de Oliveira Filho 

Local: Anexo 11- Térreo 

Tolofonoso· 23·6244 o 25-8505- Ramais 193 o 257 

Suplentes do Socrotdrioo 

Altovir Leal (ARENA- AC) 

Evandra Carreira (MDB- AM) 

Otair Beckor (ARENA- SC) 

Braga Juniar (ARENA- AM) 

LIDERANÇA DO MDB 
EDAMtNORIA 

LI der 
Franco Montara 

Vico·Lideres 
Roberto Saturnlno 

Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lázaro Barboza 
Oanton Jobim 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(i membros) 

COMPOSIÇÃO 

President~1 Dinarte Mariz 
Vice·Presidente1 Evandro Carreira 

Titulares Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

1. Saldanha Derzl 
2, José Sarney 

Chefe, Cláudio Carlos Rodrigu"' Costa 

local! Anexo 11 -Térreo 

Tolofoneo 25·8505- Romais301e313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 

Vico·Presidente: Otair Becker 

Titulares Suplentes 

ARENA 
1. Otair Becker 1. Dinarte Mariz 
2. Benedito Ferreiro 2. Saldanha Derzl 
3, ltallvio Coelho 3, Matias LeOa 
4. Murilo Paralso 

S. Vasconcelos Torres 

MDB 
1. Agonor Mario 1. Adalberto Sena 
2. Roberto Saturnlno 2. Evelóslo Vlolra 

Asslstonteo Cláudio Carlos Rodrlguos Costa- Ramais 301 o 313 

ReunlOes: Terças·felras, às 10:30 horas 

Lacaio Saio "Clóvis Bo~lldcquo"- Anexo 11- Ramal623 

2. Jarbas Passarinho 
3. Dinarte Mariz 
4, Teatônio Vilela 
S. Bra.ga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandro Carreira 

3. Otair Becker 

MDB 
1. Evelósio Vieira 
2. Gilvon Racho 

Assistente1 lêda Ferreiro da Rocha- Ramal312 
Reuniões1 Terças-feiras, às 10100 horas 
Loco lo Saio "Clóvis Bevllácqua"- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Daniel Krieger 
1•·Vice·Presldenteo Accioly Filha 
29·Vice·Presidentea Leite Chovei 

Titulares 

1. Accloly Filho 
2 •. Gustavo Capanema 
3. Daniel Krlegor 
4. Eurico Rezende 
5, Heitor Dias 
6. Helvldio Nunes 
7, Wilson Gonçol•"' 
8, ltollvio Coelho 
9. Otto Lehmann 

1 O. Oslros Tel,.lra 

1. Dirceu Cardoso 
2, Leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paula Brouard 
S. Orestes Querela 

ARENA 

MDB 

Su~lentes 

1, Mattos LeOa 
2. Lenoir Vergas 
3. Arnon de Mollo 
4, Vasconcelos Torres 
5, Milton Cabral 
6, Benedito Ferreira 

1. Franco Montara 
2. Lc:izaro Barboza 
3, Cunha Lima 

Anlstenteo Maria Helena Bueno BrandOo- Ramal305 
Reunlões1 Quartas-feiras, às l0100 horas 
Local o Sala "ClÓvis Bevllócquo"- An"o 11 - Ramal623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prdsidenter Wilson Gonçalvcn 

Vice·Presldenter Itamar Franco 

Titulares 

l. Heitor Dias 

2. Murilo Porolso 

3. Cattete Pinheiro 

4, Osires Teixeira 

S. Saldanha Dorzi · 

6, Wilson Gonçolve' 

7, Virgili" Td\.·crc 

S. A/oxandrct Co~lc 

1, /tomar Franco 

2, làzaro Barboza 

3. Adalberto Sono 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

l. Augusto Franco 

2. Jos6 Sornoy 

3. Braga Junlor 

4. Altovir Leal 

5. Luiz Cavalcante 

1. E't'andro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente, Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramo/ 306 

Reunióes; Quintas·feiras, Os lOrOO horas 

Local: Sala "Rui Borbo~a"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Marcos Freire 

Vice·Presidentc!t Vasconcelos Torres 

Titulares 

1, Mr11on Cabral 

2. Arnon do Mollo 

3, José Guiomard 

4, luiz: Cavalcante 

~. Murllo Paraiso 

6 Vasconcelos Torres 

:•. Omorte Mariz 

8 Otair Secker 

Franco Montare 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Saturnlno 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. CoHeto Pinheiro 

2, Augusto Franco 

3. Josó Sorney 

4, Domlcio Gondlm 

S. Jarbas Passorlnho 

1. Agonor Maria 

2. Orestes Quórcla 

Assistente o Donlol Reis do Souza- Ramai67S 

Reunlões1 Quartas·felras, Os 10130 horas 

•Lacaio Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9mombros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidonte1 Joao Calmon 

Vice•Presldonte' Evaldsio Vieira 

Titulares ~up/ontes 

ARfNA 

1. Tarso Dufra 1, Helv•dio Nunes 

2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 

3. João Calmon 3 Arnon de Me!/ ('I 

4, Otto Lohmann 4. Hcut~~ o.as 

S. Jarbas Ponarinho 

6.· Cattote Pinh,iro 

MDB 

1 • Evclósio Vieira t. Franca Mon, .. ,.o 

2. Paulo Brossard 2. 'ta mar FronLo 

3. Adalberto Sena 

Assisttrntc •. Claide Mnrin a. F. CnJ7.- Ramal 598 

Raunióes1 Ouinll:ls·fuiras, as 10:00 hora' 

Loca/1 Sala "Clóvis Bttvilácq~o~a"- Anexo 11- Ruma' 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidento1 Paulo Brossard 

Vice·Protldentet Comício Gondim 

Titulares 

1. Teotónio Vilela 

2. Alexandre Co•ta 

3. Wilson Gonça/1/es 

4, Domício Gondim 

5. Holvidio Nunes 

6. Lenoir Vergas 

7. Maltas Leóo 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

\0. Tarso Outra 

11. Virgilio Tcivora 

12. Magalhães Pinto 

1. Pau/o Brossard 

2. Evelci.s.ia Vlaira 

3. Gilvan Rocha 

4. Roborto Saturnlno 

S. Cunha Lima 

ARENA 

MDB 

Asslstonto, Cdndido Hlpportt- Ramal 676 

Reunlõel1 Qulntas·fairas, as9o00 horas 

Sup/ontos 

1. Cottote Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3, Lourival Baptista 

4. OanielKrieger 

S. Jos6 Guiomard 

6. Jos6 Sornoy 

7. Saldanha Dorzi 

1. Danton Joblm 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evondro Carreira 

Local. Sala "Clóvis Bovllacqua" -Anexo li - Rama/623 
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COMISSÀO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 mombroo) 

Titulares 

1. Jeu~ Fruiro 
2. Ruy Santos 
3. lenoir Varoas 

COMPOSIÇÀO 

p,e~iduill..:, J•~•~ó frcire 
Vice·Prosidenter Orestes Quércia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgílio Távora 

3. Osirus ·roixeira 
4. Jarbos Pa~sarinho 
S. Lourival Baptista 
6. Accio\y Filho 

4. Oomlcio Gondin. 

1. Franco Montara 

2. Orustes Que reia 
3, Nelson Carneiro 

MDB 
1. lazaro Barboz~l 
2. Cunha l1ma 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Rt!unióos: Quinta5·fuiras, às 11,00 lloras 
local: Sala "ClOvis Bovilócqua"- Anexo U - Ramal623 

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 mombroo) 

Titular~s 

1. Milton Cobra\ 
2. Domício Gondim 
3. Arnon do Mello 
4: luiz Cavolcanto 

COMPOS\ÇÀO 

Presidente, Jarbos Passarinho 
Vice·Presidente: Luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomord 
2. Munia Para ISO 

3. Virgílio Távora 

5. Jarbas Passarinho 
MDB 

1. Dirc~u Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franca 2. Franco Montara 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 

locah Sala ''Rui Barba:ta"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE REDAÇÀO- (CR) 
(5 mombroo) 

Titulares 

1. Holvídio Nunes 
2. Oito lohmann 
3. Saldanha Dorzi 

1. Donton Jobim 
2. Adalborto Sono 

COMPOSIÇÀO 

Prosidtmfth Adalbflrto Seno 
Vice·Presidenle: Helvídio Nunes 

ARENA 

MDB 

Sup\ontoo 

1. Virgílio Távora 
2 Arnon do Molio 
3, Jarbas Panarlnho 

1. Dircou Cardoso 

Assistente: Maria Carmen Castro Souza - Ramal 134 
Reunioes: Qulntas·feiros, os 12100 horas 
localt Sala "Ciávh Bovilácqua" - AnoiCo 11 - Ramol623 

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
( 15 mombro•) 

COMPOS\ÇÀO 

Preoidonteo f>\agalhãos Pinto 

1 9-Vice·Pre~identel Saldanha Oerzi 

29·Vice·Presidentel Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Mogalhõeo Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Tcivora 

4. Jessé Freire 

5. Arnon do Mello 

6, Saldanha Dorzi 

7. José Sarney 

8. João Calmon 

9. Augusto Franco 

1 O. Otto lohmann 

1. Donton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3, Itamar Franco 

4. leite Choves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Aosiotontoo Cândido Hipportt- Ramal676 

Reuniões1 Terças-feiras, às 10,30 horas 

Suplontoo 

1, Accioly Filho 

2. Fausto Castelo·Branco 

3. Helvidio Nunes 

4. Oomicio Gondim 

5, Jarbas Passarinho 

6, lui:: Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossord 

3, Roberto Soturnino 

l~col: Sala "Rui Barbosa1
'- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE SAÚDE- (CS) 
(7 mombro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Ruy Santos 

Vlce·Presidentet Altevlr leal 

Titulares 

1. Altovir loal 

2. Ruy Sanloo 

3. Cottete Pinhuiro 

4. Fau1tc Castelo·Branco 

5, lour\val Bapt\ota 

I. Adalberto Sana 

2. Gilvon Rocha 

Suplontoo 

ARENA 
1. Saldanha Derzi 

2. \tallvio Caolho 

3. Osires Teixeira 

MDB 
1. Beniamim Farah 

2. Cunho lima 

Assistonto1 Lédc Forroira da Rocha- Ramal312 

Rouni6eSI Qulntas·foiras, as 11100 horas 

local: Sola "Rui Barbeia"- AnoiCo H- Ramais 621 o 716 
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COMI$SÀO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
· (7 mombros) 

Titulares 

J, Jose Guiomard 

COMPOSIÇÃO 
Pr'esidento, Milton Cabral 

Vice·Presidonto, Augusto Franco 

ARENI. 
Suplentes 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virg1llo Tavora 3. Di norte Marcz 
4. Augu\to Franco 
5. Milton Cobrai 

MOS 
1. Adalberto Seno 
2. Bontamlm Forah 

1. Agenor Marta 
2. D1rceu Cardoso 

Assistentc1 Lêda Ferrtura da Rocha - Rama/312 
Reuniões: Quartas·fe~ras, ÓS 9:00 noras 
local: Solo' Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1. lc'"o,r Vergas 
2. Accooly Filho 
3. Augu\to Franco 
4. Heitor Ocos 
5 Saldanha DerZI 

1. 8enjam1m Faran 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÀO 
Pretid.,nte Bentamcm Fora h 

Vlce•Pres•denfel Lenoir Vergas 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Alexandre Casto 
2. Gustavo Capanema 
3, Mattos Leão 

1 Danton Jobim 
'2. lazaro Barboza 

Assistente: Sônia Andradu Peixoto- Ramal 307 
Reuniõess Ouintos·foiras, às 9J00 horas 
Local1 Sola 11Rui Barbosa11

- Anoxo li - Ramo is 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 mombros), 

COMPOSJÇÃO 

Presidente1 loiJríva/ Baptisto 
Vi ce-Presidente: Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alc:otandre Costa 
2. luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. Louri'val Baptista 
5. Maltas Leão 

1. Evandro Carreiro 
2, Evelásio Vieira 

Suplenles 
ARENA 

1. Otto Lohmann 
2. Teot6nio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

MOS 
1. Lázaro Barboza 
2. Roberto Saturnina 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Rama1306 
Reunióes: Tttrças·feiras, Os 10:00 horas 
lpcah Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comissões TemporáriOS 

Chefe1 Ruth de Souza Castro 
local: Anexo 11 - T Drreo 
T elefone1 25·8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacional 
2) Comissóes TemporOrias para Apreciação de Vetos 
3) ComíssOes Especiais e de Inquérito, e 
4) Comluóo Mista do Projeto de Lei Orçamentória (art, 90 do Reglr.;ento. 

Comum), 

Auistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674, 
Alfeu de Olive~ro- Ramal 6741 Cloide Maria S. F. Cruz - Ramal 598, 
Mauro Lopes de Sá- Ramal 310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

~ORAS T2RÇA S A I. Â :1 .:.SS!.St&Nt& HORAS QUtN~A 'SAL AS .ssrs:ENTE --
C,T, RUY DARDOSA RO~ALOO 09:00 c.r. CLOVIS BEVIIJ~-uA CAIID!DO 

10100 
RallUI.U - 621 a 716 . RuiUil - ó2J 

C.A.R. CLOVIS BEVII..!CQUA U:DA 091)0 c.s.P.c. RUY BARBOSA 50111A 
Ramul - 623 Rama1e - 621 e 716 

C.A. CLOVIS BEVII..!CQUA Cr..!UDIO C,E,C, CLOVtS BEV!I..!CQUA CLE!DE 
101)0 Ramal - 623 cosu lO:OO 

Ramal ... 62) 

C.R.B, RUY BAIUlOSA CI.NDIDO C.D,F. RUY BARBOSA RONALDO 
Ramais ... 621 e 716 Ro.n a~ a - 621 e 716 

I!OP..;S ~:Ji.RTA S A L A S ASSISTENTE C,L,S. CLOVIS BEVII-ICQUA DAIIIBL 
Romnl - 62) 

l.l100 
09100 C,S,N, RUY BAIUlO~A l.llDA RUY BAIUlOSA 

Rtu11u1u - 621 e 716 c.s. 
Rucuu.u - 621 e 716 

L&DA 

c.c.J CLOVIS BEVIUCQUA MARIA 12100 c.n. 
CLOVIS BBVIUCQUA MARIA 

10100 R~&lllul • 623 HELl<NA Ru .. l - 62J C A mM 

C.ld.E. RUY BARBOSA RONAJ.DO 
R11.nwils - 6Zl e 716 

lOllO c.E. RUY BAI!DOSA DANIEL 
R11ma.ils .. 621 1t 716 
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ANO XXXII- N9 116 SÁBADO, 19 DE OUTUBRO DE 1977 BRASILIA- DF 

\ 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aproVou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

Petrônío Portella, Presidente, promulgo a seguinte ~>. 

RESOLUÇÃO N9 76, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, a elevar em 
CrS 349.479.200,00 (trezentos e quarenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e nove mil 
e duzentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 19 É: a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, autorizada a elevar, 
temporariamente, os parâmetros fixados pelos itens I, II e III do art. 29 da Resolução n9 62, de 1975, alte
rada pela de nY 93, de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de realizar operação de crédito, no valor de 
Cr$ 349.479.200,00 (trezentos e quarenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e nove mil e duzentos cru
zciros),junto aos Bancos do Estado de Minas Gerais S.A., e de Crédito Real de Minas Gerais S.A., destina
da ao financiamento das Obras de Terraplenagem e Drenagem da ârea onde serâ implantada a Usina da 
Siderúrgica Mendes Júnior S.A. · 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Semtdo Federal, 29 de setembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 77, DE 1977 

Autoriza o Governo d,o Estado do Paraná a elevar em CrS 6.363.000,00 (seis milhões, 
trezentos e sessenta e três mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

A rt. 19 É o Governo do Estado do Paraná autorizado, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 
II dt: outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$ 6.363.000,00 (seis milhões, trezentos e sessenta 
c t1·~s mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de contratar empréstimo, junto à Caixa 
Econômic:1 Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinado à constru
çiio de uma Ccntrul ncnica, vinculada à Secretaria de Justiça daquele Estado. 

Art. 21' Esw Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Scm1do Fcderul, 29 de setembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 
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SUMÁRIO 
1- ATA DA 161• SESSÃO, EM 30 DE SETEMBRO DE 

1977 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficlos do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

- N• S/14/77 (n• 37/77·P/MC, na origem), encaminhando 
ao Senado cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraor· 
dinário n• 87.354, do Estado de São Paulo, o qual declarou a in· 
constitucionalidade do § I • do art. 49 da Lei n• 682, de 31 de 
dezembro de 1969, do M unicfpio de lpuà, daquele Estado. 

- N• S/15/77 (n' 38/77-P/MC, na origem), encaminhando 
ao Senado cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraor
dinário n• 82.482, do Estado do Rio de Janeiro, o qual dec(ar.ou a 
inconstitucionalidade do art. 4• da Resolução n• 1.888, de 1965, 
do Municfpio de Campos, daquele Estado. 

1.2.2- Avisos do Sr. Ministro de Estado da Educaçio e Cul· 
tu r a 

- N•s 520 e 576/77, de IS de agosto c 26 de setembro, comu
nicando providências adotadas com referência ao Curso de Artes 
Gráficas, em face de sugestão da Comissão de Educação c Cul· 
tura do·Scnado, cm seu parecer sobre o Projeto de Lei do Senado 
n• 261/76, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que inclui o 
Curso de Artes Gráficas dentre os ministrados pelas Escolas 
Técnicas Federais. 

1.2.3- Oficlos do Sr. I•·Secretárlo da Câmara dos Depu· 
lados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 86/77 (n• 877-E/75, na Casa 
de origem), que altera dispositivos da Lei n• 4.591, de 16 de 
dezembro de 1964. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 87/77 (n• 2.750-B/76, na 
Casa de origem), que introduz alteração no Código de Processo 
Civil, a fim de regular o restabelecimento da sociedade conjugal, 
após a reconciliação dos cônjuges. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 88/77 (n• 2.978-B/76, na 
Casa de origem), que institui seguro obrigatório nas garagens c 
estacionamentos pagos. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 89/77 (n• 3.888-B/77, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repú· 
blica, que concede pensão especial a José Edson Pedro da Silva, c 
dá outras providências. 

1.2.4- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n• 31/77, que dispõe sobre a 
comercialização de peles de animais, c dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n• 72/77, que dispõe sobre a 
permanência de trabalhador aposentado no imóvel de propric· 
dadc da antiga empresa empregadora. 

-Projeto de Lei do Senado n• 177/77, que altera a rcdação 
do parágrafo primeiro do artigo 91 da Lei n• 5.172, de 25 de outu· 
bro de 1966. 

-Projeto de Lei do Senado n• 9M/7S, que acrescenta pará· 
grafo ao urtigo 116 da Lei n• 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Es· 
tatuto dos Funciondrios Públicos Civis da União), 

-Projeto de Lei da Cãmarn n~ 76/77 (n• 1.808-C/76, na 
Casa de origem), que adapta no Código de Processo Civil a Lei n• 
5.474, de 18 de julho de 1968, c dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n• 161/76,, que concede ao tra· 
balhador um dia útil de folga, por mês, para tratar de interesses 
particulares. 

-Projeto de Lei do Senado n• 110f77, que inclui a utili· 
zação de agentes qulmicos (dcsfolhantes) na destruição das no
restas, entre os crimes definidos na Lei de Segurança Nacional. 

- Projeto de Lei do Senado n• 96/77, que dispõe sobre pro· 
tcçi!o das informações computarizadas, c dá outras providências. 

-Oficio n• S/13/77 (n• 36-P/MC/77, na origem), do Sr. 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao 
Senado Federal, cópias das notas taquigráficns e do acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso 
Extraordinário n• 87.151, do Estado de São Paulo, o qual de· 
clarou a inconstitucionalidade do art. I• da Lei n• 2.532, de 20 de 
outubro de 1971, do Municlpio de Ribeirão Preto, naquele 
Estado. 

1.2.5- Comunleaçio da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei da 
Câmara n• 89/77,1ido no Expediente. 

1.2.6- Comunlcoções 

- Dos Srs. Senadores Paulo Brossard c Gilvan Rocha, que 
se ausentarão do Pais. 

1.2. 7 - Leitura de projelos 

-Projeto de Lei do Senado n• 204/77, de autoria· do Sr. 
Senador Henrique de La Rocquc, que prorroga o prazo de vali· 
dadc da carteira de identidade para estrangeiro. 

-Projeto de Lei do Senado n• 205/77, de autoria do Sr. 
Senador Leite Chaves, .que estabelece pena para o agente que 
inaugurar obra pública no pcrlodo de 90 (noventa) dias an· 
teriores à realização de eleições. 

-Projeto de Lei do Senado n• 206f77, de autoria do Sr. 
Senador Franco Montara, que permite a entrega de correspon
dência comercial por menores encaminhados às empresas por cn· 
tidadcs de serviço social ou pelos Juizes de Menores. 

1.2.8 - Discursos do Expediente 

SENADOR FRANCO MONTORO- Apelo ao Prefeito, 
Ministério Público e entidades sociais de ltaporanga -SP, cm 
favor de trabalhadores rurais residentes na Vila Aurora, ame· 
açados de despejo pela Prefeitura daquela localidade. Projeto de 
lei do Senado, de autoria de S. Ex•, permitindo a entrega de cor· 
respondência por menores encaminhados às empresas por cnti· 
dadcs de serviço social ou pelos Juizes de Menores. 

SENADOR LOURJVAL BAPTISTA- Dia da Secretária. 

SENADOR MURJLO PARA!SO - Solicitando csclarc· 
cimentos a autoridades que especifica, sobre a solução dos pro· 
blemas referentes às enchentes do Rio Bebcribe, deslizamentos 
de morros e o avanço do mar, que anigcm a população da cidade 
de Olinda·PE. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Requerimento n• 302/77, do Sr. Senador Mauro Bcnc
vidcs, solicitando a transcriçilo, nos Anais do Senado Federal, da 
conferência proferida pelo Sr. Senador Mugalhilcs Pinto, em For
taleza. Votaçio adiada por falta de "quorum". 

- Requerimento n• 310/77, do Sr. Senador Renato Fran· 
co, solicitando u tr~nscriçilo, nos Anuis do Senado Federal, do 
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artigo sob o tftulo "Treze anos depois", de autoria do Senador 
Jarbas Passarinho. Votaçio adiada por falta de "quorum", 

- Projeto de Lei da Câmara n• 73/76 (n• 1.739·8/76, na 
Casa de origem), que acrescenta dispositivo à Lei n• 4.21S, de 27 
de abril de 1963, que dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil. Dlscuuio encerroda, tendo sua votação 
adiada por falta de "quorum". 

-;Projeto de Resolução n• 74/77, que autoriza o Governo 
do Estado de Pernambuco a elevar em CrS 120.000.000,00 (cen· 
to e vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua dfvida consoli· 
dada. Dlscuuio encerrado, tendo sua votação adiada por falta de 
.. quorum". 

-Projeto de Lei do Senado n• 192/76, do Sr. Senador V as· 
concelos Torres, que acrescenta parãgrafo ao art. 117, da Lei 
n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973. Dlscuuio encerrada, tendo 
sua votação adiada por falta de "quorum". 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MILTON CABRAL- Comcntãrios a tópicos 
do discurso proferido pelo Ministro Azcredo da Silveira, por 
ocasião da abertura da Assembléia-Geral da Organização das 
Nações Unidas. Justificando requerimento que, oportunamente, 
encaminhará à Mesa, de transcrição, nos Anais da Casa, do 
pronunciamento do Ministro Mãrio Henrique Simonsen, pe· 
rantc ao Fundo Monetário Internacional- FMI. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Reformulação total da 
estrutura municipalista brasileira. Aduzindo novas consi· 
derações à tese de S. Ex•, cm favor da criação de um minist~rio 
para assuntos municipais, face a declaração do Sr. Delile Guerra 
Macedo, Chefe da Secretaria de Articulação com Estados c 
Municlpios - SAREM, veiculadas em "O Globo", edição de 
domingo último, sobre o assunto. 

SENADOR OTAIR BECKER - Aspectos relacionados 
com a fruticultura de clima temperado, especialmente o cultivo 

de maçil. Observações c indicações, inseridas em trabalho ele· 
borado pelo agrônomo R.A. Werner, a respeito da pomicultura 
no Pafs. 

SENADOR LEITE CHAVES- Noticiãrio inserto no "Es· 
tado de S. Paulo", edição de hoje, a respeito do julgamento, na ci· 
dade de Barueri - SP, pelo Tribunal do Júri, do Delegado S~r· 
gio Fernando Paranhos Fleury, Diretor do Departamento Es· 
tadual de Investigações Criminais, por seu envolvimento em cri· 
mes do chamado "Esquadriio da Morte", de São Paulo. A cri· 
minalidade, sua repressão e o sistema carcerârio no Pafs. 

SENADOR EVELÁSIO VIEIRA - Polftica de transporte 
no Brasil. 

SENADOR BENEDITO FERREIRA - Homenagem aos 
veterinãrios brasileiros no ensejo do transcurso do dia dedicado a 
esses profissionais. 

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ· 
XIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO 
ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, proferido na sessilo de 
29.9.77. 

3-SECRETARIA-GERAL DA MESA 
-Resenha das matérias apreciadas de I• a 30 de setembro 

de 1977. 

4- ATAS DE COMISSOES 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
T.ES 

ATA DA 161~ SESSÃO, EM30 DE SETEMBRO DE 1977 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. JOS~ LINDOSO E HENRIQUE DE LA ROCQUE 

,:,s N HORAS E 30 MINUTOS, tfCHAM·SE PRESENTES 
OS SRS. SI'Nti/JORES: 

Adulborto ~ona - Altevir Leal -José Guiomard- Braga Ju· 
nior - José Linduso - Renato Franco - Alexandre Costa ·
Henrique de Lu Rocquo- Josí: Snrnoy- Helvídio Nunes- Petrô· 
niu Portclln - Wilson Gonçalves - Agenor Mnrin - Milton Cn· 
brul- Cunha Lima-M urilo Paraiso- Luiz Cnvalcuntc- Augus
to Fruncu- Gilvun Rochn- Lourival Baptista- Ruy Santos
Dirceu Curdoso - ltmnur Fmnco - Frunco Montara - Orestes 
Qu~rt,:iu - Benedito Fcrrciru - Osircs Tcixeiru - Leite Chuvcs -
Ewll1sio Vicirr~- Lt:rlOir Vurg•ts- Otuir Bcckcr- Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso) - A lista de presençu 
w.;usu •1 compmc.:cimcnto Llc J2 Srs. Scnndorcs. Huvendo número rc· 
!:Zimcnwl. declaro ubl!rtn u scssiio. 

O Sr. i"·Sccretitrio procedorít itleiturn do Expodiente. 

(!lido o soguinte 

EXPEDIENTE 
O FI CIOS DO PRESIDENTE DO 

SUI'REMO TRIBUNAL FEDERAL 

N'' S/14/77 (n'' .17/77·1'/MC, nu origem), do 2M do corrento, en· 
cuminhundn ao S~:natlo côpins das notns taquigrftlicns c do acórdão 

proi'orido polo Supremo Tribunal Fedoral nos autos do Recurso 
Extraordinitrio n'' 87.354, do Estudo de Silo Paulo, o qual declarou a 
incunstitucionulidude du § I' do urt. 49, da J.:ei n• 682, de 31 de 
do~embro do 1969, do Município de lpuil, daquele Estado; 

Nv S/15/77 (n" .18f77·P/MC, nu origem), de,28 do corrente, 
encaminhando ao Senado cópias das notas taquigrâficns e do acór· 
dflu proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos nu tos do Recurso 
1:.\truordinitriu n'' 82.482, do Eswdo do Rio de Janeiro, o qual dccla· 
rou 11 ineonstituciunulidndo do nrt. 4• da Resolução n• 1888, de 
1%5, do Município de Cmnpus, dnquclo Eswdo. 

I,; Comis.rcio de Cmtstltuiçào e Justiça.) 

AVISOS DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

N''s 520 o 576/77. do 15 do ugusto e 26 de setembro, comunicun· 
du r-ruvitlêncius mlntmlas com r~:fcrênciu uo Curso de Artes Gráfi
ca,, om face de sugost:1o da Comissuo do Educuçuo c Cultura do 
Sonmlu, cm sou parecer .<ohrc o Projeto de Lei do Sonudo n• 261, de 
I1Jih, du S!.!nlwr Scnadm VHSCllncclos Torres, que .. inclui o Curso de 
Ar1c~ GnHicus dcnlrc os minislrados rclus Escolas Ti:cnicns 
h:dcrais'', 

1.:1 Cmtti.<.l'ào dt• Edttrartio e Cllltttra.) 
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O FI CIOS 

/lo Sr. 11'·.\'ecrerdrio da Câmara dos Depurado.•. encaminhando à 
n·rj,,,;, do St'llddo tlllltigrqfo,ç do,ç ,çegulntes pr~jeto.'i: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 86, DE 1977 
(n• 877-E/75, na Cag de orlsem) 

Altera dispositivos da Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de 
1964. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O caput do art. 17 da Lei n• 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964, passa a vigorar com a seguinte rcdação: 

"Art. 17. Os condóminos que representem mais de 
dois terços das quotas ideais do respectivo imóvel poderão 
decidir sobre a demolição c reconstrução do prédio, ou sua 
alh:nw.;Uu, por motivos urbanísticos ou arquitctônicos, ou 
uinuu cm cusu uc condcnuçuo do edilicio pela autoridade pú· 
hlicu, cm razão do sua insegurança ou insalubridade." 

Art. 2• Acrcscente-sc ao art, 17 da Lei n• 4.591, de 16 dt 
dezembro de 1964, um§ 2•, com a rcdação que se segue, passando o 
a tua! parágrafo único a§ t•: 

"Art. 17 .................................. ·· ··· 

§ , ............................................ . 
§ 2• Ocorrendo desgaste, pela ação do tempo, das 

unidades habitacionais de uma edificação, que deprecie seu 
valor unitârio cm relação ao valor global do terreno onde se 
acha edificada, seus condóminos, pelo quorum mlnimo de 
votos que representem oito décimos das fraçõcs ideais 
respectivas, poderão decidir pela alienação total da 
edificação. procedendo-se cm relação à minória da forma 
estabelecida no art. IS c seus parllgrafos da presente lei." 

Art. 3• Acrescente-se um§ 3• ao art. 17 da Lei n• 4.591, de 16 
de dezembro de 1964, com a seguinte rcdação: 

"Art. 17 ............... , ....................... . 
§ , ............................................ . 
§ 2• ................................... . 
§ 3• Decidida por maioria a alienãçi!o do prédio o 

valor utribuido à quota dos condóminos vencidos será cor· 
respondente ao preço cfctivo c, no mlnimo, à avaliação pre·· 
vista no § 2•, ou, a critério desses, a imóvel localizado em 
nrea próxima ou adjacente com a mesma área útil de 
conslruçiío.'' 

Art. 4• Esta lei entrará cm vigor na data da sua publicação. 
Art, 59 Revogam-se as disposições cm contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.591, DE 16·12-64 
Dlspile sobre o condomlnlo em edlnclos e 11 lncorponçõea 

lmoblllblas. 

" •• o • " • ' •• ' ' ••• ' •••• o ••••••••• o o ••••• ' •• ' ' •••• ' ' ' •• ' ' ' ' ' • 

~rt. 17. Em caso de condenação da edificação pela 
autondade pública, ou ameaça de rulna, pelo voto dos condóminos 
que representem mais de dois terços quotas ideais do respectivo 
terreno, poderá ser decidida a sua demolição c reconstrução, 

ParAgrafo único. A minoria não fica obrigada a contribuir 
para as obras, mas assegura-se à maioria o direito de adquirir as 
partes dos di~sidentes, mediante avaliação judicial, aplicando-se o 
processo prevtsto no art. 15 
oo o t t o " o t I o I I I t 00 I o " o t t t t t I I o o o t o o I t o t o t o o t o o o o t t o o t t o I t t 

···································· ············· ,,,, .. '' ''. 
Às Comissões de Constituição e Jus/Iça e de Economia. 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 87, DE 1977 
(N• 2.750·0/76, na Caoa de origem) 

Introduz alteração no Código de Processo Civil, a fim de 
regular o restabelecimento da sociedade conjugal, após a 
reconciliação dos cônjuges. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O art. 1.124 do Código de Processo Civil (Lei 
n• 5.869, de li de janeiro de 1973, com as alterações posteriores) i: 
ucrescido do seguinte parágrafo único: 

"Arl. 1.124 .................................... . 

Parágrafo único. A reconciliação requerida pelos 
cônjuges, seja no desquite litigioso. seja no realizado por 
comum acordo, serú reduzida a termo por ambos, assinada c . 
homologada por. sentença, restabelecendo-se a sociedade 
conjugal nos mesmos termos cm que houver sido constitui· 
dn." 

Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-seus disposições cm contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.869, DE li DE JANEIRO DE 1973 

Institui o Código de Processo Civil. 

LIVRO IV 

Dos Procedimentos Especiais 
··········· ..................................... ''''' ...... . 

TITULO II 

Dos Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária 

CAPITULO 111 

Do Desquite por Mútuo Consentimento 

• Art. 1.124. Homologado o desquite, avcrbar-se-á a sen'tença 
no registro civil e, havendo bens imóveis, na circunscrição onde se 
acham registrados. 

..l Comissão de Curwiruiçào e Jusriça. 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 88, DE 1977 
(n•297S.B/76, na Cag de origem) 

Institui seguro obrigatório nas garageno e estacionamentos 
pagos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i • Fica institufdo seguro obrigatório nas garagens c 
estaciomimentos pagos. 

Art. 2• Toda empresa, uutorizada a operar no ramo de garagens 
e estacionamentos pagos, fica obrigada u manter um seguro obrigató· 
rio destinado a garantir o pagamento de indenização devida a seus 
usuários contra a eventualidade de danos fisicos de seus vc(culos. 

Art. 3• Só poderão operar no seguro obrigatório de que trata 
esta lei as companhias seguradoras devidamente autorizadas pela 
Supcrintendí:ncia dos Seguros Privados (SUSEP), 

Art. 4• Pura os efeitos desta lei, é suficiente, pura recebimento 
da indcnização, simples prova de dano; independentemente da apura· 
ção da culpa. 

Art. 5• Cabe ao Conselho Nacional de Seguros Privados 
(CNSP) expedir norma~ disciplinadoras, condições ~ tnrifas que 
atendam ao dispo&lo nesta lei. 

Art. 6• Estn lei entraria cm vigor nu data de sua publicuçno. 
Art. 7• Revogam-se as disposições cm contrário. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO·LEI N• 814, DE4 DE SETEMBRO DE 1969 

Plopõe 10bre o oeguro obrigatório de reaponsabllldade cl•ll 
doo proprletirlos de veiculo• automotoreo de •III terreotreo, e 
d&i outra• pro•ldênclas. 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da 
Aeronáutica Militar, usando das atribuições que lhes confere o art. 
1• do Ato Institucional n• 12, de 31 de agosto de 1969, combinado 
com o i 1• do art. 2• do Ato Institucional n• 5, de 13 de dezembro de 
1968, c na conformidade do art. 8•, item xvn, allnca c, da ConstitUÍ· 
çilo, decretam: 

Art. I• A partir de I• de outubro de 1969, somente podcrli 
operar cm Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil dos 
Proprietários de Veicules Automotorcs de Vias Terrestres, a que se 
refere o art. 20, allnca b, do Dccrcto·lci n• 73, de 21 de novembro de 
!966 a Sociedade Seguradora que for expressamente autorizada pel~ 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), de acordo com 
criti:rios previamente lixados pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados. 

Art. 2• Vcnccr·sc·ão a 30 de setembro de 1969 as atuais auto· 
rizações concedidas às Sociedades Seguradoras para operarem cm 
Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil dos Proprictârios de 
V efculos A utomotorcs de Vias Terrestres, 

Parágrafo único. Os contratos de seguro que se vencerem após 
I• de outubro de 1969 não poderão ser renovados cm Sociedade 
Seguradora que não tenha sido autorizada a operar, na forma 
prevista no art. I • 

Art. 3• O Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil dos 
Proprietários de Vclculos Automotorcs de Vias Terrestres, rcaliZlldo 
nos termos do art. S• do Decreto n• 61.867, de 7 de dezembro de 
1967, garantirá, a partir de I• de outubro de 1969, a reparação dos 
danos causados por veiculo c pela carga transportada a pessoas 
transportadas ou não, cxclulda a cobertura de danos materiais. 

Art. 4• A responsabilidade de seguradora por pessoa vitimada, 
no caso de morte, será de CrS 10.000,00 (dez mil cruzeiros novos); 
ati: igual importância, no caso de invalidez permanente, c até 
CrS 2.000,00 (dois mil cruzeiros) por despesas de assistência médica 
c suplementares, 

Parágrafo único. Caberá ao Conselho Nacional de Seguro! 
Privados (CNSP) rever, anualmente os limites de responsabilidade 
previstos neste artigo. 

Art. S• O pagamento das indcnizações scrâ cfctuado mediante 
a simples prova do dano c independentemente de apuração da culpa, 
haja ou nilo resseguro, abolida qualquer franquia de responsabili· 
dadc do proprietário do veiculo. 

Parágrafo ünico. A indcnização scrâ paga no prazo mliximo 
de S (cinco) dias a contar da apresentação dos seguintes documentos: 

a) certidão de óbito c registro da ocorrência no órgão policial 
competente- no caso de morte; 

b) prova de atendimento da vitima por hospital ambulatório, 
ou médico assistente c registro da ocorrência no órgão policial 
competente- no caso de danos pessoais. 

Art. 6• A tarira de prêmios cm vigor para o seguro obrigatório 
de responsabilidade civil dos proprietários de veicules automotorcs 
de vias terrestres será reduzida, no mlnimo, de 400& (quarenta por 
cento}, cm todos os seus itens. 
. Art. 7• As indcnizaçõcs de danos materiais no seguro faculta· 

t1vo de responsabilidade civil, devidas a proprietários de veicules 
envolvidos em acidentes de trânsito, serão pagas independentemente 
da rcponsabilidadc que for apurada cm açilo judicial contra o acusa· 
dor do dano, cabendo à Socicd11de Seguradora o direito de regresso 
contra o responsável. 

Art. 8• Terá suspensa a autorização para operar cm seguro de 
responsabilidade civil dos proprietários de veicules automotorcs de 
vins terrestres, som prcjulzo de outras penalidades previstas na 

legislação especifica, a Sociedade Seguradora que hifringir as disposi. 
çõcs deste Decreto· Lei. 

Art. 99 O CNSP expedirá novas normas disciplinadoras, condi· 
çõcs e ta riras para atender ao disposto neste Dccrcto·lci. 

Art. 10. Os contratos cm vigor na data deste Dccrcto·lci con. 
tinuam subordinados à legislação então vigente, facultado às partes 
contratantes, de comum acordo ajustli·los às novas disposições, 

Art. 11. Este Decreto-lei entrará cm vigor na data de sua publi. 
cação revogadas as disposições cm contrârio. 

DECRETO-LEIN'73, DE21 DE NOVEMBRO DE !966 

Dispõe 10bre o Sistema Nacional de Seguros Prlndos, re
gula as operaçaes de oeguros e resoeguros, e d&i outra• 
providências. 

CAPITULO III 
Disposições especiais aplicáveis ao Sistema 

· · • · ~;t: 2a·. · · ;;~~ ;r~j~~~~· d~· di~~~~t~· ~~· i;i; ·~s;dci~i~: ·.a~· ~j,~i. 
gatónos os seguros de: 
. a) danos pessoas a passageiros de aeronaves comerciais; 

b) responsabilidade civil dos proprietários de veicules automo· 
tores de vias terrestre, fluvial, lacustre i: marltima, de aeronaves c dos 
transportadores cm geral; 

c) responsabilidade civil do construtor de imóveis cm zonas ur. 
banas por danos a pessoas ou coisas; 

d) bens dados cm garantia de empréstimos ou financiamentos 
de instituições financeiras públicas; 

e) garantia do cumprimento dils obrigações do incorporador c 
construtor de imóveis; 

n garantia do pagamento a cargo de mutuário da construção 
civil, inclusive obrigação imobiliâria: 

_lÃs Comissões de Economia, de Transporres, Comunl· 
caçoes e Obras Públicas e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 89, DE 1977 

(n' 3 888-B/77, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da RepúbJica 

Concede pensio especial a José Ed10n Pedro da Sll•a, e 
di outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• t: concedida a José Edson Pedro da Silva, filho de Bc· 

ncdito dos Santos e de Maria Ribeiro da Silva, considerado pcrma· 
ncntcmcntc incapaz para a atividade 11sica profissional, cm consc
qUê.ncia de acidente ocorrido cm Arca de exercício militar, pensão es
pecial, mensal, c equivalente a duas vezes o maior salário mlnimo do 
Pais, 

Art. 2• O bencllcio institui do por esta lei i: intransferível c ina· 
~umul.llvcl com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres p~blicos, 
1~clu~1VC pcnsilo prcvidenciáriu ressalvndo o direito de opção, c ex· 
tmgutr·sC·á com a morte do beneficiário. 

Art. 39 , A dcsp.esa decorrente desta lei corrcráá conta de En· 
cargos GeraiS da Umão - Recursos sob a supervisão do Ministério 
da Fazenda, 

Art. 4• Esta lei entrará cm vigor na data da sua publicação. 
Art, S• Revogam-se as disposições cm contrlirio. 

MENSAGEM N• 249, DE 1977 

Excclcntlssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
.Nos termos do artigo IS da Constitulçilo, tenho a honra de sub· 

meter ii elcvnda deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estudo do Exército, o 
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anexo projeto de lei que "concede pcnsilo especial a José Edson Pc· 
dro da Silva, c dá outras providencias". 

Brasília, 13 de julho de 1977.- Ernesto Gelsel, 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 62, 
DE 20 DE MAIO OE 1977, 

00 MlNISTfiRIO DO EXfJRC!TO 

Excelcntfssimo Senhor Presidente da República 
Tenho n honra de submeter à elevada consideração de Vossa Ex· 

cclência o Antcprojcto de Lei anexo, pelo qual a Uniilo concede am· 
paro a Josí: Edson Pedro da Silva, residente na Fazenda Lagoa Ver· 
molha, distrito de lpioca, Município de Maceió, Alagoas, vítima de 
explosão acidental de uma granada ofensiva, encontrada na ârca on· 
de foi realizado o exercício final do ano de instrução de 1976 pelo 59' 
Batalhão de Infantaria Motorizado. 

O lamentável acidente foi objcto de Inquérito Policial-Militar, 
.instaurado por Ordem do Comandante do 59• Batalhão de Infanta• 
ria Motorizado, no qual ncou caracterizada a responsabilidade civil 
da União. 

A vítima teve a mão esquerda amputada, fratura do fêmur es· 
querd·o, perda de substância ao nível do joelho esquerdo, lesões láce· 
ro-contusas no membro inferior direito, tórax e abdome, além de ou· 
tros ferimentos de menor gravidade, estando impossibilitado de pro· 
ver a própria subsistência. 

Com profundo respeito.- Sylvlo Frota. 

(À Comissão de Finanças. J 

PARECERES 

PARECER N• 710, DE 1977 

Da Coml.,io de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 31, del977, que "dispõe sobre a eomerclall· 
zaçilo de peles de animais, e dá outras providências". 

Reliuor: Senador Dirceu Cardoso 
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Vasconcelos 

Torres, objctiva vedar a comercialização de peles de animais de qual
quer porte, que ni!o sejam reproduzidos em cativeiro "ou na faixa de 
empreendimento cconômico que renita a presença ostcQsiva c cfctiva 
da ação humana", como preceitua o art. 1 '· 

Esse dispositivo, por si só, elimina a utilidade- por redundante 
-.do parágrafo único que lhe é aposto, no qual se estabelece a proi· 
bição de "qualquer operação de compra-e-venda de peles e couros 
dos chamados animais silvestres, mesmo ferozes ou nocivos à cxpécie 
humana, que vivam no seu habitai, cm regime de liberdade", ou seja, 
justamente aqueles que não são criados em cativeiro, ou sob os elei
tos da atividadc cconômica do homem. 

Reconhece o Autor a atualidade da Lei n• 5.197, de 3 de janeiro 
de 1967, que dispõe sobre a protcção à fauna, c determina, cxatamcn
tc, no art. 3•: 

"Art. 3• E: proibido o comércio de espécimes da fauna 
silvestre c de produtos c objetos que impliquem na sua caça, 
perseguiçilo, dcstruiçilo ou apanha". 

"§ I • Excctuam-se os espécimes provenientes de criadou
ros dcvidamcntclegulizados". 

Assinala, aliás, o ilustre Senador Vasconcelos Torres, na Justifi· 
caçilo, o luto do "objetivo principal do projeto já estar, de certo mo
do, presente nas disposições contidas na Lei n• 5.197 /67", mas, se
gundo entende, nada impede, enquanto nilo tivermos o que o consi· 
dera de "uma legislaçilo abrangente, integrada e consolidada das 
múltiplas leis que possuimos no Brasil ( ... ) sobre a preservação do 
meio umbicntc'\ nndu Impede, como diz, de .. continuarmos n apelar 
para a lcgisluçilo frngmentúrin, sectorlzada", isso porque, existem na 
própria lei disposições que "abrem numerosas brechas nu aparente ri-

gidcz.inicial do que ela proibc ou pretende disciplinar", do que resul
ta cntilo, ''apesar da vigência dessa Lei, um imenso c criminoso 
comércio clandestino de peles c couros de animais silvestres". 

Cumpre verificar, no entanto, que o Projeto nilo propõe solu
ções inovadoras, nem indica as medidas, nas Arcas da administração 
pública a que estariam afctas- tais como o IBDF, Polfcia c Alfãndc· 
gas, por exemplo -. capazes de sanar o comércio - principalmente 
as exportações clandestinas de peles c couros de animais. Pelo centrá· 
rio, o espírito da proposição e a sua finalidade silo as mesmas da Lei 
vigente, daí corresponder a um bis·in·ldem cm relação a esta, o que é 
contrário a boa técnica legislativa c dcsaconsclhâvcl do ponto de vis· 
ta da sistemática jurídica. 

Quanto ao mí:rito, é louvável a iniciativa, pois visa a enfatizar o 
interesse do Estado na preservação da fauna, condenando o comér
cio de espécies animais quando nilo criados especialmente para finali
dades econômicas, o que acarretaria o risco de extermínio de muitas 
dessas espécies, como aliás já vem acontecendo. Mas, as normas de 
protcçiio, fiscalização c punição referentes à fauna, deverão sempre 
ser incorporadas à lei específica, como mandam os princípios da 
mais elementar organizaçilo jurídica, justamente para que não se am
plie o extenso rol dos diplomas legais, dissipando-se nele as ordena
ções esparsas. 

Diante do exposto, somos contrârios à tramitação do Projeto, 
por coincidir com normas já estabelecidas em lei, por isso que injurí
dico. 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1977.- Leite Chaves, 
Presidente cm cxerclcio- Dirceu Cardoso, Relator- Nelson Carnei
ro - Wilson Gonçalves - Otto Lehmann - Orestes Querela - Hei· 
vídlo Nunes- Cunha Lima- Benedito Ferreira. 

PARECER N•711, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de Lei 
do Senado n' 72, de 1977, que "dispõe sobre a permanência do 
trabalhador aposentado no Imóvel de propriedade da antiga 
empresa empregadora''.· 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

O Projeto de Lei do Senado n• 72, de 1977, firmado pelo ilustre 
Senador Vasconcelos Torres, reivindica para trabalhadores aposenta· 
dos, .ror tempo de serviço ou por incapacidade ITsica, o direito de 
permanecerem no imóvel residencial de propriedade da empresa por 
um número de meses correspondente ao número de anos de serviço 
prestado à mesma empresa. 

O parágrafo único do art. I• do Projeto determina ainda que, 
cm relação à aposentadoria por incapacidade ITsica, ocorrida antes 
do período normal para ser alcançada a aposentadoria por tempo de 
serviço, o tempo de atividadc do trabalhador será contado cm dobro, 
para o efeito dos meses a serem usufruídos pelo aposentado no imó· 
vel da sua antiga empresa. 

A proposiçilo caracteriza-se, naturalmente, pelos seus elevados 
objctivos. Contudo, cria situações novas que precisam ser devi
damente esclarecidas. 

A usufruiçilo de residência empresarial peio empregado, como 
sabemos, integra-se como componente do seu salârio, configurando
se cntilo, nessa hipótese, o chamado "salário indircto", cujo valor é 
computado nos cálculos para pagamento de indcnizaçõcs trabalhis
tas. 

Nilo existe na hipótese, pois, um contrato de Jocaçilo, que se 
subordina à área do Direito Civil, mas um contrato de trabalho, 
amparado pelo Direito Trabalhista, no qual o direito à moradia 
representa um determinado valor pecuniário. 

A referência que o nobre autor faz ao Decreto-lei n• 1.534, de 
13 de abril de 1977 - o que assegura a prorrogação, pelos prazos 
que especifica, de locações residenciais -, não tem, cm conscqUên· 
cia, validade jurídica, pois se trata de situações diferentes a que inspi· 
rou o Projeto e a que regula ns locações residenciais. 

Pelo Projeto, o empregado, rncorno depois de ltpuscntudo, esta
riu vinculado à c:mprcsu pelo "~o.:.lru•lo inai:ew", r~..:~o~u~.o<.~ u111U. 
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benesse que subverteria os princlpios da estruturação jurldlca brasi• 
!eira. Se no Estado coubesse o ónus de tal responsabilidade, à guisa 
de prémio a sor conferido aos seus cidadãos, ainda se vislumbraria na 
medida o esforço de realização dn Justiça Social, cujos custos seriam 
partilhados por toda a Nação. Sobrecarregar-se o empregador com o 
pagamento de um "salário indircto" que sobreviveria à aposentado· 
ria do empregado, porém seria quando menos uma incorrcçilo jurldi· 
ca, dentro do contexto doutrinário cjurldico cm que vivemos; · 

O vigia de uma fábrica, por exemplo, que recebe' da empresa 
umu cusn para morar, dentro dos terrenos que delimitam o estabele
cimento fabril, teria direito, pelo Projeto, a permanecer no imóvel 
por vários meses após a sua aposentadoria.' Ora, tal presença no_s ter· 
renas fabris seria inconveniente à organização empresarial c, por ou· 
tro lado, estaria prejudicando o direito à casa do novo trabalhador 
indicado para substituir o que se aposentou. 

A proposição não nos parece inconstitucional, mas será segura· 
mente injurídica, pelos motivos já explanados. 

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do projeto, por 
injur!dico c. quanto ao mérito, deixamos de manifestarmo-nos pelas 
razões da injuridicidadc apontada. 

Sala dàs Comissões, 28 de setembro de 1977. - Leite Cham, 
Presidente cm cxerc!cio- Dirceu Cardoso, Relator- Nelson Carne!· 
ro - Wilson Gonçalves - Orestes Qufrcla - Helvldlo Nunes -
Benedito Ferreira- Cunha Lima- Otto Lehmann. 

PARECER N•712, DE 1977 

Da Comlssilo de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n• 177, de 1977, que "altera 1 redaçio do 
parágrafo I• do artigo 91 da Lei n• 5.172, de 25 de ouiUbro de 
1966". . 

Relator: Senador Nelson Carneiro, 

Pretende o Projeto de lei do Senado n• 177, de 1977, alterar a 
rcdação do parágrafo I• do art. 91 da lei n• 5.172, de 25 de outubro 
de 1966, c está assim redigido: 

§ I• Para os efeitos deste artigo, consideram-se os 
municípios regularmente instalados até 31 de julho dos anos 
de milésimos O (zero) c 5 (cinco), atribuindo-se a cada municf. 
pio instalado nos unos intermediários coeficiente segundo o 
número de seus habitantes na data da respectiva instalação, 
deduzindo-se, dos municípios de que se desmembrarem, o 
número de habitantes do novo município, para efeito de 
cálculo do coeficiente a ser fixado pura o município 
untcccd~ntc, 

Trata-se de matéria financeira, cuja iniciativa é da competência 
exclusiva do Sr. Presidente da República (art. 57, I, da Constituiçilo). 
Meu voto é, assim, pela inconstitucionalidade da proposição, não 
obstante as judiciosas razões alinhadas pelo nobre Senador Saldanha 
Der1i cm sua Justincução. · 

Sala das Comissões, em 28 de setembro de 1977. - Leite 
Chaves, Presidente cm excrcfcio- Nelson Carneiro, Relaior- Ores
tesQuércla- HeMdlo Nunes- Cunha Lima -Wilson Gonçalves
Oito Lehmann- Benedito Ferreira. 

PARECER N• 713, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei 
do Senado n• 98, de 1975, que "acrescenta parágrafo ao artigo 
116 da lei n• 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da Unlilo)". 

RELATOR: Senador Oito Lehmann 

O snudoso Scnudor Paulo Guerra, com o PLS n• 98, de 1975, 
propõe novo parl•~rufo uo art. 116, do Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis du llniUo, u fim de que assegure ao servidor, cons· 
titucionuhnentc autorizado a acumular funções pOblicns, o direito de 
usufruir ulicençn-prõmio cm c:1du qual dos cargos que exerce. 

A regra geral traçada pela Constituição Federal (artigo 99) é, co· 
mo sabemos, a de proibir a acumulação de cargos c funções públicas, 
criando-se cxccções enumeradas nos itens c parágrafos do referido 
dispositivo, 

O estatuto do Funcionalismo (lei n• 1.711, de 28/10/52), a seu 
turno, assim regulamenta a chamada "licença-prémio". 

Art. 116. Após cada decênio de efctivo cxcrcfcio, ao 
funcionãrio que a requerer, concedcr-sc·ll licença especial de 
seis meses com todos os direitos c vantagens do seu cargo 
cfetivo, 

Parágrafo Onico. Nilo se concederá licença especial se 
houver o funcionário em cada decênio: 

I -sofrido pena de suspensão. 
II- faltado ao serviço injustificadnmente; ... (vctado) ... 
III-gozado licença: 
a) para tratamento de saúde por prazo superior a 6 

meses ou 180 dias consecutivos ou não; 
b) por motivo de doença em pessoa da fa)Tlflia, por mais 

de 4 meses ou 120 dias; 
c) para o trato de interesses particulares; 
d) por motivo de afastamento do cônjuge, quando 

funcionário ou militar, por mais de três meses ou noventa 
dias." 

Pela simples leitura de tal dispositivo, verifica-se que incxistc 
qualquer motivação legal para que um servidor, exercendo duas fun
ções de acumulação autorizada, deixe de gozar, cm cada emprego, a 
licença especial a que fez jus dentro das regras traçadas para o direito 
à sua usufruição. 

Tal motivação, aliãs, nilo poderia mesmo existir, dado que iria 
de encontro à estrutura do nosso Direito. A cada emprego lcgi· 
timamente exercido, corresponde um contrato bilateral de vida c 
conseqUências próprias. 

O que fundamenta o Projeto, pois, é a informação que nos legou 
seu incsquccfvcl Autor, qual seja a de que, não obstante toda a claro· 
za da legislação, há órgãos que dão interpretação connitiva ao dis· 
positivo transcrito do Estatuto, negando o direito à usufruição da 
licença especial ao servidor que já a gozou em virtude de uma das 
funções que exerce por acumulação autorizada. 

O Projeto, naturalmente, mereceria nosso integral apoio se não 
interferisse com a competência exclusiva do Presidente da República, 
assegurada pelo artigo 57 da Constituição. 

Nesse campo, ê·nos vedada a iniciativa inclusive de leis 
meramente interpretativas. 

Nestes termos, opinamos pela rejeição do Projeto, por incons· 
titucional. · 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1977. -Leite Chaves, 
Presidente cm exercício - Otto Lehmann, Relator - Wilson Gon· 
çalves - Orestes Quércla - Helvfdio Nunes - Cunha Lima - Be
nedito Ferreira - Nelson Carneiro, 

PARECER N• 714, DE 1977 

Da Comlssio de ConatiiUiçio e Juatlça, sobre o Projeto de 
Lei da Câmara no 76, de 1977 (n• 1.808-C, de 1976, na Casa 
de Origem), que "adapta ao Cddlgo de Processo Civil a Lei 
n• 5.474, de 18 de julho de 1968, e dá outras providências". 

Relator: Senador Helvldlo Nunes 

O Projeto sob exame, encaminhado pelo Senhor Presidente da 
República, com a Mensagem n• 057/76, visa a adaptar ao Código de 
Processo Civil a Lei n• 5.474, de 18 de julho de 1968, tendo sido 
aprovado pela Egrégia Cdmara dos Deputados, onde tramitou pelas 
doutas Comissões de Constituiçilo e Justiça c de Finanças. 

2, Na Exposição de Motivos do Senhor Ministro du Justiça, 
que acompanha o Projeto, encontram-se as ruzõcs que o justificam. 
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'forna·sc necessário, a exemplo do que se fez com outros di· 
plomas legais, adequar também a Lei n• S.474/68 ao novo Código 
de Processo Civil (item n• 2). 

Oportuno solucionar, ao ensejo, o dissldio doutrinário c juris· 
prudencial sobre a exegese c a aplicação do art. IS da citada lei cm 
combinação com os artigos I• da Lei de Falências c S86 do Código 
de Processo Civil (item n• 3), 

Reza o "caput" do artigo IS, cm sua rcdaçilo atual: "será preces· 
sada pela forma executiva a açilo do credor por duplicata ou triplica· 
ta, aceita pelo devedor, protestada ou não, c por duplicata ou 
triplicata não aceita c protestada, desde que seja acompanhada de 
qualquer documento comprobatório da remessa ou da entrega da 
mercadoria" (item n• 4). 

"Em conseqüência do texto legal, muitos passaram igualmente a 
admitir pedido de falência instruido com duplicata ou triplicata" nas 
condições nele previstas, o que gerou manifestações doutrinárias c 
jurisprudcnciais a favor c contra (itens n• 6 c 7). 

Com a entrada cm vigor do novo Código de Processo Civil c cm 
decorrência de seu art. S86, "a execução para cobrança de crédito 
fundar-sc·á sempre cm titulo liquido, certo c cxiglvcl". 

"Então, partindo da convicção de que as duplicatas cm causa 
apresentam o carátcr de obrigação il!quida, logo surgiram decisões 
judiciais que, por inferência lógica, passaram a indcfirir também 
as execuções singulares nelas fundaáas, de forma que, na prática fo· 
rensc, .se a exegese porventura se generalizar, o artigo IS da Lei 
n• S.474/68 corre o risco de perder qualquer eficácia para ambos os 
efeitos, no que concerne às referidas duplicatas" (·item n• 9). 

"Para os que assim julgam, a regra genérica estatu!da no art. 
S8S, I, do Código de Processo Civil, segundo a qual 

"silo titulas executivos extrajudiciais: 
I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata e o chc· 

que", é interpretada como aplicável à duplicata aceita (item n• 10)". 
"Doutro lado; não falta quem advogue a tese de que, em virtude 

de haver sido institu!da por lei especial, a açilo executiva prevista no 
questionado artigo IS teria sobrevivido à vigência do Código de Pro
cesso Civil, continuando, pois, cab!vcl quanto à duplicata nilo aceita, 
nas condições legais" (item n• II). 

"A questão envolve, portanto, cm suma, os seguintes aspectos 
atincntcs àquela espécie de duplicata: a) conveniência de cçnstituir ti· 
tulo executivo; b) conveniência de ensejar pedido de falência; c) situa
ção jurldica anterior e posterior ao vigente Código de Processo Civil; 
c d) necessidade de nova lei" (item n• 12). 

Assinala-se que "cm beneficio da maior segurança c garantia do 
sacado contra o perigo da chamada "duplicata fria" (que talvez 
constitua o motivo principal da discórdia), o Projeto modifica subs· 
tancialmcnte o texto do questionado artigo IS; retira-lhe um pouco 
do elastério atual c especifica com mais rigor os requisitos a satisfa. 
zer" (itens n• 18). 

3. Em sua tramitaçilo pela Câmara dos Deputados foi o Projeto 
apreciado pela douta Comissão de Constituição c Justiça sob os ân· 
gulas de constitucionalidade, juridicidadc, técnica legislativa c méri· 
to, com apresentação de substitutivo. 

Assim, cm virtude do art. 100, item III, b, n• I, combinado com 
o art. 100, item I, n• 6, do Regimento Interno do Senado, cumpre· 
nos examinar-lhe tilo·só o mérito. 

4. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto na 
sua forma originária, tendo rejeitado o substitutivo da Comissão de 
Constituiçuo c Justiça, a Subemcnda da Comissilo de Finanças à 
emenda de Plenário, c a emenda du Comissuo de Finanças. 

O anico aspecto que poderia ensejar restrições fundadas, no Pro
jeto, seria o risco de a considcruçuo das duplicatas c triplicatas sem 
aceite como titulas executivos poder dar margem n fraudes contra 
supostos devedores, além de representar uma violentnçilo das pró
prias condições intrinsecas que configuram o titulo executivo, ou 
seja, sua certeza, sua liquidez e sua exigibilidade. 

Ocorre que as condições simultâneas pura que as dupHcutns c tri· 
plicntas não aceitas sejam tratadas como Utulos executivos (urt. IS, 

inciso II·, do Projeto) afastam os passiveis inconvenientes e suprem 
satisfatoriamente os requisitos de certeza, liquidez c exigibilidade, 

Além disso, o parágrafo que se acrescenta à Lei de Falência (art. 
3•, do Projeto), dirime as dúvidas relativas ao requerimento de falên· 
ciu com base nos titulas referidos no art. IS da Lei n• 5.474, de 18 de 
julho de 1968, naturalmente com as modificações do Projeto. 

Assim, as várias alterações do Projeto, quer na Lei n• S.474/68, 
quer no Decreto-lei n• 7.661/45, configuram apropriadas adapta· 
ções ao Código de Processo Civil c à nova realidade processual por 
ele instaurada. 

S. Ante o exposto, opinamos, no mérito (art. 100, item III, b, 
n• I, combinado com o art. 100, item I, n• 6, do Regimento lnter· 
no), pela aprovação do Projeto. 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1977. - Leite Chaves, 
Presidente cm exercício- HeMdlo Nunes, Relator- Wilson Gonçal· 
ves- Orestes Quércla - Otto Lehmann- Dirceu Cardoso- Bene· 
dito Ferreira- Cunho Lima- NelSon Carneiro. 

PARECERES N•s 715, 716e 717, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado, n• 161, de 1976, que 
"concede ao trabalhador um dia útil de folga, por mês, para 
tratar de Interesses particulares". 

PARECER N• 715, DE 1977 

Da Comlssio de Constituição e Justiça 

Relator: Senador José Sarney 
Objctiva o projeto sob nossa apreciação conceder, mcnsalmcn· 

te, ao trabalhador, vinculado a organizações empresariais públicas 
ou privadas, vale dizer, sob o regime da Consolidação das Leis do 
Trabalho, um dia de folga, para tratar de interesses particulares. 

Declarado esse intuito no artigo I•, os demais mandamentos da 
proposição, adjctivando-a, estabelecem vedações c procedimentos da 
empresa, prevenindo a conveniência do trabalhador, inclusivt a 
opção para o trabalho nessa folga mensal remunerada, mediante rc· 
muncração cm dobro. 

Na Justificaçilo, salienta o ilustre Senador Vasconcelos Torres, 
depois de demonstrar que nenhum preju!zo dessa prática advirâ para 
a empresa: 

"A concessão prevista neste projeto vai ao encontro de 
um fato, de uma situação que todos conhecem, qual seja a nc· 
cessidadc que o trabalhador (homem ou mulher) tem, como 
qualquer ser humano, de resolver pessoalmente, uma vez por 
mês, seus pequenos, rotineiros, mas, sempre, importantes 
problemas." 

E, já do ponto de vista ético, assinala: 
"A idéia hoje acetta, pacificamente, é de que o trabalho 

não é uma simples mercadoria que se vende c se compra, a di
nheiro. O trabalho é uma forma de participação do trabalha· 
dor no processo social. Exercendo essa participação ele, tra· 
balhador, atinge, por assim dizer, na sua plenitude, a condi· 
çilo humana." 

Tal o mérito da proposiçilo, sobre o qual nos cumpre, tambl:m, 
falar, desde que se trata de Direito Trabalhista. Concordamos com 
os objetivos da proposição, tendo-a como amplamente justificada, c, 
por não descobrir-lhe qualquer defeito jur!dico ou eiva de inconstitu
cionalidade, ademais obediente aos cânones da técnica legislativa, so· 
mos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, I de setembro de 1976. - Accloly Filho, 
Presidente. - José Sarney, Relator. - Nelson Carneiro - Heitor 
Dias- Dirceu Cardoso-Joso!Llndoso- Leite Chaves, 

PARECER Nv 7161 DE 1977 
Da Comlsaio de Leglslaçio Social 

Relator: Senador Domlclo Gondlm 

Designado peln Presidência desta Comissão, coube· me a redução 
do parecer vencido sobre o projeto de lei do Senado n• 161, de 1976, 
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de autoria do eminente Senador Vasconcellos Torres, que concede 
ao trabalhador um dia útil di: folga, por mcs, para tratar de assuntos 
particulares. Relatado, anteriormente, pelo ilustre Senador Franco 
Montoro, que ele ofereceu parecer favorâvcl, entendeu a maioria dcs· 
ta Comissão de esposar ponto de vista contrârio, ante as razões que, 
abaixo se seguem. 

Na verdade, vários fatores estilo a indicar a inconveniência do 
projeto, Uns de ordem conjuntural, outros quanto ao seu mérito, 

Ora, é de todos conhecida situaçilo que vive o Pafs na atualida· 
de. A espiral innacionAria, o endividamento externo, as restrições de 
crédito, enfim, a crise cconômico·financcira que atravessamos estA a 
exigir de todos os brasileiros um esforço ou mesmo um sacriflcio, 
visando a supcrâ·la. E qual a medida, unanimemente proposta, tanto 
pelo Governo quunto pela classe empresarial, capaz de iniciar essa 
superação? Sem dúvida, o aumento da produtividade, o fortalccimcn· 
to da economia interna. Dentro desse objctivo, cstâ claro, não pode 
0 Pafs abrir mito do trabalho de cada operário, de cada empregado, 
de cada técnico, 

Nilo será di!Tcil calcular-se o significado da paralisação de um 
dia de trabalho, de todos os brasileiros, a cada mês, dentro do 
contexto da nossa economia. Quantos milhares de horas de trabalho 
seriio perdidas? Quanto custarâ à Naçilo se multiplicarmos essas ho· 
ras pelo salário médio dos brasileiros? 

Ora, a Consolidação das Leis do Trabalho, além das férias c do 
repouso semanal remunerado, ainda concede ao trabalhador o 
abono de suas faltas para todos as hipóteses previstas no artigo 473. 
A esse total, adicioncm·sc, mais, os feriados, os dias santificados c os 
pontos facultativos. 

Não resta dúvida de que, muitos dos assuntos de interesse 
particular só podem ser resolvidos cm dia útil, Entretanto, raro é o 
empregador que, obstinadamente, nega a salda temporária de seu 
empregado para resolver tais assuntos, desde que convencido da sua 
urgi':r.cia c necessidade. 

Ademais, a maioria das casas comerciais c dos estabelecimentos 
hancârios, por exemplo, passaram a adotar horârios de expediente 
ininterruptas que, em alguns casos, se prolongam até à noite, Sem 
dúvida não é difícil ao empregado, na hora do almoço, antes ou após 
o serviço, dar atendimento nos seus interesses particulares, caso, por 
necessidade do serviço, seja impedido de auscntar·sc do trabalho. 

F.st:~s razões, e outras que poderiam ser lembradas, evidenciam 
u inconveniôncia do projeto o que, a despeito de seus elevados objeti· 
vos, n:comcndam u suu rejeição, 

Sala das Comissões, 27 de outubro de 1976:- Nelson Carneiro, 
Presidente - Domiclo Gondlm, Relator - Jessé Freire - Henrique 
de La Rocque- Jarbas Passarinho- Franco Montoro, vencido, com 
voto em separado. 

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR FRANCO 
MONTORO: 

O presente projeto, de autoria do ilustre Senador Vasconccllos 
Torres, visa u concessão no trabalhador, regido pela Consolidação 
dns Leis do Trabalho, de um dia útil mensal de folga, (vinte c quatro 
horas consecutivas) remunerado, paru tratar de interesses partícula· 
n:s. 

Vale ressaltar tópico da justificativa que acompanha o projeto: 
"O trabalho é uma forma de participação do trabalhador 

no processo social. Exercendo essa participaçilo ele, trabalha· 
dor, atinge, por assim dizer, na sua plenitude, a condição 
humana, Dar o trabalhador nilo poder ser considerado ou 
tratado como um autómato, ao qual deve ser propiciado, tão 
somente, o mfnimo necessário à sobrevivência da máquina. 
Ele merece bem mais que isso." 

Dir·se·ú que, ao trabalhador, jA se concedem pcrfodos de 
descanso, destinados à rcpuruçi\o dos desgastes rrsicos e mentais. 
como os de férias c o de repouso semanal remunerado, c que, nestas 
folgas, poderia cuidar dos seus interesses. 

Tais perfodos, no entanto, nilo satisfazem às necessidades rela ti· 
vas aos interesses particulares do trabalhador que, embora não sejam 

diârios, surgem, invarlnvctmcntc, no decurso da jornada mensal, c, 
até mesmo, cm menores ciclos, São eles cconômlcos·financciros, so· 
cinis, que só se resolvem cm dias ~leis, forçando o empregado a faltar 
ao trabalho para ntcndê·los, o que representa uma sangria nos seus 
jâ parcos vencimentos c, também, prcjufzo ao empregador pela sua 
improdutividade não programada, prevista, controlada. 

Esta medida, se transformada cm lei, sanarâ uma das lacunas da 
noSsa Legislação Trabalhista, harmonizará, ainda mais, as relações 
entre patrão c empregado c propiciará ao trabalhador a capacidade 
de resolver seus problemas nnturajs c pessoais, sem prcjuizos ou 
transtornos, 

Somos, assim, pela aprovação do presente projeto, 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1976,- Franco Montoro, 

PARECER N• 717, DE 1977 
Da Comlssilo de Economia 

Relator: Senador Milton Cabral. 
1: submetido à apreciação desta Comissão o Projeto de Lei do 

Senado n• 161, de 1976, que concede ao trabalhador um dia de folga, 
por mês, para tratar de interesses particulares. 

, A matéria, apesar de considerada constitucional c juridica na 
Comissão competente, foi rejeitada na Comissão de Legislação So· 
cial, quanto no mérito, 

Do ponto de vista macroeconômico, a concessão preconizada 
implicaria pura o Pais numa liberação de grande contingente de mão
dc·obra ocupada por mês cm inúmeras atividndcs produtivas; a 
conseqUente desorganização provocada pela dificuldade de substitui· 
ção de pessoal treinado, ou ainda, pela redução de horas de trabalho, 
num Pais onde se constata baixo índice de produtividade cm quase 
todos os setores da economia. 

Como sabemos, é reduzida a proporção daqueles que, por seu 
trabalho, geram o total da produção a ser desfrutada pela com unida· 
de brasileira. Ora, sem entrar no mérito de uma série de fenômenos, 
não só econômicos, mas sociais c dcmogrâficos, que afctam a propor· 
ção de pessoas ocupadas numa comunidade, para explicar porque a 
taxa de ocupação gira em torno de 32% num Pais como o Brasil c 42% 
em outros países, tais como a França c Inglaterra, cabc·nos alertar 
que não ser:\ o advento de proposições do tipo ora cm exame que irâ 
contribuir pnrn reduzir tal defasagem, bem como, diminuir a carga 
dos poucos que trabalham pura n satisfação alternativa das ncccssi· 
dades da população brasileira. 

Desta forma, por considerarmos a matéria, quanto ao mérito 
económico, inoportuna ao cstâgio de desenvolvimento cconômico 
cm que o Pais se encontra, somos pela rejeição do Projeto de Lei do 
Senado n• 161/76, · 

Sala das Comissões, cm 28 de setembro de 1977. - Marcos 
Freire, Presidente - Milton Cabral, Relator - Orestes Quércla, 
vencido - Lulz Cavalcante - Augusto Franco - Franco Montoro, 
vencido, 

PARECERES N•s 718,719 e 720, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senádo n• 110, de 1977, que 
"inclui u utlllzaçiio de agentes qufmlcos ( desfolhantes) na 
destrulçilo das florestas, entre os crimes definidos na Lei de 
Segurança Nacional", 

PARECER N• 718, DE 1977 
Da Comlssilo de Constltulçilo e Justiça 

Relator: Senador Mattos Leio 
O Projeto sob exame, de nutorin do ilustre Senador Vasconccllos 

Torres, objetivu modificar n redaçuo do urtigo 28, capur, do Decreto· 
lei n• 898, de 29 de setembro de 1969- Lei de Segurança Nacional 
-, pnru incluir, entre os crimes nele assinalados, o de "destruir 
norestns usando ugentcs qufmicos dcsfolhnntcs", 

A mutérin nilo é novu, pois repete, nu Integra, igual proposição 
- u de n• 30, de 1974 -, tambbm oferecida pelo operoso 
representante do Estudo do Rio de Janeiro, a qunl recebeu, sob o 
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aspecto estritamente técnico, pareceres favoráveis desta c das 
Comissões de Agricultura c de Segurança Nacional. 

Trata, em suma como relata o Autor na Justificação, de oferecer 
rígida protcçüo contra o uso de tais agentes, os quais "quando apli· 
cados sobre uma floresta atingem, ao mesmo tempo, a flora c a fau
na, envenenam águus, transformam as árvores cm carcaças nuas c 
tornam o local perigoso à vida humana, por muito tempo", c contra 
o que tem, no seu cstendimcnto, resultados ineficazes os códigos Fio· 
restai c Penal. 

Entendemos, no entanto, apesar de louvâvcl a iniciativa quanto 
uo mérito c de satisfazer, sob o ponto de vista legislativo, aos precci· 
tosjurldícos c constitucionais, que a medida é estranho à Lei de Segu. 
rança Nocionnl, jú que esta se destina a contemplar atos criminosos 
sob o estrito ângulo da consecução dos objetos nacionais contra 
nnta)lonismos, ou seja, prevenir e punir a prãtica de atentados com 
nnulidades de ·sabotagem e terrorismo ligados a fatores de 
subversão (guerra psicológica adversa e guerra revolucionária). 

Assim, se o uso de agentes qufmlcos para efeitos de 
desmatamento cstli, ao contrário, ligado á atividadcs económicas, é 
recomendável que u proibição se contenha nos limites da legislação 
cspcciflca, remetendo-se ao órgão competente- no caso o JBDF -, 
a turefu de fiscalizar c aplicar as sanções cabíveis, contando, para 
tanto, com o apoio dus instituições policiais e judiciárias locais, 

Agoru, se o órgão, por delicíõncía decorrente de falta de 
ro~ursos. não está habilitado a cumprir essa fiscalização c apcnar os 
infratores, nos parece mais viúve! a correçüo de suas falhas- o que 
hencliciaria, inclusive a execuçüo global de suas atribuições -, ao 
invés de transfcrir·se uma de suas responsabilidades para o corpo da 
legislaçuo de Segurança Nacional, e, daí, para o âmbito da politica 
de sogurança nacional, fato que teria, sem d~vidas, implicações ou· 
tras, hastando utentar·se para u hipótese de ser requisitada a intcrfc· 
r<ncia do próprio Conselho de Segurança Nacional, para manifestar· 
"snhre minúcias da matéria, uma vez que lhe compete, na forma do 
mt. R7 du Curta Magna, assessorar o Presidente da Rcpilblica "para 
fnrmuluçào c cxccuçiio da politica de segurança nacional", 

Diante do exposto, não hú como deixar de rever nosso anterior 
prununciamcnto fuvorúvel à tramitação do Projeto, para, embora 
rcc<>nhccendo sua conformidade aos pressupostos jur!dico-consti· 
tw:inn:tis, opin:1r, ugoru, pela suu rcjeiç3o, por inconveniente. 

Sulu dus Comissões, 22 de junho de 1977. -Daniel Krleger, 
l'rc•idente - Mattos Leão, Relator - Nelson Carneiro - Leite 
Chaves - Wilson Gonçalves - Accloly Filho - Helvidlo Nunes -
lrnlí•lo Coelho- Otto Lehmann -Heitor Dlns- Oslres Teixeira. 

PARECER N• 719, DE 1977 

Dn Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Adalberto Sena 
O Projeto de Lei que vem a estudo é de autoria do Senador V as· 

cnncellos Torres, e preconiza a inserção, no caput do art. 28, do De· 
crcto·lei n• 898, de 29 de outubro de 1969, a expressão "destruir flo· 
restas usando agentes q•J!micos desfolhantes", 

~bom recordar que o DL n• 898{69 "define os crimes contra a 
segurança nacional, a ordem política c social, estabelece seu processo 
c julgamento, c d(l outras providências". E o urt, 2B desse ato legisla· 
tivo tem o seguinte teor: 

"Art. 28. Devastar, saquear, assaltar, roubar, seques· 
trar, incendiur, depredar ou praticar atentado pessoal, ato de 
mnssncrc, sabotagem ou terrorismo, 

Pena: reclusão de 12 a 30 unos. 
Parágrafo único. Se, da prática do ato, resultar morte: 
Pena: prisão perpétua, em grau mlnimo, c morte, cm 

g:rnu m6ximo." 
r\ Emcntn do Projeto é clnrn: "Inclui a utilizaçno de agentes qui· 

mkliS (desfolhnntcs) nn destruiçào dns fíorcstus, entre os crimes dcfl· 
nid''' na Lei de Segurança Nacionul", Dessa mnnciru, o caput sugeri· 
dn pela Proposição ficaria assim redigido: 

"Arl. 2S. Dcvustnr. s11quenr, ussaltur, roubar, seques· 
trar. incendiar, de,truir llorestns usando ugcntcs químicos 

desfolhantes, depredar ou praticar atentado pessoal, ato de 
massacre, sabotagem ou terrorismo." 

O aniquilamento das florestas interessa a esta Comissão, desde 
que se examine o ponto de vista da ugropeeuária. Entretanto, o Proje· 
to tem preocupação diversa. Objetiva eliminar a tos de sabotagem, de· 
vastação, incêndio, destruição de florestas com o uso de desfolhantcs 
que indiquem a tos de terrorismo. Foge, portanto, ao âmbito deste 6r· 
gão tecnico c se remete à Comissão de Segurança Nacional. 

Aliâs, a Comissão de Constituição c Justiça, depois de verificar 
nilo ser nova a matéria, que "repete, na Integra, igual proposição -
a de n• 30, de 1974 - também oferecida pelo operoso represcntant• 
do Estado do Rio de Janeiro, a qual recebeu, sob o aspecto estrita· 
mente técnico, pareceres favorâvcis desta e das Comissões de Agricul· 
tura c de Segurança Nacional". 

Na Justificação, o Autor mostra o perigo dos dcsfolhantes qui· 
micos, utilizados pela Força Aérea dos Estados Unidos, na guerra do 
Vietname: Afirma que, "quando aplicados sobre uma floresta, atin· 
gem, ao mesmo tempo, a flora c a fauna, envenenam âguas, transfor· 
mamas ârvoics·cm carcassas nuas e tornam o local perigoso à vida 
humana, por muito tempo". Os estoques desse peri~oso material ex· 
cedem 'a dois milhões de galhões, somente nos Estados Unidos, asse· 
gurando a Justificação que "esses produtos letais estão entrando no 
Pais, certamente sob a capa de algum artifício". 

Sucede que a proibição do uso de dcsfolhantcs melhor ficaria no 
Código.Fiorcstal; cabendo a fiscalização ao Instituto Brasileiro de 
Defesa Florestal. 

A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se contrária à 
Proposição. 

E, por nos parecer de encaminhamento inconveniente, opina• 
mos, também, pela rejeição do presente Projeto de Lei. 

Sala das Comissões, 23 de agosto de 1977.- Otalr Beckcr, Vice· 
Presidente, rio excrclcio da prcsidôncia- Adalberto Sena, Relator
Eveláslo Vlelri - Itallvlo Coelho - Roberto Saturnlno - Saldanha 
Derzl- Mattos Leíio- Benedito Ferreira. 

PARECER N•720, DE 1977 
Da Comlssilo de Segurança Nacional 

Relator: Senador Augusto Franco. 

A Constituição (art. 86) estabelece que "toda pessoa, natural ou 
jurídica, é responsável pela segurança nacional, nos limites definidos 
cm lei" .. Essa também é a redução do art. I '• do Decreto-lei n• 898, 
de 29 de setembro de 1969. 

O art. 87, da Carta Magna, delega ao Conselho de Segurança 
Nacional, a competencia para formular e executar a politica de se· 
gurança, para "garantia da consecução dos objetivos nacionais con· 
tra antagonismos, tanto internos como externos". 

A legislação brasileira encontra, na Lei n• 38, de 4 de abril de 
1935, o seu ponto de partida, no tocante O segurança nacional. 
Vieram, depois, a Lei n• 136, de 14 de dezembro de 1935; o Decreto· 
lei n• 431, de 18 de maio de 1938; a Lei n• 1.802, de 5 de janeiro de 
1953 (que define os crimes contra o Estado c a Ordem Politica c So· 
cial), o Decreto-lei n• 314, de 13 de março de 1967 (que define os 
crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, e dii 
outras providências); o Decreto-lei n• 510, de 20 de março de 1969 
(que altera dispositivos do Decreto-lei n• 314/67, e dâ outras 
providências); Decreto-lei n• 975, de 20 de outubro de 1969 (define 
os crimes de contrabando e transporte de terroristas e subversivos, 
praticados por meio de aeronaves, c dá outras providências); Lei 
n• 5.786, de 27 de junho de 1972 (define como crimes contra a 
segurança nacional o apoderamento c o controle de aeronaves). 

O presente Projeto de Lei objetivn incluir, entre os crimes defini· 
dos pela Lei de Segurança Naclonnl, cm vigor (Decreto·lei n' S9S, de 
29 de setembro de 1969) a utililaçilo de agentes químicos, nu destrui· 
ção das florestas. 

A politica de, segurança nacional, como licuu salientudo, é 
formulada c executada pelo Conselho de Scgurunçu Nacional, prc· 
sldldo pelo Presidente da Rcpl1blicu. E o conceito de segurun~u nu· i 
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cional - que tem evolufdo, em especial, depois da última Grande 
Guerra - pode ser acompanhado pelas nossas Constituições: a de 
1891 (art. 14); a de 1934 (que empregou, pela primeira vez, a cxpres· 
são "segurança nacional", no seu art. 162) i: as posteriores, 

Ora, a politica de segurança nacional integra a politica nacional, 
e compreende (art. 3•, do D.L. 898, de 1969) "essencialmente, me· 
didas destinadas à preservação da segurança externa e interna, 
inclusive a prevenção c repressão da guerra psicológica adversa e da 
guerra revolucionária ou subversiva". 

Cada Pafs tem a sua estrutura de segurança e de defesa contra os 
antagonismos c pressões existentes ou potenciais . .No Brasil, o tema 
tem despertado grande interesse, e homens como O~valdo Aranha, 
Castello Branco e Lyra Tavares trataram do assunto. 

Para Osvaldo Aranha (1958), a segurança nacional "jâ não 
repousa na inviolabilidade de fronteiras, mas na consciência politica 
e moral das nações". 

Lyra Tavares (1966) entendeu que a segurança nacional é um es· 
tado de espfrito, salientando: "Segurança é um estado, enquanto 
defesa é um ata", 

Castello Branco (1967) afirmou que a segurança "compreende, 
por assim dizer, a defesa global das instituições", 

Assim compreendido o assunto, entendemos que qualquer 
modificação dos textos vigentes, sobre segurança nacional, deve ter 
formulação no órgão apontado pelo texto constitucional, isto é, nc 
Conselho de Segurança Nacional. lô: o que deixa subentendido o 
dispositivo apontado no início deste estudo (art. 87, da Constituição 
vigente). 

Sobre o disposto na proposição, é de salientar a pretcnçiio de 
incluir, entre os verbetes udestrüir" e "depredar", a c;w-prcssào "des
truir florestas usando agentes qufmicos desfolhnntes", 

Em primeiro lugar, a pretensão do Projeto 1: restritiva: considera 
crime contra a segurança nacional a destruição de Oomtas, apenas 
se o agente destruidor for desfolhante de natureza qufmica. 

A longnJustificaç-lo do Autor mostrJ·Ihe a preocupação- váli· 
da, é bom que se diga- em relação à matéria. Ela defende o ambicn· 
te, daí porque melhor se enquadraria na legislação especifica do 
Instituto Brasileiro de Defesa Florestal. 

Na Comissão de Constituição c Justiça, a proposição foi rcjei· 
tadn; na Comissiio de Agricultura, também. Eis um tópico do 
Parecer aprovado na CCJ: 

- Entendemos, apesar de louvável n iniciativa quanto 
110 mérito c de satisfazer, sob o ponto de vista legislativo, aos 
preceitos jurfdicos c constitucionais, que a medida ·é estranha 
à Lei de Segurança Nacionnl,já que esta se destina a contem· 
piar ntos criminosos sob o estrito ângulo da consecuçiio dos 
objctivos nacionais contrn antagonismos, ou seja, prevenir c 
punir a prática de atentados com finalidades de sabotagem 
ou terrorismo ligados n fatores de subvmilo (guerra psicoló· 
gica adversa e guerra revolucionária), 

Já o Parecer da Comissuo de Agricultura, depois de mostrnr 
outros inconvenientes, enfutiza: 

'- Sucede que a proibição do uso de dcsfolhantes 
melhor licaria no Código Florestal, cahcndo a riscaliz11çilo no 
Instituto Brasileiro de Dcfcs11 Florestal. 

Ambas as Comissões colocaram em relevo o fato de niio ser 
"nova a mati:ri11, que repete, na Integra, igual proposiçüo- n de nY 
30, de 1974 - também oferecid11 pelo operoso rcpresent11ntc do 
Estudo do Rio de Jnnciro", 

Efetivamcnte, 11 utili-.açüo de agentes qulmicos pura destruir 
Oorestos nüo cst~ contcmploda no Lei· n' 4,771 (Código Florestal). 
Nem no Códigu Penal. A omissão se deve 110 fato de, à i:poc11 d11 pu· 
hlic11çuo dos tc,to" indicados, ser pr11ticnmcntc desconhecido o 
emprego de desfolhantcs, Estes passaram a arma de gucrr•, ~urante 
o connito do Sudeste nsiAtico. ·., 

t\ prntc~;~o amhit~nlal lcm na:rccido do Governo Brusileiro o 
maior in1t..:rt.:!.:.c, O ,~.>,LJtJtn klll !'ido motivo de grunde prcocupncUo 

no Congresso. Em ambas as Casas do Legislativo Federal, a prole· 
çào do meio ambiente desperta interesse. Prova disso i: o elevado nú· 
mero de pronunciamentos, conferências e publicações a respeito, Ati: 
um seminário, de carA ter nncional,jA foi promovido, 

Providências estilo sendo tomadas, pelos setores competentes do 
Executivo, no sentido de proporcionar no meio ambiente a melhor 
proteçilo poss!vel, dentro dos seus aspectos bâsicos: controle da 
poluiçilo, preservação dos recursos naturais e restauraçiio dos 
elementos destruidos. 

Vários diplomas legais foram dedicados no problema (uns 
tratando o assunto de maneira genérica, e outros de forma espec!fi· 
ca). Vale salientar o Decreto-lei n• 1.413, de 14 de agosto de 1975, 
que dispõe, especificamente, sobre o controle da poluição industrial, 
c atribui, com exclusividade, ao Poder Executivo, a competência 
para o fechamento de indústrias poluidoras. 

Foi criada, dentro da estrutura do Ministério do Interior, a 
Secretaria do Meio Ambiente, para tratar, exclusivamente, da protc· 
Ç'dO ambiental, em seus três aspectos. O objctivo, portanto, é: fazer 
cumprir a legislação cm vigor, que busca estabelecer normas de pro
cedimento, cominando penas aos infratorcs, independente das puni· 
ções relativas nos crimes nos quais incorram, c que silo definidos no 
Código Penal c cm outros textos de lei. 

Parece destituído de conveniência incluir, no caput do art. 28, da 
Lei de Segurança Nacional, a destruiçiio de norestas por agentes 
químicos. e que o referido dispositivo - por tratar de atos 
praticados com a finalidade de ·pressionar o regime constituído -
previ: penas que abrangem a prisiio perpétua e a exccuçüo. 

Ante o c'posto, opinamos pela rejeicüo do projeto. 
Sala das Comissões, cm 28 de setembro de 1977. - Mlllon 

Cabral, Presidente- Augusto Franco, Relator - Agenor Maria -
Adalberto Seno. 

PARECER N• 721, DE 1977 

Do Comissão de Constltulçiio e Justiça ao Projeto ae Lei 
n• 96, de 1977, que "dispõe sobre proteçilo das Informações 
computarizadas, c dá outras provldênclos". 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

De autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, o Projeto sob 
nosso e'ame busca a proteção legal pum as informações contidas em 
fichúrios destinados à computução, assim como paro os dados c re· 
sultudos armuzenados. 

O Projeto traça us diretrizes concernentes i\ desejada protcçilo, 
estabelece pena de detenção pura os infratores e transfere ao Poder 
Executivo a responsobilidnde de regulamentar a futura lei no prazo 
de noventa dias após suu publicaçuo. 

Nu Justifieuçüo do Projeto, ressalta o autor que a sofisticoçilo 
da eletrõnica c da computaçuo aprofunda dia-a-diu a invnsüo da 
privacidade do cidudüo, não raro fornecendo dados errados a pes
soas ou entidades que nilo teriam o direito de colhê-los. 

Tal prática moderna pode e tem causado danos irreparáveis a 
numerosos cidadilos, agredindo assim os seus direitos fundamentais 
como pessoa humana. 

Registra um trecho da Justificoçilo: 

.. Impõe-se, por conseguinte, o imediato estnbelecimcnto 
de um controle legol sobre o occsso aos bancos de dudos,limi· 
tundo u utilizaçílo das informações exclusivamente às pessoas 
autorizadas, assegurando, ainda, ao cidndílo, o direito de rc· 
querer a corrcçilo de informuçõcs incxatas." 

O Projeto é de grande oportunidade. 
Todos sabemos que a utilizuçi\o da computaçilo elctrônicn jâ se 

transformou cm prútica corrente em todos os sctores das utividndes 
socinis. E u tendência é :1 dn sm1 alucinuntc: umpliuçii.o, ntruvés do 
instrumental que, de custos industriais progressivamente mais reduzi· 
dos, vai permitindo a sun adoçilo pelos diversos segmentos da vida 
industriul c comercinl do Pais, alóm de jil lurgmnente usado pelos 
orgunismos oficiais do Poder Executivo, 
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A implementação de tal prlltica, no Brasil, tem cfetivamente 
suscitado muitos cqulvocos em torno de informações pessoais sobre 
cidadãos, ferindo-lhes direitos constitucionais que precisam ser 
preservados. 

Hll, sem dúvida, no campo da informação computarizada 
abordada pelo Projeto, um certo desregramento que se impõe seja 
corrigido. 

A proposição abrange indiscriminadamente qualquer tipo de 
informação contida cm bancos de dados, envolvendo tanto os servi· 
ços privados como os públicos. 

Foi distribuída exclusivamente para este Orgão, mas, na nossa 
opinião, interfere também na competência das Comissões de Econo· 
mia, de Serviço Público Civil e de Transportes, Comunicações e 
Obras Públicas, consoante a orientação do Regimento Interno do 
Senado nos seus artigos 106 (Item II), 114 e 116. 

Em conseqUência, por força do parágrafo único do artigo 121 
do Regimento Interno, solicitamos que, sobre a mat~ria, também se· 
jam ouvidas as Comissões supra-referidas. 

Quanto aos aspectos da constitucionalidade e juridicidade do 
Projeto, nenhuma restrição a fazer, pelo que opinamos por sua 
aprovaçiio, oferecendo as seguintes: 

EMENDA N' 1-CCJ 

No caput do art. 4Y: 
Onde se diz: " ... deverão, obrigatoriamente, ser rigorosamente 

cxatas, ... n 

diga-se: " ... devcriio ser obrigatória e rigorosamente exalas ... ". 

EMENDA N' 2-CCJ 

No caput do art. 5o: 
Onde se diz:" ... pessoas com comprovado ... " 
diga-se: " ... pessoas de comprovado ... ". 
Sala das Comissões, 28 de setembro de 1977. - Leite Chaves, 

Presidente em exercício- Dirceu Cardoso, Relator- Otlo Lehmann 
-Benedito Ferreira -Heitor Dias- Cunha Lima- Orestes Quêr· 
ela- Wilson Gonçalves- Nelson Carneiro. 

PARECER N' 722, DE 1977 

Da Comluio de Constltulçio e Justiça, aobre o Oficio 
"S" n' 13, de 1977 (ODeio n• 36 • P /MC, de !-9·77, na orl· 
gém), do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, en· 
caminhando ao Senado Federal cópias das notas taqularincas e 
do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos 
do Recurso Extraordlnirlo no 87.151, do Estado de Sio Paulo, 
o qual declarou a Inconstitucionalidade do art. 1' da Lei 
no 2.532, de 20 de outubro de 1!171, do Munlclplo de Rlbelrio 
Preto, naquele Eotado. 

Relator: Senador O !lo Lehmann 
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, para os fins 

previstos no art, 42, VIl, da Constituição, enviou ao Senado Federal 
oficio acompanhado de cópias das notas taquigrâficas e do acórdão 
proferido por aquele Pretória Excelso, nos autos do Recurso Ex· 
trnordinário n' 87.15 I, do Estado de Silo Paulo, o qual declarou a ln· 
constitucionalidade do art. I• da Lei n• 2.532, de 20 de outubro de 
1971, do Municlpio de Ribeirão Preto, naquele Estado. 

O Apelo Extremo, que ensejou a declaração de inconstitucionali
dade, foi admitido, sob o fundamento de que o recorrente, Banco 
Brasileiro de Descontos SfA., fora vencido em mandado de Seguran
ça impetrudo contra o Prefeito Municipal de Ribeirão Preto, que pro· 
mulgarn a Lei Municipal no 2.532, de 20 de outubro de 1971. 

Com efeito, a sentença denegutórin da segurança ensejou o cm· 
burgo que reafirmou a competência municipal para regular hordrlo 
comercial, inclusive bancdrio, para que o atendimento pelos bancos, 
destinado ao pllblico, comece lls nove horas c termine lls dezcsscis, 
na forma do art. 1• da Lei municipal impugnada. 

O eminente Relator, Ministro Moreira Alves, cm seu voto, citan
do inúmeras decisões daquela Corte Suprema, declarou a lnconstltu· 

cionalidade do dispositivo citado no conhecer c dar provimento no 
recurso, 

Esclarecendo que a medida se impunha porque, nilo havendo di
ferença hierárquica entre leis federais, estaduais c municipais, quan· 
do, para legislar sobre determinada mat!rla, hã competancia exclusi
va da União, dos Estados ou dos Municfpios, n Consolidação das 
Leis do Trabalho, no caso, prevalece sobre a lei municipal cm apre
ço, tendo em vista que esta, ainda que indirctamcnte, invadiu a esfera 
de competência reservada llqucla. 

Em suma, na esteira de inúmeros precedentes daquela Corte, 
avulta n prevalancia da lei federal -a Consolidação das Leis do Tra
balho -, por ser da competência exclusiva da Unlilo legislar sobre 
duraçilo do trabalho. 

Assim, constatada a infringência da lei impugnada com a Cons· 
tituiçilo, art. so, XVII, b, que estabelece a competancia da Uniilo pa· 
ra legislar sobre direito do trabalho, o Pretória Excelso declarou a in· 
constitucionalidade do art. J.• da Lei no 2.532, de 20 de outubro de 
1971, do Municfpio de Ribeirão Preto, Silo Paulo, por afronta aos 
arts. 224 e 225 da CLT. 

Nessa conformidade, respeitados os aspectos formais estabeleci
dos no art. 116 da Constituição, c tendo em vista a determinação do 
art. 42, VIl, da Lei Maior, combinado com o art. 100, 11, do Regi· 
menta Interno do Senado, formulamos o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 85, DE 1977. 

Suspende a execuçio do artlao 1' da Lei n' l.S3l, de 20 de 
outUbro de 1971, do Munlclplo de Rlbelrio Preto, Estado de 
SioPaulo. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. ll suspensa, por inconstitucionalidade, nos ter· 

mos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida 
cm li de maio de 1977, nos autos do Recurso ExtraordinArio 
n• 87,151, do Estado de Silo Paulo, a exccuçilo do ar!. I•· da Lei 
n' 2.532, de 20 de outubro de 1971, do Municfpio de Ribeirão Preto, 
Silo Paulo. 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1977. - Leite Chaves, 
Presidente cm excrcrcio - Otto Lehmann, Relator - Nelaon Carnel· 
ro - Wllaon Gonçal•es - Oresles Qufrcla - Helvldlo Nunes - Dlr· 
ceu Cardoso - Benedito Ferreira - Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Do Expediente lido 
consta o Projeto de Lei da Câmara no 89, de 1977, que receberA emen
das, perante a Comissão de Finanças, durante cinco sessões ordind
rías, nos termos da allnea "b" do inciso 11 do artigo 141 do Regi. 
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, 
comunicações que serão lidas pelo Sr. 1•-Sccretãrio, 

Silo lidas as seguintes: 

Em 30 de setembro de 1977 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me 
ausentarei dos trabalhos da Casa a partir de 3 de outubro, a fim de, 
no desempenho de missão autorizada pelo Senado, visitar alguns 
pulses da Europa. 

Atenciosas saudações.- Paulo Drossard. 

Em 30 de setembro de 1977 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me 
ausentarei dos trabalhos da Casa n partir de 6 de outubro, a fim de, 
no desempenho de missilo autorizada pelo Senado, visitar alguns 
puf ses da Europa.· 

Atenciosas saudações.- Gllvon Rocha. 
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te. 

rio. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presidancia fica cien· 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. I•·Secretâ· 

Suo lidos os seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 204, DE 1977 

Prorroga o prazo de validade da carteira de Identidade 
para estrangeiro, 

Art. I• O prazo de validade das carteiras de identidade para 
estrangeiros, "Modelo 19", de que trata o Art. 2• do Decreto-lei 
n• 499, de 17 de março de 1969, alterado pelo que dispuseram as Leis 
n•s 5.587, 5.815, 6.110 e 6.370, de 2 de julho de 1970, 31 de outubro 
de 1972, t• de outubro de 1974 e 27 de outubro de 1976, respccti· 
vnmcnte, fica prorrogado até t• de outubro de 1978, após o que 
deverão ser apreendidos aqueles documentos onde forem aprcsen· 
tados, c remetidos no Departamento de Polfcin Federal. 

Art. 2• Esta Lei cntrnrâ cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrârio. 

Justlftcaçio 

Desde 1970, vem o Poder Executivo prorrogando, succssi· 
vamcntc, o prazo para a substituição das carteiras de identidade de 
estrangeiros, não tendo sido alcançado, até agora, ao que estou in· 
formado, número significativo de regularização de tais documentos. 
A última prorrogação se fez através da Lei n• 6.370, de 27 de ou
tubro de 1976, cuja vigência se esgota amanhã. 

O Projeto de Lei que hoje subscrevo tem o objctivo de oferecer 
mais uma oportunidade aos estrangeiros residentes no Pais que, 
embora titulares de vistos de permanência definitiva, estilo na 
iminência de ter as suus carteiras de identidade apreendidas pelas au
toridades competentes. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1977.- Henrique de La 
Rocque. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO·LEI N•499, DE 17 DE MARÇO DE 1969 

Institui nova carteira de Identidade para estrangeiros, e d' 
outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere 
o§ I• do art. 2• do Ato Institucional n• 5, de I 3 de dezembro de 1968, 

Considerando que a carteira de identidade para estrangeiros, 
criada pelo art. 135 do Decreto n• 3.010, de 20 de agosto de 1938, c 
denominado "carteira Modelo 19", apresenta forma c conteúdo intei· 
ramente obsoletos; e 

Considerando a necessidade de tornar cfctivo o controle, pelas 
autoridades federais, da expedição da carteira de identidade para 
estrangeiros com permanência definitiva no Pais, decreta: 

Art. t• Fica institu!da nova carteira de identidade para cstran· 
geiros, conforme modelo anexo, sistema p!Astico, vAlida para todo 
território nacional, impressa cm série sob a orientação do Ministério 
da Justiça, e que scrâ fornecida, no Distrito Federal, pela Delegacia 
de Polrcia Marltima, Aérea c de Fronteiras do Departamento de 
Policia Federal e, nos Estados c Territórios, pelas Delegacias 
Regionais do referido Departamento ou, mediante convênio, pelas 
repartições de potrcia congêncrcs locais, c tcrà valor de carteira de 
identidade ordinAria. 

Art. 2• As atuais carteiras de identidade "Modelo 19", de que 
tratn o art. 135 do Decreto n• 3.010, de 20 de agosto de 1938, 
perdcruo sua vnlidade decorrido o prazo de um ano de vigência deste 
Decrcto·Lci, após o que deverão ser apreendidas onde forem 
apresentadas c remetidas no Departamento de Potrcia Federal. 

Art. 3• Decorrido um uno da entrada cm vigor deste Decreto
Lei, o Ministério do Trabalho c Prcvidencla Social só expedirA cartel· 
ra profissionnl n cstrnngciros mediante a apresentação da carteira de 
identidnde nludida no artigo I• 

Art. 4• Dcntru de sessenta dias, a contar da publicação deste 
Decreto-Lei, as repartições federais c estaduais encarregadas do 
registro e fiscalização de estrangeiros apresentarão ao Ministério da 
Justiça a estimativa do número de carteiras de identidade para cstran· 
geiros necessárias ao atendimento dos serviços a seu cargo. 

Parâgrafo único. As repartições cxpcdidoras ficam obrigadas 
a remeter, imediatamente, ao Serviço Nacional de Identificação do 
Departamento de PoUcia Federal a individual datiloscópica do 
estrangeiro identificado, para fins de obtenção da nova carteira 
criada por este Decreto-Lei. 

Art. 5• Este Decreto-Lei cntrarâ cm vigor a I• de julho de 
1969, revogadas as disposições cm contrârio. 

Bras!lia, 17 de março de 1969; 148• da Independência c 81• da 
República.- A. COSTA E SILVA- Lu!z Antônio da Gama e Silva. 

LEI N• 5.587, DE2 DE JULHO DE 1970 

Altera a redação do art. 2• do Decreto-Lei n• 499, de 17 
de março de 1969, que Institui nova carteira de Identidade para 
estrangeiros, e dá outru providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a 

seguinte Lei: 
Art. t• O art. 2• do Decreto-Lei n• 499, de 17 de março de 

1969, passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 2• As atuais carteiras de identidade "Modelo 
19", de que trata o art. 135 do Decreto n• 3.010, de 20 de 
agosto de 1938, perderão sua validade decorrido o prazo de 
três anos da vigência do Decreto-Lei n• 670, de 3 de julho de 
1969, após o que deverão ser apreendidas onde forem 
apresentadas c remetidas ao Departamento de Pol!cia 
Federal." 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Ar!. 3• Revogam-se as disposições cm contrârio. 
Bras!lia, 2 de julho de 1970; 149• da Independência e 82• da 

República.- EMILIO G. MtDICI- Alfredo Buzald. 

LEI N•5.815, DE31 DE OUTUBRO DE 1972 

Prorroga o prazo de validade para as carteiras de lden· 
tldade de estrangeiros "Modelo 19". 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. t• O prazo de validade das carteiras de identidade de 
estrangeiros "Modelo 19", estabelecido pelo art. 2• do Decreto-lei 
n• 499, de 17 de março de 1969, modificado pelo art. t• da Lei n• 
5.587, de 2 de julho de 1970, fica prorrogado até I• de outubro de 
1974, após o que deverão as mesmas ser apreendidas onde forem 
apresentadas c remetidas ao Departamento de Policia Federal. 

Art. 2• Esta Lei cntrarâ em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrârio. 

Bras!lia, 31 de outubro de 1972; \51• da Independência e 84• da 
República.- EMILIO G. MtDICI- Alfredo Buzald. 

LEIN•6.110, DE t• DE OUTUBRO DE 1974 

Prorroga o prazo de validade das carteiras de Identidade 
de estrangeiro "Modelo 19", e dá outras providências. 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art, 1• O prazo de validade das carteiras de Identidade de 
estrangeiros "Modelo 19", de que trata o art. 135 do Decreto n• 
3,010, de 30 de agosto de 1939, estabelecido pelo art. 2• do Decreto· 
lei n• 499, de 17 de março de 1969, modificado pelos arts. t• da.s 
Leis n•s 5.587 c 5.815, de 2 de julho de 1970, c 31 de outubro de 1972, 
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respectivamente, fica prorrogado até 1• de outubro de 1976, após o 
que deverão as mesmas ser apreendidas onde forem apresentadas e 
remetidas ao Departamento de Polfcía Federal. 

Art. 2• A cxpediçilo da primeira via da carteira de identidade 
institu!da pelo art. 1• do Decreto-lei n• 499, de 17 de março de 1969, 
com a redução dada pelo Decreto·lei n• 670, de 3 de julho de I 969, 
está sujeita ao pagamento da taxa correspondente a 1/20 (um vinte 
avos) do maior salário mlnimo vigente no Pais. 

Parágrafo único. O fornecimento de outras vias do documento 
referido no caput desde artigo estará sujeito ao pagamento da taxa 
correspondente a 1/10 (um décimo) do maior salário mlnimo vigente 
no Pais. 

Art. 3• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Brnsflin, I• de outubro de 1974; 153• da Independência e 86• da 
República.- ERNESTO GEISEL- Armando Falcio. 

LEI N• 6.370, DE27 DE OUTUBRO DE 1976 

Prorroga o prazo de validade de carteira de Identidade 
para estrangeiro. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1• O prazo de validade das carteiras de identidade para 
estrangeiros, Modelo 19, de que trata o Art. 2• do Decreto-lei n• 
499, de 17 de março de 1969, alterado pelo que dispuseram as Leis 
n•s 5.587, 5.815 c 6.! 10, de 2 de julho de 1970, 31 de outubro de 
1972 c I• de outubro de 1974, respectivamente, fica prorrogado até I• 
de outubro de 1977, após o que deverão ser apreendidos aqueles 
documentos onde forem apresentados, e remetidos ao Departamento 
de Policia Federal. 

Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasflia, 27 de outubro de 1976; 155• da lndcpedência c 88• da 

República.- ERNESTO GEISEL- Armando Falcio. 

À Comissão de Constituição e Justiça, • 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 205, DE 1977 

Estabelece pena para o agente que Inaugurar obra pública 
no período de 90 (noventa) dias anteriores à reallzaçio de 
eleições, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• A Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965- Código Elei· 
torai - passa a viger com a inclusilo, no Capitulo II, do Titulo IV, 
do seguinte art. 355, renumerando-se, para 356, o a tua! art. 355, e os 
demais preceitos que se lhe seguem: 

"Art. 355. Inaugurar o agente da administração fe. 
dera), estadual ou municipal, direta ou indirctamente, obra 
pública dentro dos 90 (noventa) dias que'precedam as elei
ções: 

Pena - Detençilo de seis meses a um ano c pagamento 
de90 u 120 dias-multa." 

Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçilo. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário, 

Justlficaçilo 

r: abuso de todos conhecido o expediente cm que silo uselros e 
vczciros nossos administradores, consistente em Inaugurar obras 
públicas em vésperas de eleições, com o fim de Influenciar os elel· 
tores a votnrem favoravelmente aos candidatos c ao partido da 
situaçuo. 

O futo ocorre tanto na esfera municipal como na estadual c na 
federul. Muitus vezes, obras públicas da maior urgêncln silo renll· 
zadas em ritmo "banho·mnrln" ou com valocidadc incompntlvel 

com 'os requisitos de segurança c qualidade, de modo a que se dis· 
ponhn de um rico calendário de innuguruções para as vésperas dos 
pleitos elcitornis. 

A legislação eleitoral nilo pode continuar alheia n esses abusos 
em que recursos públicos silo empregados com objctivos demn· 
gógicos ou de forma demagógica, com grandes prejulzos para as po· 
pulnçõcs interessadas. 

Nilo raro silo inaugurndas obras construldas a toque-de-caixa 
ou mesmo inacabndas, com o condenável propósito de angariar, por 
essa via, simpatias que se trnduzam em vitórin nas urnas. 

A pena prevista para a inflaçilo que ora se tipifica é 
razonvelmente enérgica, dentro do contexto das penalidades capitula· 
das no Código Eleitoral, consistindo na aplicação cumulativa de 
detençilo de seis meses a um ano e de 90 a 120 dias-multa, a ela 
ficando sujeitos qunisquer agentes da administração pública, dircta 
ou indireta, de qualquer das três esferas. 

Oferecemos a proposição ao exame e consideração dos ilustres 
pares, na certeza de que, sendo aprovada, com subsidias que a 
aperfeiçoem, contribuirâ para que se dê mais um passo na longa 
caminhada moralizadora de nossos costumes pollticos. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1977.- Leite Chaves, 

LEGISLAÇÃO CITA DA 

LEI N•4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965 
Institui o Código Eleltor•l 
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CAPITULO III 
Do Processo das lnfraçaes 

Art. 355. As infrações penais definidas neste Código são de 
nçilo pública. 

. ................................. ··················· 
(Às Comis.<àes de Constimiçào e Justiça e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 206, DE 1977 

Permite a entrega de correspondência comercial por meno· 
res encaminhados às empresas por enlldades de serviço social 
ou pelos Juizos de Menores, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Acresccntc·se ao Art. 2•, do Decreto·lei n• 1.681, de 13 

de outubro de I 939, o seguinte inciso: 

uArt. 29 . , . , . , . , . , .......... , ... , ............. . 
XIV - O serviço de entrega de correspondência comer· 

cial quando realizado, na mesma localidade, por menores en• 
caminhados às empresas por entidades de serviço social ou 
pelos Juizos de Menores" 

Art. 2• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçilo, rc· 
vogadas as disposições em contrário. 

JusiiOcaçio 

O objetivo central desta proposiçilo é permitir a entrega de cor· 
respondência comercial por menores encaminhados às empresas por 
entidades de serviço social ou pelos Juizos de Menores. 

Com a efetivaçilo dessa medida, milhares de menores que hoje 
se encontram literalmente nbandonados, poderão realizar ntividade 
útil para a comunidade e pura eles próprios. 

Como é de nmplo conhecimento, o problema do menor abando· 
nado ou infrator, neste Puls, vem alcançando nlvels alarmantes, cons· 
tituindo um autêntico flagelo social. 

Em quase \Odas as cidades brasileiras, atilhares de menores, 
completamente abandonados pela sociedade, perambulam pelas 
ruas, tornando-se facilmente infrutores, como os já tristemente fumo· 
sos "trombadinhas", de Silo Paulo, que levam o pfinico à população. 

i 
l 
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A mngnitude do problema, que não é apenas do Brasil, mas co· 
mum também a outras nações cm desenvolvimento, é simbolizada na 
próximo celebruçilo do Ano lntcrnucional do Menor, promovido pc· 
la Orgunizaçno dos Nações Unidas. 

·Em verdade, mais importante do que punir o menor infrator to r· 
nu-se indispensável promover-se a formação integral do menor aban· 
donado, através da educação c, fundamentalmente, do trabalho. 

A questão, no Brasil, lumcntavelmcnte ainda não foi enfrentada 
com u necessária decisão, devido, cm grande parte a entraves buro· 
cráticos e à ccntralizaçilo, operada pela Fundação Nacional do Bem· 
F.stnr do Menor. 

O problema, no entanto, está a exigir solução adequada, que só 
poderá ser obtida com n descentralização c ~ adoção de outras medi· 
das humanizadoras. 

Esse é o objetivo do presente projeto que se inspirou cm suges· 
tão oferecida pelo ilustre magistrado paulista, Dr. Carlos Alberto 
dos Santos Monteiro Violantc. 

Nesta conformidade, por configurar medida destinada a colabo· 
rur nu recuperação de menores abandonados ou infratores, espera· 
mos venha a merecer a acolhida dos ilustres membros desta Casa. 

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1977.- Franco Montoro, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 1.681 - DE 13 DE OUTUBRO DE 
1939 

Revoga o Decreto-fel n• 1.191, de 4 de abril de 1939, dis
põe sobre o monopólio postal da Untao e estabelece penas a se
rem aplicadas aos contranntores da colcta, do transporte e da 
distribuição dos objetos de correspondência. 

················ ··········································· Art. 2• Estão excluidos do monopólio de transporte pelo Cor· 
reio: 

I - As cartas c os objctos fechados como carta, de peso supc· 
rio r n 2 kgs.: 

II - As cartas abertas c os cartões postais, de data anterior a 
um ano, que já tiverem atingido seu fim primitivo. 

III - As cartas e os cartões postais, devidamente franquia dos c 
carimbados nos correios de origem, conduzidos por qualquer pessoa, 
desde que esse transporte não se faça como exploração industrial. 

IV -As cartas e os cartões postais de um mesmo signatârio, ou 
dos membros de uma mesma famflia, conduzidos, ocasionalmente, 
por pcssous que habitem com os remetentes ou com os destinatários, 
ou por qualquer outro portador eventual; 

V - As correspondcncias de qualquer natureza, que hajam 
transitado pelo Correio; 

Vl -As que forem levadas a uma caixa ou repartição postal; 
VIl- As que forem conduzidas por qualquer pessoa para o seu 

próprio serviço; 
VIII - As que forem transportadas entre localidades que não 

estejam ligadas, di reta ou indiretamente, pelo Correio. 
IX - As que forem transportadas no pcrlmetro das cidades, vi· 

las' c povoações onde não houver caixas de coleta c distribuição 
domicililtria; 

X- As que qualquer pessoa, natural oujurfdica, fizer transpor· 
tur, em serviços de sua própria economia, pelos seus empregados, 
desde que nem estes nem o remetente se encurregucm industrialmen· 
te de coletar correspondência; 

XI - As que forem colctadas, a titulo gratuito, na portaria de 
um cdiffcio pelo respectivo porteiro, pnrn serem entregues a pessoas 
que trubnlhem ou habitem nesse cdincio; 

XII- As curtos e outros papéis, relativos ao serviço das cmprc
sns ferroviárias, rodoviOrias, de nnvegaçno marltima, fluvial ou 
nêren, quundo transitarem nos vcfculos das respectivas empresas c fo· 
rem pelas mesmns endcreçndos ils suas estações ou agências, ou vlce· 
versu; 

XIII-· As cartas contendo manifestos, notas, gulns de cnrgas e 
t:utros dnt'ttn1 ":: :~ •. ·; ~JUI.llrótz~.:m consigo, sem rernunernçüo, os comnn· 

dantes, capitnes c pilotos de navios c aviÕes, os condutores de quais· 
q~er outros velc.ulos de transporte terrestre, marftimo, fluvial ou 
u~:rco, quando tnts correspondências devam obrigatoriamente acorn· 
panhar a carga ou mercadorias com elas transportadas. 

.......... ;;; 'é~~,i;;5e~· d~· c~~~;;,~i;áo. ~·:,~;i~~: 'de. Ed~;;çao· ~ 
Cultura e de Economia. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Os projetes lidos scrilo 
publicados c encaminhados às Comissões competentes, 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Como L!dcr, Sr. Prcsi· 
dente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Franco Montoro, como L!der de Minoria. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Lfdcr da Minoria, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem rcvisi!o do orador.) -Sr. Presi· 
dente e Srs. Senadores. 

Acabamos de receber comunicação do Sindicato dos Traba· 
lhadores Rurais da cidade de itaporanga, que narra as dificuldades 
que estão ocorrendo com 227 famllias de trabalhadores rurais dcno· 
minados bóias-frias, residentes no distrito ou bairro daquela ~idade 
chamado Vila Aurora. ' 

O documento se refere a uma medida judicial que está sendo 
impetrada contra aqueles trabalhadores pela própria Prefeitura 
Municipal da cidade, que, alegando necessidade de obras de urba· 
nizaçilo, determinou o despejo dessas 227 famflias. 

O apelo desse sindicato rural tem um sentido humano da maior 
relevância, e, nesse mesmo sentido, estamos dirigindo ao próprio 
Prefeito, ao Ministério Público local c aos sctorcs ligados ao Serviço 
Social, apelo, para que encontrem outra solução para esse problema, 
pois niio se compreende uma urbanização feita com o sacrif!cio de 
227 famflias. 

O estranho, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que, segundo relato 
que nos foi feito, a matéria passou a ser entregue a órgão da Scguran· 
ç~. Ora, nilo ê. um problema de segurança pública - poderá sé-lo, se 
nao for rcsolvtdo razoavelmente. Falar-se que o assunto é de scguran• 
ça pública é retroceder algumas dezenas de anos cm nossa História c 
repetir uma frase atribuída a um ex-Presidente, de que "a qucsti!o so· 
cial é um caso de policia". 

f:. evidente que o que se impõe é uma solução social, o encontro 
de fórmulas que permitam resolver de maneira humana o problema, 
que é, cm primeiro lugar, da cidade. Nilo há nenhum problema urba· 
nistico mais grave do que o desalojamento de 227 fammas, mesmo 
para o calçamento, saneamento ou a construção de qualquer edil!· 
cio, pois isso representaria um contra-senso. 

Com esse apelo, queremos destacar uma ascendência que está 
existindo entre nós, de graves conseqUências, que é a atribuição à 
policia c a órgãos de segurança, de todos os problemas que têm outra 
natureza. A policia quase sempre se encontra com o problema que 
decorreu de outras falhas. 

Nesse sentido, a Mesa acaba de dar conhecimento a Casa de 
projeto que apresentamos, provindo também do interior, de uma 
Comarca do Estado de Silo Paulo, onde um Juiz de Direito mostra o 
trabalho notável que os nossos juizes fazem na defesa do menor 
abandonado, esforçando-se para criarem obras de amparo c educa
ção procurando, inclusive, trabalho para o menor. Um dos serviços 
realizados pelos menores cm várias cidades do Brasil, principalmente 
nas grandes e médias, era a entrega da correspondência direta pela 
empresa, o que se fazia até época recente. Infelizmente, uma inter· 
pretaçno rigorosa de nossa legislação postal está impedindo que essa 
ntividadc seja exercida hoje. 

Atendendo a esse apelo, depois de ouvidos os órgãos técnicos, 
elaboramos projeto cuja finalidade 1: a seguinte: 

"Permite a entrega da correspondência comercial por 
menores encaminhados à empresa por entidades de serviço 
sociul ou por Juizes de Menores," 
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Com isso, visa-se reduzir a criminalidade hoje, cm algumas ci· 
dndcs; esta figura do menor abandonado, assaltante, conhecida pelo 
nome de ••trombndinha". 

A Capital de Silo Paulo teve, outro dia, suas runs centrais 
pnralisadas pelo fechamento, cm sinal de protesto feito pelos donos 
das casas comerciais, cm virtude do assassinato de dois deles, por 
assalto, quase todos por menores, jovens na idade de 18 a 19 anos. 

f:. um problema que se agrava, c está afcto à Secretaria de 
Segurança. 

Parece-nos que o importante é ir à causa do problema, c prin· 
cipalmentc das áreas da educação c do trabalho. f:. isso que pro
curam os Juizes de Menores, que têm sob sua responsabilidade a 
tutela desses jovens. Mas, hoje, eles se encontram com uma dificuJ. 
dnde: não é fácil encontrar trabalho. E uma das tarefas tradi· 
cionalmcnte exercidas pelos menores era, precisamente, a entrega 
de correspondência dircta pela empresa. As empresas desejam isso, 
desde que o serviço seja, como foi no passado, organizado por obra 
idônca, 

Com esse objctivo, apresentamos o projeto. Sua aprovação 
permitirá atividade útil a essa imensa infância c juventude de nossa 
terra, que só pode se preparar para exercer as suas atividadcs na vida 
pública c na vida social, através da educação c do trabalho. 

Esses dois exemplos, Sr. Presidente, mostram como está havcn· 
do uma preocupação excessiva com o problema de segurança c de 
policiamento, Como se o nosso problema pudesse ser resolvido sob 
esse aspecto. 

O terceiro exemplo, do conhecimento de todos, é relativo ao pro
blema estudantil, 

Parece, nas últimas horas, ter prevalecido uma orientação mais 
correspondente à índole normal dos movimentos estudantis. O pro· 
blcma do estudante não é um problema de policia ou, pelo menos, 
não é, cm primeiro lugar, um problema de policia. A Cidade de São 
Paulo acompanhou o desenrolar daqueles tristes c lamentAvcis 
acontecimentos, de um grande aparato policial, de soldados, para 
impedir a reunião de alguns poucos estudantes. Foi um ingresso 
violento na Universidade Católica, c cm alguns outros 
estabelecimentos de Silo Paulo, sem a autorização da sua Dircção, 
como se toda a escola fosse um centro de subversão. 

O tratamento policial do problema é errado. Estão ai três casos 
concretos c simples. A solução é a educação, a solução é o trabalho, 
a solução estã na causa do problema e não nos seus efeitos. f:. preciso 
que passe a dominar uma mentalidade mais ab'crta para enfrentar 
esses problemas, indo às suas causas reais. 

No caso da juventude, h1l certas frases, principalmente do 
SecretArio de Segurança Pública de São Paulo, que parece formular 
uma acusação da maior gravidade c inteiramente inconseqUente c de 
resultados contraproducentes. Numa das suas afirmações, foi colo· 
cada a Universidade Católica de Silo Paulo como um centro de 
irradiação subversiva - a Gráfica da Universidade como elabora
dora de documentos subversivos. 

O que houve, e isto está hoje, rigorosamente comprovado, foi 
um extraordinário exagero c abuso daquela autoridade. A Gráfica 
da Universidade Católica de Silo Paulo estA imprimindo trabalhos 
culturais, apostilas, c não foi encontrado, ali, nenhum documento se· 
quer, supostamente subversivo. 

Numa invasão feita num Centro Acadêmico, foi encontrada 
uma impressora que imprimia boletins daquele Centro Acadêmico 
ou de grupos daquele Centro Acadêmico. 

Há uma deslocação grnvlssimn do problema. 
O Relatório da Universidade Católica, objctivo, sereno, 

mostra a posição superior daquela Direçilo, inteiramente incompnti· 
vel com quaisquer medidas ilegais, subversivas, mas mostra também 
n defesa serena du autonomia universitária, centro de cultura, com a 
sua hierarquia, que deve ser respeitada. O Cardeal de Silo Paulo, nu• 
ma frase magnifica, disse: "Entra-se na Universidade por dois 
caminhos: pelo exame vestibular ou pela Reitoria" - porque a 
Universidade é um organismo que tem a sua estrutura, a sua hicrnr· 
qui a. 

"Se uma autoridade quer entrar na Univerisndc, dirija-se à Rei· 
toiin, que lhe facilitará o acesso" - diz a Reitora - "c 
acompanhará para testemunhar"- c não para termos uma invasão, 
com depredação, portas arrombadas, c, depois, a publicação de 
documentos que aquela autoridade diz ter encontrado, 

Qual a demonstração, a prova de que aquilo foi cfctivnmcntc o 
que ocorreu, se foi afastada a presença da Dircção, dos professores, 
que podiam comprovar os fatos c aplicar, se fosse o caso, as pcnali· 
dadcs? 

Esse primado do aspecto policial precisa ser varrido das nossas 
preocupações. As causas são muito mais de justiça, de educação c de 
trabalho. Estes, os aspectos que devem sobrelevar. 

Vi, recentemente, uma anAlise dos últimos Orçamentos. O que 
cresce nos Orçamentos dos Estados c da União silo as rubricas 
ligadas à segurança. Era preciso olhar mais para a causa do 
problema c não para o seu efeito. 

Acusar, por exemplo, a Universidade Católica, que tem dezenas 
de milhares de alunos, de um centro de subversão, é cometer uma 
inverdade, c fazer da subversão, dos extremistas c dos radicais, a 
maior propaganda. 

Dizer que ali é uma sede do Partido Comunista, é tecer um 
grande elogio no Partido Comunista; dizer que este movimento da 
juventude é um movimento comunista, é enaltecer o Partido 
Comunista e dar-lhe um mérito que não tem. 

Sr. Presidente, um pouco de serenidade é necessArio na 
colocação desse problema. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouçp, com pra· 
zer, o aparte de V. Ex• 

O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN)- Nobre Senador Franco 
Montoro, o problema do menor abandonado pode até tornar-se um 
caso de policia, mas não deixa de ser um caso de falta de justiça. Esta 
é a grande realidade do nosso Pais: mais de dez milhões de crianças, 
órfãos de pais vivos, pululam pelas periferias das nossas grandes ci· 
dndes. Na realidade- respeito- pode tornar-se um caso de policia, 
mas não resta a menor dúvida de que é mais falta de justiça. O pro
blema da repressão alcançou a totalidade dos universitários pau· 
listas. Não é posslvcl que uma minoria ativista, que reconhc· 
cidamente temos no Brasil c cm toda parte do mundo, possa, com o 
seu trabalho de delinqUéncia, prejudicar toda uma comunidade. t 
necessário que as autoridades compreendam que todos não podem 
responder pela falta de meia dOzin, O que não é posslvcl é que a 
intranqUiidadc reine em todos os lares deste Pais, c que essa minoria 
consiga, às barbas das autoridades, fazer por onde subverter a or· 
dcm, intrnnqUilizar o Pais, e o Pais, a Nação continue à mercê desses 
dissabores, a cada dia que passa. Portanto, cabe às autoridades 
procurar solucionar o problema, sem criar na nacionalidade o esti· 
gma da desconfiança que pode surgir a qualquer hora, nascida, 
realmente, do sofrimento. · 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a 
contribuição de V, Ex•. 

. Sr. Presidente, cm reposta à observação do Senador Agcnor 
Maria, lembro que é cxatnmcntc com esta preocupação que procu· 
ramos encontrar solução para esse problema, que pode, no fim, 
revestir-se de aspectos policiais- o problema do menor que se trans· 
forma em criminoso ou assaltante. Então, o problema torna·sc um 
caso de policia. Mas é preciso ver a causa do problema e evitar a sua 
eclosilo. 

Neste sentido, uma contribuição modesta para a solução do pro· 
blema é representada pela sugestão que recebemos precisamente de 
um Juiz de Direito, que tem essa preocupação social. S. Ex• pede 
que o Congresso, através de lei, permita que os menores, cncaml·· 
nhados pelo Juizndo de Menores ou por obra social, possam fazer cn· 
tregn de correspondência a serviço das empresas. 
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O merendo existe, as empresas desejam, mas está havendo um 
impedimento de ordem legislativa, Uma simples modificação da lei 
permitir!! que milhares de menoros cm todo o Brasil passem a exercer 
umu atividadc útil c capaz de preparar estes jovens para a sua 
integração na vida social. 

Estas, Sr. Presidente, us nossas considerações, com o apelo que 
reiteramos ao Prefeito do Cidade de ltoporongo c às autoridades lo· 
cais para que encontrem uma solução que nilo seja apenas policial e 
violenta, como o despejo, paro o situação dessas 227 fomllias que es
tilo morando cm barrocos construidos cm terras que pertencem à Prc· 
feitura. 

Estâ ar a oportunidade de um plano de habitação concreto, 
pequeno, humilde, que poderia ser ajudado pelos órgãos do Poder 
Público estadual e federal. Pura estas preocupações é que se deve vol· 
tar a atenção dos que querem realmente resolver os nossos pro· 
blcmas, e não transformâ-los cm problemas de polfcia ou de segu
rança. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Fui honrado com um convite da Associação das Secretárias de 
Sergipe, por intermédio de sua ilustre Presidenta, Doutora Maria 
José Silva Matos, para assistir às solenidades com que aquela 
Organização comemorará hoje o "Dia da Secretária", 

Se motivo superior me impede de atender ao convite com que 
fui dcstinguido, não posso deixar de registrar a data, com o que, a 
um só tempo, me associo às solenidades c correspondo ao desvanece
dor apreço. 

Noticiam os jornais que o dia de hoje, pela mesma motivação 
scrâ motivo de comemorações especiais cm todo o Pais. 

O fato merece, sem dúvida, um realce significativo, J;: que às 
naturais alegrias dessas abnegadas colaboradoras se une a prova de 
que nosso Pais cstâ cm marcha acelerada do seu desenvolvimento. 

Até: há alguns anos, não muito distantes, as atividadcs profissio· 
nais se limitavam a algumas carreiras. As nossas Faculdades, anual· 
mente, abriam os seus salões de honra para as solenidades de 
formatura de médicos, bacharéis e engenheiros, sendo que as demais 
profissões apresentavam quadros de pouquíssimos diplomnndos. 

Mas o Brasil cresceu. Tomou novos rumos e procurou dar à 
educação um sentido mais amplo, ajustando-a à realidade e às 
necessidades do Pais. Nilo é por outro motivo que, de algumas 
poucas centenas de universitários, exibem hoje as nossas Escolas 
Superiores, matriculas superior a um milhão de estudantes, Esse 
crescimento vertiginoso decorreu, sobretudo, da diversificação das 
carreiras, com o que se abriram novas e promissoras oportunidades 
para <JS jovens brasileiros. E, dentro dessa sadia orientação, passou a 
haver lugar pura a profissão de secretária, cujas atividadcs nilo se 
restringem a um simples trabalho de rotina, numa inadmissfvel 
burocracia, mus se estendem n uma eficiente colaboração de rele· 
vunte importância, c dn qual não prescindem, hoje, os homens de 
negócios de toda n espécie de organização pública ou particular, 
mesmo de curá ter não econõmico. 

E, cm Sergipe - devo dur o meu testemunho - o trabalho 
dessas admiráveis colaboradoras teve desenvolvimento tão acentua
do que resolveram elas criar a sua associação de classe, que congrega 
um grnnde número de associados. 

De acordo com u exposição que acabamos de fazer, as felicita· 
ções a que us secretârius têm direito nilo silo apenas delas. Pertencem 
tumhém ao Brasil, que assinulu por meio tilo expressivo o seu pro· 
gre<So, que lhe permite convocar um mutcrial humano tilo nobre 
para a construção muior e melhor do seu futuro. 

O Sr. Braga Júnior (ARENA - AM)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com 
muito prazer, eminente Senador Braga Júnior. 

O Sr. Braga Júnior (ARENA - AM) - Eminente Senador 
Lourival Baptista, nesta tarde V, Ex• homenageia as secretArias 
brasileiros, profissionais que realmente prestam relevantes serviços a 
toda a Nação. Hoje, a profissão de Secretâria estA amparada sob 
todos os ângulos. Se no passado não dispunham dos recursos para o 
excrcfcio da profissão, hoje, tal nilo acontece. Graças ao sistema 
implantado cm 1964, essas profissionais recebem do Governo e de 
todas as instituições, para as quais prestam relevantes serviços, apoio 
c o suporte necessário para o seu desempenho, colaborando, desta 
forma, na construção da Pátria brasileira. A homenagem que V, Ex• 
presta nesta tarde, é justa, e merece o elogio de todos os nossos pares, 
porque V. Ex• está reconhecendo o trabalho de uma classe obreira c 
digna, sob todos os aspectos. O exercfcio dessa profissão é dos mais 
dificeis, e já podemos nos orgulhar de contar com profissionais alta· 
mente qualificados no mister do secretariado, ajudando a construir o 
nosso Pais e o desenvolvimento nacional. Receba, pois, a nossa 
solidariedade e o nosso apoio ao discurso que V. Ex• profere, hoje, à 
tarde no Senado da República. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (ARENA- SE) - Sou muito 
grato a V. Ex•, eminente Senador Braga Júnior, por este seu aparte 
que muito enriquece o pronunciamento que fazemos na tarde de hoje, 

Não hã como desconhecer que o desenvolvimento e o progresso 
redundam cm continua valorização das profissões, do mesmo modo 
que estas, por seu turno, trazem a sua contribuição valiosa ao 
engrandecimento da própria Nação. 

A estas palavras quero, agora, juntar outras que são dirigidas, 
de modo geral, a todas as Secretárias do Brasil c, de modo especial, 
às Secretárias de Sergipe, através da operosa Presidente da Associa
ção das Secretárias de Sergipe, Doutora Maria José Silva Matos, 

Que cada uma delas se convença do valor do seu trabalho e do 
significado de sua colaboração. Que nada as desanime. Que confiem 
na capacidade de realizar e produzir. 

O futuro hã de ser enfrentado com muita confiança e coragem, 
Certamente muitos obstáculos poderão surgir. 1: uma contingência 
da vida. e verdade certa, que as longas caminhadas se fazem, muitas 
vezes, sobre urzes e pedras às quais, entretanto, pela pertinácia, pelo 
esforço c pelo estudo, sucederão os louros do triunfo. 

As conquistas fáceis não chegam a constituir vitórias. Estas são 
frutos da coragem, da abnegação e, muitas vezes, da renúncia. Estas 
qualidades, entretanto, não são privilégio de ninguém. Elas se 
aninham nos corações dos que têm fé inquebrantável nos superiores 
destinos do Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Murilo Parafso. 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE. Pronuncia o se
guinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ainda repercutem em nossos ouvidos as palavras pronunciadas 
na histórica cidade brasileira de Olinda, quando do transcurso do 
Sesquicentenário da Fundação dos Cursos Jurfdicos do Brasil, que 
ocorreu, concomitantemente, ali e em Silo Paulo. 

O velho Mosteiro de Silo Bento e o Convento de Silo Francisco, 
respectivamente, em Pernambuco e em São Paulo, foram os 
ambientes litúrgicos que se transformaram cm campo cientifico, 
quando em li de agosto de 1827, instalaram-se os primeiros cursos 
jurldicos, nesta Naçilo. 

Aqui mesmo, no Senado Federal, o acontecimento histórico foi 
condignamente comemorado. 

Pois bem, Senhor Presidente c Senhores Senadores, a Olinda, 
pioneira dos Cursos Jurfdicos e de tantos movimentos libertários c 
culturais, 1: a mesma Olinda que, nos dias ntuais, estA com seu povo 
reclamando a ação do Governo Central para a solução de três dos 
seus fundamentais problemas. 

Um deles decorre das enchentes do rio Beberibe 
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Não faz muito tempo, tivemos oportunidade de exultar o grande 
interesse com que o Governo Federal vem realizando as obras para a 
contenção das cheias do rio Capibaribc, com as suas dramáticas con. 
sc'qU!ncias para as populações do Recife e algumas cidades vizinhas, 
Todavia, lamentavelmente, não tem sido revelado igual interesse dos 
órgãos federais no que diz respeito à proteção das zonas ribeirinhas 
do Beberibc, cm Olinda, 

Ali, naquela histórica cidade, tumbl:m têm se constatado gran. 
des danos, quando ocorrem cheias do Bcberibe, 

Para se ter uma idéia desses prcjufzos, basta se citar que cm 
junho deste ano, com. uma precipitação pluviométrica não muito in. 
tensa, nada menos de 3,000 famflias ficaram, durante algum tempo, 
desalojadas, afastadas de suas casas e vivendo cm abrigos 
improvisados. 

Tudo porque houve uma enchente, das mais fracas, do rio 
Bebcribe. 

B louvável o esforço do atual Governo Federal na sua pronta 
açào para a contenção das cheias do Capibaribe, mas, ao mesmo tem· 
po, é dcplorúvcl a omissão do DNOS face à mesma problemática 
referente ao rio Beberibc, 

E o mais grave i: que nem os estudos técnicos, indispensllvcis à 
solução do problema, foram ainda conclufdos. 

Há um grande clcncC> de obras que precisam ser feitas, com a 
maior urgência possível, mas, nem sequer os projetas, foram ainda C· 

laborados. 
Barragens sobre os rios Bcberibc e Macacos; rctificação e 

ai argumento das calhas dos rios Morno e Bcbcribe; melhoria do 
Canal da Malãria; lago de pulsação, à altura da localidade chamada 
Peidnhos; controle de erosão do Bcbcribc; melhoria dos sistema de 
canais do Bobcribc; estudo do rompimento do istmo de Olinda (foz 
do rio Bcbcribc), com suas obras complementares; c preservação da 
área correspondente à bacia superior do Bebcribe, silo algumas das 
obras reclamadas pela população olindensc, 

Apesar de numerosas, não são aquelas obras muito onerosas 
aos cofres públicos e, quando realizadàs, resolverão um grave c sério 
problema da cidade de Olinda, cm Pernambuco. 

Outro problema, dos três a que me referi, é o do deslizamento 
dos morros da tradicional cidade, 

Exatamente agora que o Governo, através da SEPLAN, está 
ajudando substancialmente ao Estado, na restauração dos mõnumcn· 
tos históricos de Olinda, é injustificllvel c incompreensível, até, que 
nilo se cuide, também, de um fenômeno que pode destruir todo esse 
esforço que vem sendo feito. 

e bem verdade que o processo de deslizamento dos morros olin
dcnscs é lento, mas existe, c vem comprometendo um acervo cultural 
admirável. Por isso mesmo, nilo pode ser relegada a plano inferior a 
sua solução. 

Jâ fez um ano que,- faça-se justiça, sob o patrocfnio da pró· 
pria SEPLAN e com o empenho pessoal do Exm• Sr. Ministro Joilo 
Paulo dos Reis Vclloso,- foi promovido, naquela cidade pcrnambU· 
cana, um Encontro de Técnicos para debater o problema. 

Desse conclave participaram técnicos de renome nacional e 
internacional, inclusive dos quadros da UNESCO, 

Os professores Costa Nunes, Jaime Gusmilo c Ângelo Costa, o 
primeiro de Silo Paulo c os dois últimos de Pernambuco, entre mui· 
tos, há longos anos vêm se preocupando com esse fenômeno. 

Ocorre, todavia, que, até agora, decorrido um ano do aludido 
Encontro, nem as providências preliminares, constantes de medições 
especificas, lnstrumentulizaçilo, demarcações, foram iniciadas 
sequer, embora inclufdas nas recomendações dos técnicos que se reu· 
niram em Olinda, em setembro do ano passado, 

Estamos aqui, em nome dos olindcnses e também no de todos os 
pcrnambucanos que prezam os seus monumentos, c que, por isso, 
procuram prescrv•1·los, cobrando das autoridades responsllveis, us 
providências, cujo rctard•:mcnto jâ começa u nos levar à descrença e 
ao cansaço, 

O Convento de Sno Francisco, a lgreju do Carmo, o Mosteiro 
de Suo Bento, entre outrns relíquias históricas e vcrdndelrus obras de 

~rtc de que dispõe Olinda, apresentam rachaduras que vêm aumen
tando, sem que se adote uma providência para a preservação desse 
património artístico, cultural, histórico c religioso, 

Muito pouco adiantará a exaltação cfvica, histórica c cultural de 
Olinda, se, ao mesmo tempo, nilo se cuidar desse riqulssimo patrimô· 
nio que nos foi legado pelos nossos antepassados. 

Finalmente, Senhor Presidente, o terceiro problema é o avanço 
do mur nas praias olindenses, 

Trata-se de um fenômeno muito antigo, que data de mais de 50 
anos. 

Quando as ressacas do mar, 16 pelos idos de 1955, começaram a 
ameaçar de dcstruiçuo algumas casas, o então Ministro de Viação c 
Obras Públicas, através do extinto DNPVN, contratou estudos com 
o Laboratório SOGREAH, de Grenoble, para a indicação de solu. 
çõcs técnicas QUe detivessem a acão destruidora dn mar. 

!: indispensável salientar, para orgulho dos técnicos brasileiros, 
que esses estudos só foram contratados com o laboratório francês, 
porque no Brasil ainda não havia, àquela época, um laboratório de 
hidráulica. Tanto assim que 80% dos elementos necessários à elabora· 
ção do modelo reduzido, dos trechos das praias atingidas pelas res· 
sacas, foram diretamcntc colctados pelos nossos tí:cnicos. 

Após proceder aos meticulosos estudos que o assunto exigia, o 
Laboratório de Grenoble recomendou a construção de dois canais 
submersos, cada um com 550 metros de extensão e distantes cerca de 
200 metros da praia. 

Essa obra, se bem que executada cm prazo muito maior do que 
o estabelecido pelo laboratório SOGREAH, foi concluída cm 1966 
c continua protegendo as praias olindenses dos Milagres, Carmo, 
São Francisco c Farol. 

Ocorre que a excessiva demora na execução das obras - pro· 
gramadas para 18 meses c executadas cm 7 anos! - gerou correntes 
não previstas nos estudos, ocasionando, conscqUcntcmcntc, o avan
ço do mar na praia do Bairro Novo. Para sanar o mal, foi adotada, 
pelos mesmos técnicos de Grenoble, a solução emcrgcncial de cons· 
truir, naquele trecho, diversos espigõcs transversais à praia, o que foi 
feito no ano de 1967. 

Agora, o fenômeno se repete ao longo das praias mais distantes 
de Pedras Altas c Casa Caiada, possivelmente cm funçuo da constru· 
ção de uma recente obra de protcção do Porto do Recife. 

O Governo Federal, atravós da SUDENE, Ministério do lnte· 
rior c SEPLAN, c com ba~c nos recentes estudos procedidos pelo lns· 
titulo de Pesquisas Hidroviârias da PORTOBRÁS c nos 
anteriormente elaborados pelo laboratório de SOGREAH, auto· 
rizou a execução do plano de defesa daquelas praias de Casa Caiada 
c Pedras Altas. Essas obras, já contratadas, compreendem a cxccu· 
ção de diques submersos, numa extensão de 1.500m e deverão ser brc· 
vcmentc iniciadas. 

e. porém, inadiável que idênticas medidas de defesa se estendam 
à Ilha de Maruim c às praias do Rio Doce e do Bairro Novo, 
eliminando nessa última os espigõcs, construídos cm caril ter provisó· 
rio, hú li anos- notem bem, Senhores Senadores: cm carátcr provi· 
sório, hâ li anos! - c que tanto descaracterizam a orla marítima, 
além de propiciar grande prolífcraçilo de ratos, fato que vem crian· 
do, evidentemente, graves riscos à saúde pública. 

Só assim, com essas providências finais aqui apontadas, tcrâ o 
Governo Federal completado o plano global de obras de defesa das 
praias de Olinda, cuja execução teve inicio cm 1955, ou seja, hã 22 
anos atrás! 

Com essa demora, grande tem sido o sacrillcio imposto a uma 
parcela uprccidvel da populaçüo pernambucana, como se já nüo 
bastasse o fato de, nesse episódio, ao longo de 3 quilómetros de 
prnia- dos Milagres ao Farol- tem sido todas ns casns da orla ma· 
rltima'dcstruídas, pelas rcssucas do mar, 

Pelo exposto, Sr. Presidente, requeiro à Mesn, nu forma 
rcgiment(ll, que seja encaminhada aos Exm•s Srs. Ministros do lntc· 
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rior, dos Transportes c Ministro Chefe da Secretaria de Plancjamcn· 
to dn Presidência da República, solicitação contendo pedido de cscla· 
rccimcntos sobre a solução das enchentes do Rio Bcbcribc, dcs· 
liznmcnto dos morros c defesa das praias contra o avanço do mar, tu· 
do na cidade de Olinda, cm Pernambuco. 

Data ven/a, solicito que os requerimentos sejam, todos, instrui· 
dos com a anexação da justificativa que acabo de apresentar. (Muito 
bem I Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Estã finda a Hora do 
Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Estilo presentes 32 Srs, Senadores. Nilo hã quorum para 
deliberação. 

Em conseqUência, os itens n•s I c 2 da pauta, ficam com a vota· 
ção adiada para a próxima sessão. · 

Silo os seguintes os itens que têm sua votação adiada: 

-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 302, de 1977, do 
Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, da Conferência proferida pelo Senhor 
?>enador Magalhães Pinto, cm Fortaleza, 

-z-
Votação, em turno único, do Requerimento n• 310, de 1977, do 

Senhor Senador Renato Franco, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do artigo sob o titulo "Treze Anos Depois", de 
autoria do Senhor Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)-ltem 3: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 73, de 1976 (n• 1.739-B/76, na Casa de. origem), que 
acrescenta dispositivo à Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963, 
que "dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do 
Brasil'', tendo 

PARECER, sob n• 650, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, fnvorâvel ao Projeto nos 

termos do Substitutivo que apresenta. 

Em discussão o projct~. (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira usar da palavra cm sua discussão, 

declaro-a encerrada. 
Por falta de quorum, fica sua vot81;ão adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ lindoso) -Item 4: 

Discussão, em turno único do Projeto de Rcsoluçã~ 
n• 74, de 1977 (apresentado pdla Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n• 674, de 1977), que nutori· 
zn o Governo do Estado de Pernambuco a elevar cm 
CrS 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 675, dcl977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidude. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, irei 

declarar encerrada u discussão. (Pausa,) 
Encerrado, 
Igualmente, fica sua votação adiada pura a próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item S: 

Discussão, em pl'imeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senudo n• 192, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos 

Torres, que acrescenta parâgrnfo no nrt. I 17, da Lei 
n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973, tendo 

PARECERES, sob n•s 582 c 583, de 1977, das 
Comissões: 

-de Constituição e Ju•llça, pela constitucionalidade c 
juridicidade, nos termos do Substitutivo que oferece; c 

-de Educação e Cultura, fnvorâvel no Substitutivo da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Em discussão o projeto. (Pausa,) 
Niio havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando sua vota· 

çào udiudu puru u sessão seguinte. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Estâ esgotada a maté· 
ria constante da Ordem do Dia. 

Hú oradores inscritos, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre· Senador Otair Becker. 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Voltamos, nesta oportunidade, · a focalizar aspectos 
relacionados com a fruticultura de clima temperado, especialmente o 
cultivo de maçã. 

Embora tenha exigências específicas de condições climáticas que 
restringem o seu cultivo, cm algumas áreas do nosso Pais, cnmi· 
nhamos a passos seguros para a auto-suficiência da produção. 

Se até bem pouco o cultivo das macieiras no Pais era 
marcadamcntc pelo empirismo, não utilizadas técnicas adequadas de 
trabalho c escolhidas as variedades mais propicias às nossas condi· 
çõcs climáticas, hoje possulmos na região Sul do Pais, principalmcn· 
te cm Santa Catarina, pomares habitados por árvores de clima 
temperado, tecnicamente orientado por plantio com comprovada 
viabilidade económica do investimento. 

Isto foi posslvcl graças à criação do Projeto de Fruticultura de 
Clima Temperado, Lei Estadual n• 4.263 de 31· 12· 68 c, ainda com 
aplicação de incentivos fiscais por pane do IBDF, nesta área, a 
partir de I 970. · 

Também não tem faltado ao desenvolvimento desse plano a aju· 
da da Associação de Crédito c Assistência Rural de Santa Catarina, 
com o seu esforço vantajosamente compreendido pelo Serviço de Ex· 
tensão Rural do Estado, cujo desempenho, no ano passado, no cam· 
po da assistência crcditlcia aós lavradores, resultou na supervisão de 
18 mil projetas, no valor de 622 milhões de cruzeiros, para a aqui· 
sição de fertilizantes, sementes, mudas, mâquinas c implcmcntos, 
construções rurais, estradas vicinais c trabalhos de irrigação. 

A ACARESCjâ mantém escritórios cm 180 municlpios, 12 ntcn· 
didos por escritórios vizinhos, apenas cinco sem escritório ou assis· 
têncin. Mais de oitocentos funcionârios, técnicos c administrativos 
compõem sua rede assistencial, enquanto o Serviço de Extensão Ru· 
ral atende a mais de quarenta mil produtores c suas famllins, dirc· 
tnmcntc nas propriedades ou através de treinamentos mediante 
convênios com a Secretaria de Mão-de-Obra do Ministério do Tra· 
bulho. 

Com essa infra-estrutura técnico-assistencial, o agricultor cntarl· 
ncnsc cstâ cm condições de promover a modernização do setor c, por 
isso mesmo capacitado, nas regiões mais propicias do Estado, a 
desenvolver a produção de maçãs, com o mâximo de produtividade. 
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Nesse sentido, Sr. Presidente cabe destacar o trabalho de clucl
dnçi!o c orientação do Engenheiro Agrónomo R. A. Wcrncr, que 
acaba de difundir, no Estado, uma interessante plnquctc sobre A M•· 
çi no Brasil, publicada c distribuldn pela ACARESC. Logo no intrói· 
to, assinala Nélton Rogério de Souza: 

"Pelas perspectivas favoráveis de merendo c altos rcn· 
dimcntos por área cultivada, a maçil constitui-se cm alter· 
nativa das melhores para o nosso Estado, sem esquecer o que 
poderá representar para o Brasil cm termos de economia de 
divisas, pela substituição de importações". 

Segundo as observações do Agrónomo R. A. Wcrncr, a área to
tal usada no cultivo de macieiras, no Pais, é de seis mil hectares, dos 
quais 42,75% cm Santa Catarina. Quanto à produçi!o, cresceu de 
9.513 toneladas cm 1960 para 15.424 toneladas cm 1970, prevendo
se, este ano, a oferta de 17.800 toneladas c, cm I}J, de 58 mil tone· 
lndas. · 1 

Dentro desse contexto, o Estado de Santa Catarina aparece com 
uma participação de 54, 7%, este ano, que se clcvària n 76,2%, cm 
1980. 

Mas, a produção de maçãs no Brasil ainda é insignificante, di· 
ante do tamanho do mercado consumidor. Em 1969, importávamos 
mais de 113 mil toneladas, principalmente da Argentina, do Chile, da 
Espanha, dos Estados Unidos, da França, da Grécia c de Portugal. A 
estimativa de 1974 foi de 180.000 toneladas. Em valores absolutos 
gastamos cm divisas, cm 1973, USS 38,799,000. 

Entretanto, o consumo de maçils, per cap/ta, ainda é baixo no 
Brasil, embora tenha crescido de 650 gramas por ano, cm 1960, para 
um quilo c novecentas gramas cm 1975, habitante ano. 

Enquanto isto ocorre no Brasil, o consumo na Sulça é de 66 
quilos, França 61, Canadá 20, Austrália 20, EUA 14 c Argentina 11. 

O baixo lndicc de consumo de maçãs no Brasil decorre tanto da 
falta de educação alimentar, como da deficiência do poder aquisitivo 
dos consumidores. 

Assim sendo, a demanda cresceu de 219 mil toneladas no ano 
passado para 239 mil toneladas, este ano, devendo alcançar mais de 
300 mil toneladas, cm 1980. 

Sr. Presidente, finalmente apresenta o Doutor R. A. Wcrncr, cm 
seu objctivo trabalho, as seguintes conclusões: 

I') O Brasil, com seu amplo território, abriga regiões das mais 
diversas cm termos de clima, caracterizando-se o tropical, ~ubtrop[· 
cal c temperado. Essas condições permitem que apresente, cm sua 
área de clima subtropical c temperado, condições propicias de culti· 
vo de frutas de clima temperado cm geral c, cm certas Arcas mais 
restritas, condições especiais para a cultura da macieira. 

2•) O crescimento demográfico brasileiro pode ser considera· 
do alto, incorporando-se, cada ano, mais de 3.000.000 de habitantes 
(consumidores) ao processo económico nacional. 

3•) A população urbana estâ crescendo, cm comparação à 
população rural, existindo 10 municlpios nos quais a população 
oscila entre 500.000 c 6,000.000 habitantes; silo fatores importantes 
cm termos de distribuição da produção, ou seja, áreas concentradas 
de consumidores potenciais, que se constituem importantes pólos de 
comercialização. Esses lO municfpios, de centro urbano significativo, 
abrigam 18,5% da população brasileira. 

4•) A população tem possibilidade de alcançar nlvcis de vida 
mais altos c aplicar parte maior de seus ingressos cm melhoria 
alimentar. 

S• A produção nacional de maçãs é baixa, frente ao consumo, 
obrigando a volumosas importações. 

6•) As importações anuais de maçã têm cvoluldo, significativa· 
mente, onerando o Pais. 

7• O consumidor brasileiro está acostumado a ter cm oferta 
frutos de qualidudc, importados, 

8• Pura que a produção nacional tenha condições de concorrer 
com a produção importada c venha a alcançar grau razoãvel de 
aceitação no merendo, é necessário: 

-incentivar o plantio de variedades de qualidade superior; 

- processar a produção de forma a conseguir pndronizâ-la 
melhorando sua qualidade, atrav~s de: sclcçilo criteriosa, clussi: 
ficaçào adequada, tratamento de pós-colheita, polimento 
acondicionamento c embalagem. ' 

9•) Em função da defesa da produção brasileira de maçãs c 
beneficiando produtores, distribuidores c intermediários, há nccessi· 
dude de que venha a ser adaptada legislação que oriente seu 
comércio, envolvendo as atividadcs de: 

-colheita; 
-sclcção; 
-classificação; 
-tratamentos; 
-acondicionamento. c embalagem; 
-distribuição. 
JQ9) A oferta de frutas nacionais no mercado interno ocorre 

exclusivamente cm épocas de safra. Esse fato ocasiona abaixamento 
substancial na média do preço das frutas nacionais, comparndu no 
preço médio anual das frutas importadas, 

li•) Hâ necessidade de controlar a oferta, o que pode ser 
conseguido mediante técnicas de armazenamento refrigerado (c 
atmosfera controlada) c adequados tratamentos de pós-colheita, que 
garantem perfeita conservação da fruta. 

12') Para atender a demanda atual de maçãs com produção 
nacional deveriam existir cerca de 10.000 hectares com pomares de 
macieiras, em plena produção, 

13•) Para atender a evolução apresentada pela demanda 
deveriam ser implantados, anualmente, cerca de 1.200 hectares de 
pomares de macieiras. 

Sr. Presidente: 
Com estas observaÇões e indicações do excelente trabalho do 

agrônomo R. A. Werner, objctivamos interessar as autoridades fc· 
dcrais no maior incentivo e amparo à pomicultura no Pais, liber· 
tando·o das importações de maçãs c a conseqUente economia de 
divisas. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Prcsidente.(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no 
nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PU· 
BUCA DO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) -Concedo a 
palavra uo nobre Senador Agenor Maria. (Pausa.) 

S. Ex• nilo se encontra presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evclásio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Um dos nossos primeiros pronunciamentos nesta Casa versou 
sobre transportes. De hâ muito, observando as dimensões do Pais c, 
sobretudo, o comportamento do intercâmbio de mercadorias entre 
as diversas regiões brasileiras, pcrccblamos a distorcida prevalência 
do transporte rodoviãrio sobre o fcrroviârio, marítimo c fluvial. 
Diante disso, mtquclu oportunidade, propunhnmos uma reversão de 
prioridades. no sentido da utilizaçi\o do meio de transporte mais 
bartlto, capaz de permitir reduções nos preços finais dos produtos, 
umainando assim o ritmo do processo inflacionilrio. 

Entilo, jâ tinha sido apresentado no Pais o Programa de Dcscn· 
volvimcnto Ferroviário de 1975/1979, de 18 de outubro de 1974, o 
qual projetava nova c ambiciosa, podemos dizer, distribuição modal 
dos transportes, já para 1980. 

Segundo esse Programa, a predominância rodoviária, da ordem 
de 74,2%, cm 1973, cairia para apenas 54% ao término do ciclópico 
empreendimento. Enquanto isso, a participação dos modos de 
transporte ferroviário c por vias navegáveis, como ni\o podia deixar 
de acontecer, cresceria. As ferrovias, de uns mlscros 16,2% passariam 
a 32%. Em ãgcis passadas, os transportes por vias navegáveis salta· 
riam de 9,6% para 14%. 
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Se o II PND, num momento diflcil, apresentava metas incxcqUl· 
veis, o Programa de Desenvolvimento Fcrroriârio, que surgiu na 
mcsnia época, sendo, na verdade, um apêndice do referido Plano, 
excedeu-o cm otimism". 

Quanto à política de transportes, estabeleceu o 2• PND: 

"Política de deslocamento progressivo dos grandes trans· 
portes de massa para os sctorcs fcrroviârio, marítimo c nu. 
via!." 

Para realizar esse deslocamento progressivo, que representava 
de fato recriar toda a estrutura de transportes do Pais, superada no 
tempo c pela crise mundial de energia, o 2• PND previa um investi· 
mcnto total, no período 1975f1979, da ordem de 28 bilhões de cruzei· 
ros, a preços de 1975, cm ferrovias. 

. O P:ograma de Desenvolvimento Fcrroviârio i~ além, pois prc· 
v1a para 1gual período, c a preços de 1975, um investimento total de 
30,5 bilhões de cruzeiros, que dependeria de 28,4% de operações de . 
crédito com o exterior. 

O índice de crescimento do sctor ferroviârio, segundo o Progra· 
ma incluído no II PND, seria da ordem, portanto, de 21% ao ano. 

Segundo o Anuârio Estatístico das Ferrovias do Brasil, rcfcrcn· 
te ~o ano de 1977, publicado pela Rede Fcrroviãria Federal S/A., a 
vanaçilo percentual do transporte ferroviário, entre 1974 c 1975, foi 
de 7,45%, apresentando um desempenho semelhante no exercício se· 
guinte, de 7,4%. 

Adicionando os dois anos, o crescimento chegou a 1 s 4% 
enquanto para um ano só a taxa deveria ser de 21%, segundo 0 Pro: 
grama de Desenvolvimento Fcrroviãrio c o II PND. 

Sendo assim, Sr. Presidente, dificilmente a modificação cstru· 
tural prevista no II PND, por nósjâ referida, serã alcançada. 

O Sr. Braga Junlor (ARENA- AM)- V, Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Dentro de 
instantes, ouvirei, com o maior prazer, V. Ex• 

Dadas as condições do jâ elevado nível de endividamento extcr· O Sr. BraaaJunlor (ARENA- AM)- Muito obrigado, 
no do Pais, tal participação dos financiamentos exteriores era, entilo, Esta nossa avaliaçilo pode ser completada por outra, de origem 
e~cessiva, Ainda mais, quando sabemos que 0 Programa está dis· ofici.al. Em con~erência realizada na Escola. Superior de ?ucrra, a li 
tr1buldo por cinco a~ os, ~ jã agora 0 Pais ostenta um endividamento de .. JUlho próx1m," passado, o S~crctâno de .PlancJamcnto da 
externo que preocupa, o Irrealismo das projeções realizadas em 1974 _ SEPLAN e Supcn~tcndentc do Instituto~· Plancjamcnto do IPEA, 
fica mais do que evidente. Roberto Cava!cant1 de Albuquerque, analisando o que se obteve em 

. dois anos com o II PND, disse o seguinte: 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vejam como agimos com 1r. · ' 

responsabilidade nas c?isas públicas: 0 II PND registra, para a políti· "No caso da infra-estrutura, ainda que a realização 
ca de transport~s, 28 bll~ões; 0 Plano ~crroviârio, que é um apêndice financeira seja mais do que satisfatória, houve, até o momcn· 
do II PND, reg1stra 30 bilhões e 500 milhões de cruzeiros. Silo cvidên· to, problemas de cxccuçilo c de plancjamcnto, a par de gran· 
cias. de uma política irrealista, de uma política leviana, que se estâ a dcs elevações de custos. Por isso mesmo, além de registrar os 
realizar neste Pais. E um Orçamento contando com emprl:stimos baixos graus de realização obtidos até 1976, cm algumas 
externos, quando jll se sabia das dificuldades imensas em se contrair ârcas (transportes, sobretudo), mencione-se que o que se po· 
novo~ empréstimos, porque diflcil jll estava sendo conseguir cm· de objetivamcntc esperar, para o futuro, é um n(vcl de rcali· 
prl:st1mos para amortizações, para pagar juros da divida astronómi· zação financeira acima c um grau de execução flsica abaixo 
ca que o Brasil tem no exterior. dos previstos, dentro da Oexibí!idadc que permite o II PND • 

com a preocupação de executar o que for mais prioritário", 
Retornamos ao tema. Sr. Presidente, uma vez que nilo dcsapa· 

rcccram ainda os motivos para uma alteração profunda de enfoque 
sobre transportes no Pais. 

A escassez c os preços elevados dos custos de combustlvcl dcri· 
vado de petróleo continuam, A partir desse ângulo, o transporte é 
conseqUência de uma distorçilo estrutural. 

Por outro lado, o crescimento da renda interna brasileira pcrsis· 
te como necessidade, ainda que sob nova orientação distributiva, que 
reduza a desigualdade presente. 

Nesse caso, o transporte é um óbice estrutural, pois que encare· 
cc as mercadorias, elevando assim a temperatura innacionllria, redu· 
zindo o consumo das camadas mais pobres, aumentando também as 
dificuldades para a comercia!izaçilo com outros palses, A soja é 
exemplo marcante, já que na fazenda tem preço inferior 11 soja produ· 
zida nos Estados Unidos, mas, na hora do embarque, no porto, pas
sa a ter preço superior. Isto, cm razão da alta tarifa dos preços eleva· 

. dos do nosso transporte, porque a predominância é o rodoviário, 
consumindo gasolina, óleo, que não temos. Por fim, impedindo, na 
verdade, uma expansão maior do mercado interno nacional. 

Afirmando perseguir esses objctivos, o II PND nilo passou de 
um beco sem salda. Foram realizadas estimativas de produção e cal· 
culados os investimentos necessllrios a tais empreendimentos. No 
entanto, porém, a distância entre essas· avaliações c a realidade salta 
aos olhos, 

No que respeita propriamente ao transporte fcrrovlllrio cabe, 
Sr. Presidente, apresentar as projeçõcs, a fim de vcrificar,jll no tercei· 
ro ano de opcraçilo do 11 PND, o quanto deixou de ser realizado. 

!'ara 1980, o Programa de Desenvolvimento Fcrrovlllrio previu 
um total de 144 bilhões de tonelndas-quilômetro de cargas nltidamcn· 
te fcrrovlllrias transportudns. 

A objctividadc dessas palavras ilustra suficiente o que vimos 
observando ao longo deste pronunciamento. A cxccuçilo llsica cm 
termos de ferrovias é que é de fundamental importância, pois só 
assim poderemos inverter a tendéncia a déficits crescentes no balan· 
ço de pagamentos, se a economia for novamente acelerada, e, ao 
mesmo tempo, modificar os padrões internos de consumo, permitin· 
do à grande maioria da populaçilo brasileira adquirir produtos 
baratos e nas quantidades necessãrias. 

Ouço o Senador Braga Junior. 

O Sr. Braga Junlor (ARENA - AM) - Eminente Senador 
Evclâsio Vieira, o tema que V. E•• aborda, hoje, nesta Casa, (: 
realmente muito importa~tc. O Governo não se descuidou de 
tratar do problema ferroviário. Porém, a situaçilo internacional -
como V, Ex• bem o sabe c todos nós Senadores também o sabemos 
- inOuiu bastante para que essa meta do Governo sofresse um rctar· 
damento que nilo implicarll, tilo logo a situação permita, cm o Go· 
vcrno rcativar o problema ferrovillrio, que é realmente onde, todos 
sabemos, cstâ a solução do escoamento da produção brasileira mais 
barata. Em virtude disso, estamos dando conhecimento a V, Ex• c à 
Casa de que o Governo nilo abandonou a meta fcrroviâria. Apenas, 
teve que fazer uma rcformulaçilo, devido à situaçilo internacional 
que o obrigou a tomar esta providência. Agradecemos a atenção que 
V. Ex• acaba de nos dispensar. 

O Sr. Gll•an Rocha (MDB- SE)- V. Ex• permite um aparte,_ 
nobre Senador? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Jã o ouvirei, dcn· 
tro de Instantes. 

1?. tradicional, nesta Casa, escutarmos os homens da Aliança 
Renovadora Nucional, Pariido que dll suporte ao Governo central, 
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dizerem: V. Ex•s têm que entender que isso estâ a acontecer em face 
da situação internacional. E a conjuntura mundial. Silo os reflexos 
do exterior. 

Senador Braga Junior, na hora em que os preços do petróleo 
subiram de forma assustadora seria mais uma rnzilo para o Governo 
se dirigir à politica ferroviária, à polftica do transporte fluvial, do 
transporte de cabotagem, para baratear os transportes. Mas, infe· 
lizmentc, o que V, Ex•s sabem é que o Governo, que tem boa inten· 
ção,- mas só boa intenção não é o suficiente. - ... 

O Sr. Braga Junlor (ARENA- AM)- Permite-nos V. Ex•? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) - ... o Governo 
elaborou um plano mirabolante, irrealista, que não poderia ser 
executado e, tanto é assim, que não foi. Veja V, Ex• que o II Plano 
Nacional de Desenvolvimento previu para o transporte fcrroviârio 
28 bilhões de cruzeiros, ao mesmo tempo em que os técnicos do setor 
ferroviârio previram 30 bilhões e 500 milhões de cruzeiros, Veja que, 
dentro do próprio Governo, os técnicos nilo se entendem; c dai o 
fracasso. 

O Sr. Braga Junlor (ARENA- AM)- V, Ex• nos permite dar 
um esclarecimento? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Pois não, 

companheiro pruticamente sem urgumento, vez que V. Ex•, com 
muito brilho c propriedade, respondeu terminantemente às obser· 
vações do representante du ARENA. Mas, comentaria três aspectos 
da defesa que o Governo faz, através de seu representante, através de 
um fato insofismâvel, absolutamente irrespondivel, inclusive até pelo 
próprio Congresso, V. Ex• sabe que os Anuis recentes desta Casa 
registram discursos de representantes do Nordeste lamentando o 
fechamento de ferrovias que transportavam, em tempos idos e vivi· 
dos, o progresso daquela rcgiilo, Mas vamos ver cm que se baseou a 
defesa governumental. Primeiro, a defesa foi uma completa declara· 
çilo de impoti:nciu do Governo. O Governo, através de seu 
representante, diz que nilo pode fazer nada porque os árabes aumen
taram o preço do petróleo, que é, inclusive, a desculpa para tudo, 
quando um pu is, chefiado por estadistas, teria que fazer esta previsão 
há tempo. Evidentemente o Brasil precisa saber que nilo tem petróleo 
e, baseado nesse dado -e é bom que fique registrado para a História 
- um ilustre companheiro de Bancada de S. Ex• chamu a utençilo 
quase semanalmente, para o problema da borracha do Brasil - o 
Governo tem que ser metereologistu, tem que prever o tempo e nilo 
esperar trovoadas para depois se abrigar. Essa primeira desculpa 
evidentemente nilo corresponde à inteligência de um pais adulto. O 
segundo ponto é aquela velha cantiga, surrada c todo dia ouvida, de 
que o Brasil terá, o Brasil será produtor, o Brasil aplicarâ, o Brasil 
irá... Evidentemente não iremos esperar a vida toda, repetindo 

O Sr. Braga Junlor (ARENA- AM)- Esse orçamento de que aquele velho slogan de que o Brasil é o pais do futuro. Nossa obriga. 
V, Ex• cstâ fazendo citação, foi cm termos de tonelagem. No setor ção de Oposição é chamar atenção para erros presentes, para que, 
marítimo, o qual V. Ex• frisou, o Brasil hoje, através da politica com o renovado otimismo do Partido do Governo, esses erros não 
acertada do Governo, está realizando uma obra, que é motivo de aconteçam no futuro. V. Ex•, com a maior propriedade, faz-nos ver 
orgulho a todos nós brasileiros. Hoje, o Brasil estâ construindo um Governo que se fechou, que não permitiu o livre debate, que cer
na vias para resolver o problema da cabotagem nacional e, até, expor· ceou as liberdades no sentido de objetivar um melhor desenvolvimen· 
tando essas unidades fabricadas aqui nos nossos estaleiros. Esse é um to, c, agora, não tem motivo mais para usar também essa desculpa de 
problema complexo, de uma enorme grandeza que não pode ser que somente com um Executivo forte se conseguir(! o desenvolvimcn· 
resolvido apenas num perfodo governamental. Temos que ter, em to nacional. O Governo faz ouvidos moucos a essas observuçõcs que, 
primeiro lugar, as estruturas necessárias, para que os projetas como V. Ex• muito bem lembrou, foram feitas no primeiro instante 
iniciados, de acordo com as possibilidades do Governo, sejam rcali· em que assumiu essa cadeira, que muito honra, representando o 
zados dentro destas metas. V, Ex• nos permita fazer um outro Estado de Santa Catarina. A Oposição demonstra, mais uma vez, o 
esclarecimento: .não foram projetas irreais, diriamos melhor que seu inconformismo contra a incompetência de técnicos que apenas 
foram projetas arrojados e que, devido à conjuntura internacional, ti· planejnm e fazem do plancjamento um fim c não um meio c que, 
vemos que usar de uma outra estratégia para evitar que continuAs· inclusive, estilo partindo para perigosissima -e diria, pouco decente 
scmos nos endividando. Uma das preocupações de V. Ex•s é o - manipulação de dados estatfsticos, para tentar encobrir uma 
endividamento brasileiro que, pam nós, nào nos preocupa, porque . incompeténcia que salta à vista de toda a Nação, 
nós. contra! mos esta divida para implantar as indústrias de. i~sumos 0 Sr. Braga Junlor (ARENA_ AM) _v, Ex• nos ermite um 
bástcos para a Nação, Dentro de pouco tempo, o Brasd ;â será nov a nrt • p 
suficientemente independente nessa área, deixará de importar maté· 0 p c. 
ria-prima para o seu desenvolvimento, c essa divida serâ reduzida ao O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Dentro de instan· 
mfnimo, quando então teremos condições de exportar para os paises tes já ouvirei V, Ex• 
do mundo inteiro o que hoje nós ainda importamos, Em economia, Senador Gilvnn Rochu, nós, como um Pais de dimensões 
endividamento para o desenvolvimento é benéfico, saudável e é boa continentais, nós não tendo petróleo, não tendo aço suficiente, nilo 
polftica para todos os paise~ do mundo. Era esse o esclarecimento tendo borracha suficiente, porque não sabemos explorur as po· 
que nós desejávamos dar a V, Ex•, com relação à politica do tencialidades de que dispomos, demos uma predominância 
Governo. extraordinária c inusitada no transporte rodoviário, em prcjuizo do 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Estou a analisar 
os transportes rodoviário, ferroviârio, fluvial, maritimo de 
cabotagem; não fiz referência à navegação de longo curso. Reconhe· 
ço que na indústria naval temos avançado como na de longo curso, 
mas estou a me referir a outras Arcas, onde nilo houve progresso, não 
houve a execução daquilo que o Governo anunciou em seus pro· 
gramas, 

O Sr. Gllvan Rocha (MOS- SE)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço com prazer 
O Sr. Senador Gilvnn Rocha. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE) -Tinha anteriormente pe· 
dido um aparte u V, Ex• para dar as minhas idéias sobre a resposta 
que o representante do Governo deu no brilhante discurso de V, Ex• 
Entretanto, a sua perspicâcia e a sua inteligência deixa esse seu 

ferroviário, do fluvial, do marftimo. Explodirum os preços do petró· 
leo, mas continuamos com a mesma politica. Ai o Governo 
anuncia .... 

O Sr. Gllvon Rocha (MDB - SE) - Fechando fcrroviais no 
Nordeste. 

O Sr. Braga Junlor (ARENA- AM)- V, Ex• permite o apar· 
te? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- ... um plano para 
fazer reversão dessa polftica, mas que nilo passou de apenas mais um 
plano, como tantos outros anunciados e irrealizados. 

Ouço V, Ex• diante da insistência. 

O Sr. Braga Junlor (ARENA- AM)- Agradeço a bcncvolên· 
cia de V. Ex•, pois tenho de retirar-me logo, a fim de cumprir um ur· 
gente compromisso, A respeito do upnrte do nosso eminente colega, 
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Senador Gilvnn Rocha, nós prccisnmos esclarecer que o Governo 
projetou essas metas, esses projetes de grandeza, não foi para hoje c 
j6 ... 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- L6 vem o futuro! 

O Sr. Braga Junlor (ARENA- AM)- Foi realmente para que 
dcsseà Nação as estruturas ncccssârias ao seu desenvolvimento, E, a 
prova evidente de que não estamos falando cm futuro é que o Brasil 
de hoje já é uma Naçilo respeitada c considerada pelo mundo inteiro. 
Isto não é: obra para um Governo s6, mas para vdrios governos, para 
várias gerações, Sabemos perfeitamente que tudo isso s6 se faz com 
dinheiro, c, lamentavelmente, não dispomos desses recursos em nos· 
sas miles, para podermos realizar- c, realmente, como V, Ex• bem 
o disse, o Governo está bem intencionado, - todas essas obras ime· 
diatamcntc, o que s6 pode ser feito de acordo com as disponibilida· 
des que tivermos. Quanto ao ponto a que V. Ex• abordou do custo 
dos transportes, o Governo começou, também, a fazer o reaparclha· 
mente dos portos brasileiros que, como V. Ex•s sabem pcrfeitamcn· 
te, estavam cm situação precária, em todas as capitais d."s Estados 
brasileiros. Isto, também, faz parte do elenco de medtdas que o 
Governo vem tomando para poder, realmente, fazer nquilo que tO· 
dos desejamos, que é construir a grandeza do nosso Pafs. Entendi:· 
mos perfeitamente a preocupação de V. Ex•, que também é a nossa. 
Mas, usamos os recursos que estilo disponfveis. O Governo, rea!mcn· 
te, elaborou projetes arrojados cuja estratégia, devido à situação in· 
ternacional - tornamos a repetir para satisfazer ao nobre Senador 
Gilvan Rocha e a V. Ex• - foi preciso ser mudada, para que nilo 
continuássemos a nos endividar. Já estamos com a experiência do 
passado, vivendo o presente, para não repetirmos os erros dos nossos 
antepassados. e: esta a colocnçilo que prccist\vamos fazer ao discurso 
de V. Ex• 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um outro 
aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC) - Com muito pra· 
zer, 

O Sr. Glhan Rocha (MDB- SE)- Acaba V. Ex• de ouvir que 
o Ministro da Justiça do nosso Pais tem a mais absoluta e completa 
razão. O futuro do Brasil a Deus pertence. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Senador Braga Ju· 
nior, só um registro, Fala. V, Ex• em rcapnrelhnmcnto dos portos c 
modernização. O Porto de Santos continua congestionado; os Portos 
de Pnrnnaguá, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina ... 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE. Fora do microfone.)- O de 
Arncaju continua na planta, 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Exatnmentc. E as· 
sim vai por ar nfora. 

O Sr, Droga Junlor (ARENA- AM)- Eminente Senador, per· 
mitn-me um outro aparte. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com licença, as· 
sim V. Ex• absorve o meu discurso. Dê·me um tempo, Senador Bra· 
ga Junior, apenas paro um registro. Precisamos exporta;. Santa Cnt~· 
ri na produz frnngos. Do Oeste, os frangos silo conduztdos em cnmt• 
nhiles frigor!ficos para os portos, No Porto de ltnjal, que está npnre· 
lhndo segundo V. Ex•, o cnminhilo frigor!fico, que deveria chega~, 
depositar c retornar, paro continuar no transporte, chega u ficar rett· 
do vinte e um dias, atê navios chegarem pura, dele fazerem o trnns· 
porte ao navio, 

O Sr. Braga Junlor (ARENA - AM) - Permite V. Ex• que eu 
dê um esclarecimento? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com prazer. 

O Sr. Brugn Junlor (ARENA- AM)- e: que o Brasil de hoje 
cstfl numa explosilo de progresso que qualquer projeto, por mais ne. 

x!vcl que seja, não atende 11. demanda do desenvolvimento nacional. 
O motivo é este. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Tem razão V. Ex• 
Progresso no crime; progresso no empobrecimento do empresário. 
Nestn ordem não o queremos. Desejamos desenvolvimento, Senador. 

Prossigo, Sr, Presidente. 

Ao lançar o Programa de Desenvolvimento Fcrrovillrio, em 18 
de outubro de 1974, o General Ernesto Gcisel, estimou o cquivalén· 
cia, em dólares, e afirmou que esse Programa representa "um dos 
maiores empreendimentos jlllançados no Brasil". 

Acrescentava: 

"Esse programa, na base de investimentos nitidamente 
prioritários, tem em vista elevar o sistema fcrrovit\rio nacio
nal a nlvcl condizente com o atendimento adequado das 
necessidades decorrentes da estratégia maior do desenvolvi
mento do Pais, nesta quadra de sérios desafios, dentre os 
quais avulta o problema de escassez e custos acrescidos dos 
recursos energéticos." 

Outro não tem sido também o nosso objetivo, qual seja o de 
enquadrar convenientemente o transporte ferroviário no desenvolvi· 
mente brasileiro, reparando as distorções passadas c formulando 
condições pura que o planejamento dos transportes se faça no nfvcl 
das necessidades do Pais. 

A verdade 1: que, Sr. Presidente c Srs. Senadores, as metas esta
belecidas para o transporte ferroviârio folharam. E por que falha
ram? Porque os planos silo realizados sem a devida seriedade, -
repetimos - desprovidos de anâlises da realidade c sem a participa
çiío do povo. Esta Casa, por exemplo, que muito de valioso poderia 
estar oferecendo, em contribuições, para as pequenas c grandes renli· 
znções nacionais, tem sido erroneamente marginalizada. 

O Plano Ferroviário falhou, como também o da navegação nu. 
via!, nem se falando no de cabotagem. 

Aliás, gostarlnmos de saber qual o programa governamental 
que vem sendo cumprido cm suas metas anunciadas ... 

Tudo tem se limitado apenas a belos programas de intenções. 
Enquanto isso, o povo, na sua ampla maioria, vai sentido as 

maiores dificuldades, as maiores angQstias e continua cmpnbreccn· 
do. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 

S. Ex• não estt\ presente, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO. Pronuncia o 
seguinic discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Cumpro, Sr, Presidente, neste 30 de setembro, um indelével de· 
ver diante da Pâtrin c sobretudo da minha consciência, utilizando a 
mais ulta tribuna do Pais, para homenagear, com 21 dias de atraso, 
nos abnegados e invariavelmente esquecidos veterinários do Brasil, 
isto porque 9 de setembro, como sabemos, é dia dedicado a estes pro· 
fissionnis. 

Faço-o, Sr. Presidente, com muito atraso repito, por motivos 
absolutamente alheios a minha vontade, para dizer aos idealistas 
ml:dicos veterinârios do nosso reconhecimento, do apreço que merc· 
cem de quantos, sentimental ou economicamente, estejam envolvi· 
dos com a Pccu4riu Nacional. 

Pnrn dizer nos nosso> vcterinllrios, como homem pQblico, como 
representante do povo, o quanto silo credores dn estima de toda a 
Nnçilo brasileira pelo muito que tom realizado cm nosso favor mes· 
mo injustiçados c incomprcendidos, como têm sido, invariavelmente, 
desde o instante em que nbrnçnrnm a mcri:ória profissilo, 

Paru se ter uma h.U:iu do quunto devemos nos noRsos vc:tc:rin6· 
rios, cm termos de sntlde rGhlicn, vejamos o volume sempre crcsccn· 
te de vlscerns e carcnçns de nnimnis nbntidos, portadores de doenças 
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infecto·contngiosns e retiradas do consumo direto da nossa população. Aqui está: 

VlSCERAS CONDENADAS- S.I.F. 

Anos 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Espécies 

Bovinos 1.906,682 1.716.683 2,907.206 3.733.249 3.510.502 4.763.676 6.646.253 
Suínos 2.217.658 2.251.770 2.616.847 3.126.562 3.294.306 4,141.297 5.310.053 
E4LIÍUOUS 204.058 206.370 314.652 625.084 537.126 424.260 437.598 
Aves 46.294 48.311 195.422 119.258 224.609 651.672 1.411.249 
Ovinos 90.154 139.971 274.485 101.487 200.043 566.606 672.204 

Fonte: DIPOA/MA. 

CARCAÇAS RETIRADAS DO CONSUMO DIRETO- S.I.F, 

Anos 
1970 1971 1972 

Espécies 

Bovinos 63.863 101.322 161.691 
Suinos 108.678 134.830 128.123 
l:quidcos 11.352 9.929 11.386 
Avi.!S 672.944 644.127 1.199.839 
Ouvinw; 561 2.315 5.789 

Fonte: DIPOA/MA. 

Como se vê, Sr. Presidente, mais de 14 milhões de vísceras hn· 
próprias para o consumo, como, tn~bém, mais de 7.200,?00 aves." 
animais doentes nilo foram consumidos cm 1976, com msani\vc1s 
danos para todos nós, graças à inspcçilo sanitária dos veterinários do 
DlPOA. 

Temos, Sr. Presidente, o quarto maior rebanho bovino do mun· 
do como tambêm um dos mais baixos desfrutes dentre os produ· 
to;cs de carne. No entanto, mesmo pagando n um veterinário um 
snlârio menor do que normnlmcntc pngo n um motoristn de comi· 
nhilo, como o Ministério da Agriculturn fazin nté bem pouco tempo, 
de 1960 n 1970, graças aos nbncgados veterinários c zootccnistas 
brasileiros tivemos um o substancial melhoria no nosso rebanho, tan· 
to que as' nossas carcnçus, que pcsnvam 187 qu.ilos, cm 19~0, jã 
atinginm 198 quilos, cm 1970, e, de lã pura cá, mu1to se tem feito no 
sentido de melhorarmos mnis ainda o desfrute do nosso rcbnnho. 

Tamnnho, Sr. Presidente, tem sido o nosso descuido par~ com 
os nossos veterinários, tnl o nosso nlhenmento a esta ma1s que 
importante e decisiva profissão para o nosso socrguimento cconômi· 
co, que nilo contamos nem mesmo com um qunrto do número destes 
profissionais necessários à assistõncia do nosso rebnnho. 

Por outro lado numn verdadeiro insânia, vamos mais e mnis 
estimulando os .;cedentes das faculdades, produzindo maior 
número de grnduados desempregados, artificialmente , nesta trcslou· 
cada orgia urbanizndorn: vamos criando empregos no setor terciário, · 
como se fôssemos a mnis ricn e próspera civilização industrial, ao 
mesmo tempo, cm que desestimulamos a Veterinário c a Agronomin, 
esquecidos ou procurando esquecer que 2/3 dns nossas divisas depen· 
dem, exclusivnmente, destas 2 (duns) ntividades. 

Por incr!vel e mnis pnrndoxnl que possa ser, apesar dns nossos 
crescentes necessidades de ngrônomos e veterinários, este tnlvez sejn, 
em termos de corpo docente, o ~nico setor cm que estejamos renl· 
mente bem aparelhudos: o Indico de mntrlculas nn Arca de Ciêncins 
Agrários vem cnindo a cadn uno. 

e, Sr. Presidente, tilo dolorosnmentc vcrdndeiro o desestimulo 
que se vinha imprimindo no sctor, só recentemente ligeiramente 
ntenuado, que o próprio Ministério da Educaçao denuncia, em umn 

1973 1974 1975 1976 

199.824 207.614 304.698 414.119 
146.113 183.219 246.553 232.833 
37.580 41.279 48.768 113.298 

1.493.766 3.021.822 5.296.885 6.415.758 
2.356 5.975 26.298 25.673 

publicação oficiosa, tnis nnomnlias busca~do, contudo, umn 
terapêutica heróico para o terr!vel problema. Vejamos: 

Em 1969, numa matrícula de 342,886 no Ensino 
Superior, tivemos 9.445 matriculados cm Ciências Agrárias, 
o que correspondeu a 2, 7% sobre o total. 

Em, 1973, numn matricula de 836.469 universitários, 
atingimos tão-somente 15.090 alunos cm Ciências Agrúrias, 
ou seja, somente I ,8% sobre o total. 

Por outro lado, considerando-se que, em 1973, tínhnmos 6,000 
veterinários pura ntender às nossos necessidades, que se elevavam n 
mais de 30,000 profissionnis do setor, chegávamos, naquele nno, n 
um mais que desnlentndor !ndice de mntrículns, isto porque , em 
1969, com 2.561 mntriculndos em Veterinliria, tínhamos 0,75% sobre 
o totnl e, em 1973, com 4.113 cstudnndo Veterinária, ntingínmos 
menos de 0,5% sobre o totnl de mntriculndos no Ensino Superior. 

Sr. Presidente, n nossa teimosia, mais que suicido, em tudo 
fazermos para que o .Brasil scjn o mitigador da fome mundial, leva· 
nos n situações deveras embaraçosos, 

Como exemplo m!nimo dos nossos gigantescos dcscaminhos, 
vejamos a evidente discriminnçilo no tratamento dispe~sndo aos 
servidores do Ministêrio da Agriculturn, como se, em rcuhdadc, nilo 
se tratnsse de servidores dos mnis úteis no País. 

Ainda ontem, recebi um grupo de servidores do Ministério dn 
Agriculturn que, concursndos, pura obterem uma delongndu 
nomençi!o, só o foram após renuncinrem, por escrito, no direito de 
plcilenrem hnbitaçüo funcional, com o que estilo gustnndo cerca de 
5001. dos snlários recebidos somente com aluguéis de apartamentos, 

Não bnstnssem os limitnções de recursos na área do grnndc 
empregador, que 1: o Ministério dn Agriculturn, pura desgraça dos 
que abraçaram n Veterinário como profissão, ter!nmos, por acrêsci· 
mo, n arrnigndn Ignorância, somada à poucn lucrntividudc dos pro· 
dutores, que pouco ou nada valorizam os Médicos· Veterinários. 

Como se vê, Sr. Presidente, no mesmo tempo cm que se fuz 
urgente umn revisão no relacionnmento du cidade com n roça, que se 
remunere mntcrinlmente melhor os que produzem alimentos neste 
País. E até que o façamos, pelo menos, tributemos honras e ~lórius 

j 
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nos que nos antecipam neste amparo no produtor rural, rendemos as 
mais que justas c devidas homenagens nos nossos Veterinários c, por 
extensão, a quantos, como eles, no anonimato fazem n grandeza do 
nosso Brasil. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de Ln Rocquc) - Não há 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designan
do para a próxima n seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 73, 
de 1976 (n• 1.739-B/76, na Casa de origem), que acrescenta dispositi
vo à Lei n• 4115, de 27 de abril de 1963, que "dispõe sobre o Estatu
to da Ordem dos Advogados do Brasil", tendo 

PARECER, sob n• 650, de 1977, dnComissilo: 
-de Constltulçio e Justiça, favorável ao Projeto nos termos do 

Substitutivo que apresenta. 

-l-

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 74, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 674, de 1977), que autoriza o Governo do Estado de 
Pernambuco a elevar cm CrS 120,000.000,00 (cento c vinte milhões 
de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 675, de 1977, da Comissão 
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· 

dadc, 

-3-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 302, de 1977, do 
Sr. Senador Mauro Bcncvidcs, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, da Conferência proferida pelo Sr, Senador 
Magalhães Pinto, cm Fortaleza. 

-4-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 310, de 1977, do 
Sr. Senador Renato Franco, solicitando a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo sob o titulo "Treze Anos Depois", de nu· 
toria do Senador Jnrbns Passarinho. 

-5-

Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 192, de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que acrescenta 
parágrafo ao nrt. 117, da Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 582 e 583, de 1977, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridici
dadc, nos termos do Substitutivo que oferece: c 

-de Educação e Cultura, favorável ao Substitutivo da 
Comissão de Constituição c Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Está 
encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessdo às 18 !toras e lO minutos.) 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU 

CARDOSO NA SESSÃO DE 29-9-77 E QUE, ENTREGUE 
ii REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE· 
RIORMENTE: 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o scguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Os pequenos, os humildes, tamb~m têm a sua hora de exaltação. 
Representando um Estado pequeno, Sr. Presidente, c nessa rcprcscn· 

tação, tendo posto nela c através dela o mcú maior entusiasmo c a mi
nha maior vibração, não tenho por vezes encontrado, de parte da Ca
sa c de parte dos Poderes Públicos, o necessário acolhimento às rei· 
vindicaçõcs da minha terra c do meu povo. 

Disse que os pequenos têm a sua vez de exaltação, porque hoje, 
Sr. Presidente, o meu Estado vive uma hora de consagração. Não ~ 
apenas com a presença do Senhor Presidente da República que se 
ubalou de Brasflia para visitá-lo; não é com o deslocamento da Comi
tiva Oficial, que nos honra visitando o Espirita Santo, mas é com três 
fatos, Sr. Presidente, com os quais o Esplrito Santo ganha as páginas 
dos jornais de hoje, numa afirmação do seu futuro, numa afirmação 
da sua posição aproada para o seu progresso, para o seu desenvolvi
mento, 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- A C)- Permite V. Ex• um apar
te, nobre Senador'? 

· O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC) - Para afirmação, tam
bém, da sua grandeza, contestando V. Ex• ao considerá-lo como um 
Estado pequeno. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- Agradeço o apar
te de V, Ex•, que se não é uma profunda ironia é, ao que parece, uma 
camaradagem de armas, já que membro do mesmo partido, V. Ex• 
quer me trazer o seu estimulo c a sua colaboração. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- A C)- Não é ironia nem cama
radagem, é verdade mesmo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sr, Presidente, 
hoje o Senhor Presidente da República inaugura duas grandes etapas 
do desenvolvimento do meu Estado. A primeira é a inauguração, cm 
Ubu c Anchicta, do maior mincroduto do mundo. Se não foi feito 
com capitais capixabns, se não foi feito com a iniciativa de empresas 
capixabas, se não foi investimento de dinheiro capixaba ~. contudo, a 
consagração de que o Esplrito Santo, na tlrca siderúrgica, desempe
nha papel importante para o Brasil. 

Sr. Presidente, jâ havia anunciado os testes finais do mincroduto 
que hoje se inaugura c o embarque do primeiro navio carregado com 
62 milhões de toneladas de minério para a Europa, através de sua 
canalização que, vindo de Germano, no Municlpio de Mariana, cm 
Minas Gerais, a mil metros de altitude, atinge Ubu, a poucos quiló
metros de Anchicta, nas costas atlânticas do meu Estado, 

Hoje, o Senhor Presidente cstâ presidindo a inauguração da 
mais avançada tecnologia de transporte de minério de ferro do mun
do, cm que uma polpa formada do minério moldo, ou de granulomc
tria pequena c água apenas, se desloca impulsionada cm todo o seu 
percurso, c vence, cm 72 horas, n distância de 400 km que separa aJa
zida de Germano, cm Mariana, Minas Gerais, até o porto artificial 
de Ubu, que a SAMARCO construiu nas costas do meu Estado. Ali, 
Sr. Presidente, cm Anchicta, ou propriamente cm Ubu, 
a SAMARCO, esta empresa formada da Empresa Nacional 
SAMITRI, de mineração do manganês, que tem uma mina c uma cx
portnçilo considerável no Amapá, com SI% do capital c a 
MARCONA, uma empresa do grupo financeiro da Utnh lntcrnacio· 
na! Company com 49%, criaram um sistema de transporte que é o 
maior do mundo c cm que esse transporte do minoria é quatro vezes 
mais barato do que o transporte ferroviário que é usado cm quase 
todas ns minas c minerações que se conhecem. 

Ali o Senhor Presidente vai assistir, após a chegada daquela pol
pa que aquela canalização traz de 400 quilómetros de distância, ao 
dcssccnmcnto da polpa, à eliminação da água num processo catiôni· 
co de eliminação, cm que o ferro é concentrado c eliminados os rcsl· 
duos c a Agua, ar vai assistir à pclctização desses finos de minério c 
ao embarque conseqUente, através do maior sistema carregador de 
navio lnstulndo cm qualquer porto do nosso Pnls. Portanto, assiste à 
inauguração do maior mincroduto c do maior sistema de carrega· 
mente de navio cm qualquer porto do Pais. Inaugura-se ull, Sr. Prcsl· 
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dente, o terceiro porto industrial do Brasil, porto também formado c 
construido por essa Empresa SAMARCO, num aterro de 75 metros 
de altura pelo mar adentro, com 365 metros de comprimento c que· 
bra uns de I .200 metros onde encostam os cargueiros c recebem aquc· 
las pelotas amarelas cm que se converte o minério que vem do cora· 
çilo de Minas Gerais c se exporta pelo Porto de Ubu, no meu Estado, 

Portanto, o primeiro fato é altamente significativo para o meu 
Estado, O Governo Federal ainda não pesou bem o valor estratégico 
da nossa posição na salda do quadrilátero fcrrffcro de Minas Gerais, 
as águas profundas costeiras que permitem o embarque, ou o acosta• 
mcnto de navios de até 200 mil toneladas, com profundidade de I 8 a 
20mctros, 

Infelizmente a mentalidade siderúrgica de que se possui o Go· 
vcrno não logrou encontrar na minha terra o lugar ideal, num cncon· 
tro decisivo c histórico entre o minério de ferro que desce de Minas 
Gerais c o carvão metalúrgico que vem de outros pafscs e ali se cn· 
centram cm Tubarilo, no meu Estado. 

Depois dessa inauguração, Sr. Presidente, dcslocar·sc·á o Se· 
nhor Presidente da República para a Vale do Rio Doce, onde vai 
inaugurar, também, a duplicação dessa estrada de ferro transporta· 
dora de minério, que com essa duplicação das suas linhas vai pcrmi· 
tir um escoamento de minério de ferro num volume de 60 milhões de 
toneladas anuais. Enquanto Ubu vai exportar, cm pclotas, o minério 
no volume de lO a 12 milhões de toneladas anuais, a Vale do Rio Do
ce, com a duplicação das suas linhas de um metro, vai permitir um cs· 
coamcnto de até 100 milhões de toneladas de minério, com que o in· 
grcsso de dólares na nossa balança de pagamentos se constitui mais 
fortalecimento, capaz de gerar uma situação melhor para a economia 
brasileira, 

Sr. Presidente, várias vezes tenho dito aqui, na bitola de um me· 
tro, a Vale do Rio Doce faz correr, entre Minas c o Espfrito Santo, o 
maior trem do mundo. E: um trem, Sr. Presidente, cm que, quatro a 
cinco locomotivas acopladas puxam 160 vagões de minério com uma 
carga de mais de 12 mil toneladas, formando a mais extensa composi· 
çào ferroviária, cm bitola de I metro, registrada no mundo. E: a nos· 
sa ferrovia, que percorre c atravessa o meu Estado, que detém esse rc· 
cordc. Com bitola métrica nenhuma, Sr, Presidente, arrasta um 
trem de I quilómetro c 600 metros de comprimento, transportou, ati: 
setembro deste ano, a Vale do Rto Doce, 32 milhões de toneladas de 
minério de ferro c transportadas pela sua estrada de ferro. • 

Sr. Presidente, esta mesma estrada de ferro transportou, no ano 
passado, 52 milhões de toneladas de minério, cm virtude do recesso 
da indústria siderúrgica no mundo, caiu a sua exportação cm 77. Em 
virtude da crise que se agrava cm todas as grandes usinas sidcrúrgi· 
cas dos Estados Unidos, da Europa, do Japão c de outros pafscs, até 
setembro de 1977, a Vale do Rio Doce só exportou 32 milhões de to
neladas de minério, enquanto que, no ano passado, cm 1976, expor· 
tou 54 milhões de toneladas c, cm 1975, 54 milhões de toneladas de 
minérios. Portanto, estamos num dcsccnso, cm virtude da situação si· 
dcrúrgica do mundo, 

E, Srs. Senadores, o Brasil cmpcnhadfssimo na sua polftica sidc· 
rúrgica, de. emergir de Pafs subdesenvolvido para uma situação emer
gente, para uma situação mais cómoda, devia instalar, até 1980, o 
3• estágio das suas siderúrgicas, dentre elas a instalação da nossa 
Usina de Tubarão, no Esplrito Santo, que foi ultrapassada, que foi 
substitulda nas preferências governamentais pela ACOMINAS, ins· 
talada nos arredores de Belo Horizonte, cm Ouro Branco, onde vai 
produzir perfis pesados de aço, mas não vai ocupar o lugar de fabri· 
cução de placas de aço que se destinariam à Usina de Tubarilo, no se· 
to r do de exportação c abastecimento de usinas domésticas, 

Sr. Presidente, a Empresa Vale do Rio Doce investiu nessa du· 
plicaçilo, que vem sendo feita através de seis a sete unos, e só hoje se 
inaugura, o mais moderno equipamento ferroviário do mundo, Equi· 
pamcnto importado do Japão, automático, possibilitando que um 
trem com cento c sessenta vagões, scju manobrado só por três ho· 
mcns, tal a automatização desta composiçilo fcrrovldrin, apenas três 

homens manobram um trem de um quilómetro c seiscentos metros 
de vagões movidos e controlado eletronicamente. 

A sinalizaçi!o toda automática, Sr. Presidente, O cruzamento
que nilo há - mas a ultrapassagem de trens é feita eletronicamente, 
Então, nós nos orgulhamos de ser a Companhia Vale do Rio Doce 
uma das mais, senão a mais moderna estrada de ferro do mundo, na 
caractcrfstica de transporte de carga, 

Um traçado altamente técnico, de 1%, Sr. Presidente, no senti· 
do da importaçi!o c 1/Z!'o no sentido da exportaçi!o, Com as máqui
nas dicsel·clêtricas, as mais avançadas em tecnologia, com sistema 
cletrônico de sinalização dos mais modernos do mundo, em que qua· 
tro locomotivas, Sr. Presidente, c, às vezes, cinco, puxam um trem 
de um quilómetro c meio de carros, carregados com 12 a 13 mil tone· 
!adas de minério, Essa estrada de ferro, cuja construção se iniciou no 
inicio do século, teve papel importante na Segunda Guerra, quando 
os Estados Unidos, através de acordo internacional, nos forneceu o 
dinheiro para a sua modernização. Porque foi do minério de ferro, 
que as nações livres do mundo fabricaram parte do material de gucr· 
ra com que se subjugou o eixo formado por Roma, Berlim e Tóquio, 
Parte deste material de guerra, cm navios, aviões c armamentos, foi 
fornecida pelo minério que desceu c se exportou pela Companhia V a· 
Je do Rio Doce. 

Sr. Presidente, hoje, portanto, o Senhor Presidente da Rcpúbli· 
ca sente a pulsação do meu Estado. Se não pode senti-ln no trato 
com o nosso Governador, vai conhecê-la nesses dois fatos importan· 
tcs para a vida do meu Estado: a inauguração do maior minedouro 
do mundo, onde se localiza o sistema de embarque mais avançado c 
maior do Brasil e a estrada de ferro mais moderna que transportou, 
este ano, 32 milhões de toneladas de minério de ferro para favoreci· 
menta da nossa balança de pagamento, Silo esses dois fatos, Sr, Prc· 
sidcntc, que me dilo a exaltação desta comunicação, c, como brasilci· 
ro, eu me envaideço de que uma empresa intciramcntc).dirigida, mani· 
pulada c acionada por engenheiros brasileiros, através da sua vida co· 
mo empresa transportadora de minério tenha concorrido, extraordi· 
nariamcntc, para a obtenção de milhões de dólares que o minério de 
ferro tem conseguido cm várias nações da terra, 

Custou a duplicação da Vale a soma de 300 milhões de dólares c 
levou 7 anos de trabalhos, tendo sido terraplanadas I 3 milhões de 
metros cúbicos de terra c construidos 12 quilómetros de pontes, tú· 
neis c viadutos, tendo sido colocados 550 quilómetros de trilhos. 
Com a duplicação, a Vale do Rio Doce estará habilitada a exportar 
I 00 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. 

E outro fato é o mincroduto que também nos coloca cm posição 
de destaque no confronto com outras Nações. Em nenhum outro 
lugar do mundo encontramos um mincroduto com quatrocentos 
quilómetros de desenvolvimento, transportando minério de ferro, 
Encontramos, como disse, nos Estados Unidos mincrodutos que 
transportam finos de carvilo; em outros, oleodutos que transportam 
petróleo c produtos sintéticos; mincrodutos quc'trnnsportam asfalto; 
mas, finos de ferro, com quatrocentos quilómetros de desenvolvi· 
mcnto, somente o nosso, Hoje, a estas horas, o Senhor Presidente da 
República inaugura esta cxtraordinâria façanha têcnica da Samarco 
c de umn engenharia, 

O terceiro futo, Sr. Presidente, i: que depois de amunhã se deslo· 
capara o Espfrito Santo, pela primeira vez no meu Puls, uma curava· 
na de cinco mil pessoas, levando a sua solidaricdndc à luta que trava 
o biólogo, Augusto Ruschi, contra n prepotência e a insúnin de um 
Governo, Levará esta caravana de automóveis, que se deslocará, 
sâbndo, do Rio de Janeiro, c à qual me incorporarei, o testemunho 
de que o Brasil acompanha de perto c com o coração a tutu e a resis· 
têncin desse naturalista, desse homem dedicado ~ "ciência mnabll/s, 
de Lineu", que luta desarmado, sozinho, contra a sanha e a gula de 
uma Secretaria do Estado, 

Sr. Presidente, registro, ainda, este fato, este episódio, que roi 
narrado também, por mim, aqui, na semana passada, quando trouxe 
ao conhecimento du Casa u Jutu de Augusto Ruschi, que contraiu u 
Reserva Florestal de Sunta Lúcia, no Munlcfpio de Santn Tereza, no 
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Estado do Espírito Santo, contra a gula c a gana de um Secretário de 
Estado vcsünico, servindo aos interesses de um Governador, tam• 
bêm, inconseqUente, que quer desapropriar aquela área para entregá· 
lu no Instituto Estadual de Florestas para, segundo disse o Biólogo 
Augusto Ruschi, derrubar aquela reserva florestal c plantar palmito. 

Sr. Presidente, em outros países isto é caso de intervenção fc· 
dera! c de internação dos autores desse atentado. 

O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- Muito bem) 

O SR, DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - O Senado Fc· 
dera) vai ter conhecimento desse Governador que, se nilo for bióni· 
co, vai disputar uma cadeira, não digo dircta de Senador, porque 
parece que pelo aspecto geral c o clima, S. Ex• nilo está esperando 
bons ventos, então, vai-se candidatar à Câmara Federal. Mas, de 
qualquer maneira esse homem tenta destruir uma reserva florestal do 
Mus~u Nacional, dirigido por um cientista que dedicou toda a sua vi· 
da à preservação das espécies que Já se encontram, tanto de flores, 
como vegetais c animais; c dentre os animais destacamos o colibri, 
que, naquela reserva possui a maior criação do mundo; a Câmara 
dos Deputados teve, aqui, nos seus jardins suspensos, esses colibris 
que morreram, Sr. Presidente, por circunstâncias que não sabemos 
explicar. 

Esse moço, nrcnista de quatro costados, membro ou até parece 
Presidente da ARENA de Santa Tereza, disse que o Governo do meu 
Estado é um Governo insano. Nilo foi o MDB que falou isso; nilo fui 
cu. nos nossos comícios, na nossa linguagem derramada, áspera, 
violenta no calor da luta. Nilo fui cu que falei. Posso atestar que é 
mesmo insano mas, aqui, tranqUilamente, serenamente, consciente· 
mente. Mas quem disse isso é membro destacado da ARENA do 
meu Estado, é um biólogo do Museu Nacional, não é do Museu de 
Santa Teresa, é um homem que dedicou 38 anos da sua vida de 
cientista à ciência amabll/s, de Lineu, à botânica. Esse moço sai dos 
seus cuidados C, com a sua autoridade, diz nos jornais do Rio c na 
televisão que o Governador do meu Estado é um homem insano. 

Isso, Sr. Presidente, eloqUentemente, diz da rutura do pacto 
social no meu Estado, entre o homem que o desgoverna c o povo que 
sofre seus desatinos. Então, sábado, segundo noticiam hoje os jor· 
nnis do Rio de Janeiro; partirá da ex-Capital Federal uma caravana 
de cinco mil pessoas, jã com adesões assinadas e firmadas cm vários 
pontos da antiga Capital, para levar a Santa Tereza, no meu Estado, 
o apoio de homens que pensam que, além do brurrarra, da nossa 
vida, além do terra-a-terra, além do dia·a·dia, do cotidiano das 
nossas preocupações, há um espaço acima de nós; a preservação da 
natureza, o meio-natural, que nós estamos extinguindo para legar 
aos nossos filhos, o deserto, Sr. Presidente, que eles vão encontrar 
quando forem homens maduros, como nós, nos dia de hoje. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Permite um aparte, no· 
brc Senador? 

O SR, DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Eminente Senador Dir· 
ccu Cardoso, ouvimos com.utcnção o seu pronunciamento. Hâ cerca 
de dois ou três dias, a TV Globo projetou, para o País inteiro, a fala 
do biólogo que V. Ex• registra. Causou-nos cstupcfnção ouvir a 
notícia de que no Estudo de V. Ex•, no Espírito Santo, pretende o 
Governo liquidar com uma das mais belas reservas florestais com 
que conta aquela Unidade Federativa, pura o plantio do palmito. 1:: 
incrível, eminente Senador. Em qualquer outro país do mundo, nas 
circunstâncias que envolvem o caso, isso seria levado atê à conta de 
piada de mau gosto, V. Ex• faz muito bem, nesta tarde de paz, com a 
notícia ulvissareirn que dá uo Senado, dn inaugurnç~o do mincrodu· 
to também no Espírito Santo c da visita presidencial que Já se cfctivn 
neste instunte, cm denunciar ao Senudo c à Nação esta insensatez 
que se pretende cometer contra a natureza no Estado do Espírito 
Sunto. Parabéns, eminente Senador: o seu discurso umn vez mnis 
projeta u verdadeira imagem de V. Ex•, de homem corajoso c cioso 

de suas responsabilidades, que cm boa hora a gente de sua Terra deu 
no Senado da República. · 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Nobre Senador 
Lázaro Barbozn, recebo o aparte de V. Ext, que ê meu L!dcr, como 
um estímulo hs rllpidns palavras que tenho a oportunidade de dizer 
ao Senado Federal, estímulo, porque vindo do Líder do meu Partido, 
solidarizando-se com o meu pronunciamento, redobra o seu valor, 
multiplica o interesse que o Senado possa dar as minhas palavras c 
mostra à Nação os exemplares humanos que foram escolhidos para 
administrar o nosso País. 

De fato, admitir-se que se vai devastar uma reserva florestal, pa· 
ra plantar palmito, ·chega-me, Sr. Presidente, à imaginação uma idéia 
cm trânsito, que me passa pela cabeça como um relâmpago. 

Houve uma época - c o Senado sabe c sabem os que lêem a 
História- cm que um povo do mundo fez o "Pomar de Dom Luiz", 
de tão ncgrcgada memória. 

Conheço a situação das reservas florestais db meu Estado: a 
reserva dos Comboios- que citei aqui hã poucos dias- onde assis· 
ti, naquela faixa de areia, as onças virando as tartarugas da praia de 
casco para baixo, para se alimentarem das suas carnes. 

Pois bem, foram invadidas as reservas dos Comboios c a de 
Surunca, que o Estado tentava preservar, c foram loteadas para os 
apaniguados, os terrenos, num crime cometido, não contra nós, mas 
contra as gerações vindouras, Os nossos filhos assistirão ao que cu as
sisti no norte do meu Estado. Quando Deputado Estadual c Mcm· 
bro de uma Comissão Parlamentar de Inquérito ·pára apurar arbi· 
traricdadcs da polícia que espancava pioneiros, desbravadores, no 
norte do Estado, fui a cavalo através de lindas florestas, a mais bela 
reserva florestal do Brasil Central - pcroba, jacarandã, jcquitibâ, 
cerejeiras c canelas e outras espécies de vegetais- isto hã vinte c pou· 
cos anos. Hoje, percorro de automóvel ou de avião csta,mcsmn ãrca 
e não encontro uma pestana de mata, onde o dono de uma proprieda· 
de possa tirar o cabo de uma ferramenta. 

1:: o tributo ao progresso, dizem uns. Mas, houve uma incúria 
imensa dos que devastaram tudo e que não deixaram um tronco de 
pé assinalando aquelas espécies de vegetais, que, nos próximos anos, 
não teremos mais, porque não se restaurou a manta florestal que cxis· 
tia no norte do nosso Estado. Essas reservas pequenas, com área de 
50, 60 ou 100 alqueires de terra, o Governo quer então invadi-las 
novamente- o atunl Governo, porque os outros não pensaram nis· 
so, somente este Governo, cujo Governador vai-se ombrear aqui 
conosco, ano que vem, como Senador da República, passeando sua 
autoridade, embora tendo cometido contra o nosso povo e contra o 
nosso Estado tantos desmandos c, dentre muitos, mais este, contra a 
Reserva Florestal de Santa Lúcia. 

Como disse, Sr. Presidente, hoje registro esses fatos, e teria pra· 
zer, se lá estivesse, assistindo a essas inaugurações, para as quais não 
recebi convites, porque, afinal, não represento o oficialismo que está 
inaugurando essas obras. Entretanto, como capixaba c brasileiro, an· 
tes c além de tudo, coloco muito alto o meu sentimento de pat~iota. 
Sou um homem que vibra com todas as vitórias nacionais, mesmo 
sendo atê dos governos aos quais me oponho, porque eles pqssam, c 
o nosso País fica, não para nós, mas para os nossos filhos, c nossos 
netos, c para aqueles que descenderem de nós, 

Sr. Presidente, cntilo, nesta comunicaçi!o faço a exaltação de 
dois fatos importantíssimos para a história económica de meu País, 
que se realizam, neste instante, no meu Estado: a inauguração do 
maior mincroduto do mundo, e da maior estrada de ferro, de trnns· 
porte de minério de ferro nu bitola de um metro, a Estrada de Ferro 
Vale do Rio Doce, que não são de capitais cnpixabas, porque nós so· 
mos um povo pobre, mas que silo duas conquistas do Brasil. Se essas 
obras estão plnntudus no nosso chão, elas me dilo um entusiasmo 
que me fazem registrá-las, c participaria com vibração, se lá estives· 
se, no meio do povo a assistir esse espetdculo. E, sllbndo. tomarei pllr· 
te em um acontecimento pura o qual tenho credencial, c não preciso 
de convite. Vou, anonimamente, num carro levar uo naturalista o 
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meu apoio. Eu o farei como uma dcmonstraçilo do meu dever c da 
minha consciência. 

Então, Sr. Presidente, é o registro que faço: sábado, cinco mil 
brasileiros se deslocarão do Rio para levar à Santa Tereza, no meu 
Estado, o testemunho de que cinco mil consciências brasileiras se 
ergueram, num clamor comum, unlssono, c vilo dizer no Biólogo 
Ruschi, àquele homem enamorado da Ciência amab/1/,r de Lincu, que 
há trinta c oito anos está vivendo naquela reserva florestal, que há ai· 
guém neste nosso Brasil que também pensa como ele, Nilo com a 
cabeça do meu Governador nem a cabeça do Secretário c a do Dirc· 
tordo Instituto Florestal do meu Estado, mas cabeças que pensam 
que preservar o nosso meio ambiente, preservar o nosso habitat é ai· 
go que estamos fazendo para os nossos filhos c as gcraç.õcs vindouras. 

Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

SECRETARIA·GERAL DA MESA 

RESENHA DAS MA T~RIAS APRECIADAS DE I' A 30 
DESETEM8RO DE 1977 

(Art. 293, inciso li, do Regimento Interno) 

Projetas aprovados em I• turno 

Projeto de Lei do Senado n• 173, de 1975- Senador Franco 
Montare ....:. Restabelece, cm favor do aposentado que tenha reter· 
nado à atividadc, o direito de receber os bcnc!lcios decorrentes da 
Jcgislaçilo sobre acidentes do trabalho.- Sessão: 14.9. 77 

Projeto de Lei do Senado n• 168, de 1976 - Senador Orestes 
Quércia- DI! nova redução às allncas "a" c "b" do artigo 7• da Lei 
n• 605, de 5 de janeiro de 1949.- Sessão: 27.9.77 

Projeto de Lei do Senado n• 60, de 1977 - Senador Nelson 
Carneiro - Dá nova redução ao art. 543 da Consolidação das Leis 
do Trabalho- Sessão: 28.9.77 

Projetas aprovados em 2• turno 
e enviados ii Comissão de Redação 

Projeto de Lei do Senado n• 234, de 1975.- Senador Nelson 
Carneiro- Dispõe sobre a transferência de funcionllrio público cstu· 
dantc universitário, c dá outras providências.- Sessão: 20.9.77 

Projeto de Lei do Senado n• 93, de 1975- Senador Nelson Cnr· 
nciro - Obriga as empresas do Distrito Federal, que comerciam no 
ramo de carros novos c usados, a terem locais privativos de 
estacionamento, c dá outras providências.- Sessão: 29.9,77 

Projetes aprovados em turno único 
e enviados à Comissão de Redação 

Projeto de Lei do Senado n• 85, de 1977- DF- Dispõe sobre 
a organização bllsica da Policia Militar do Distrito Federal, c dll OU· 

tras providências.- Sessão: 20.9.77 
Projeto de Lei da Câmara n• 11, de 1975- n• 1.006·Cf72, na 

Casa de origem - Declaro o pau·brasil árvore nacional, determina o 
seu plantio c sua divulgação durante a Festa Anual das Árvores. -
Scssilo: 20.9. 77 

Projeto de Lei da Câmara n• 16, de 1977- n• 3.332·A/77, na 
Casa de origem -Altera dispositivos da Lei n• 5,682, de 21 de julho 
de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Politicas).- Scssilo: 22.9.77. 

Projetas aprovados e enviados 
à Câmara dos Deputados 

Projeto de Lei do Senado n• 47, de 1977 - Senador Vascon· 
celas Torres - Outorga a regalia de prisão especial aos professores 
do ensino primário c do ensino médio,- Sessão: 5.9. 77 

Projeto de Lei do Senado n• 254, de 1976 - Senador Mauro 
Sencvidcs - Dispõe sobre a emissão de selo comemorativo do cen· 
tcnário da morte do escritor José de Alencar, c dá outras provi· 
dências.-Scssilo: 15,9.71 

Projeto de Lei do Senado n• 152, de 1976 - Senador Orestes 
Quércla - Acrescenta parágrafo ~nico ao art. 439 do Decreto-lei 

n• 5.452, de 1 • de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Tra· 
balho).-Sessilo: 19.9,77 

Projeto de Lei do Senado n• 286, de 1976- Senador Jarbas 
Passarinho- Autoriza o Poder Executivo a doar o prédio que men· 
ciona. -Sessão: 19.9. 77 

Substitutivo do Senado no Projeto de Lei da Câmara n• 45, de 
1977- n• 3.576·A/77, na Câmara dos Deputados - Rctifica, sem 
ónus, a Lei n• 6.395, de 9 de dezembro de 1976, que "estima a Rccci· 
ta c fixa a Despesa da Uniilo para o excrclcio financeiro de 1977".
Sessão: 21.9.77 

Projeto de Lei do Senado n• 307, de 1976- Senador Saldanha 
Dcrzi- Acrescenta parágrafo ao art. 115 da Lei n• 4.737, de JS de 
julho de 1965 (Código Eleitoral), alterada pela Lei n• 4.961, de 4 de 
maio de 1968.- Scssilo: 26.9.77 

Projeto• aprondos 
e en~lados à sançio 

Projeto de Lei da Câmara n• 56, de 1977- n• 3.476·8/77, na 
Casa de origem- De iniciativa do Senhor Presidente da República 
- Dispõe sobre áreas de protcção para o funcionamento das CS· 

taçõcs radiogoniométricns de alta freqUência do Ministério da Mari· 
nha c de radiomontagcm do Ministério das Comunicações, - Ses· 
são: 14.9.77 

Projeto de Lei da Câmara n• 33, de 1976- n• 268·C/75, na Ca· 
sa de origem- Altera a rcdaçilo do artigo 10 da Lei n• 5.682, de 20 
de julho de 1971- Lei Orgânica dos Partidos Politicas.- Sessão: 
26.9.77 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 26, de 
1968 - n• !.867·8(68, na Câmara dos Deputados - Dá nova 
rcdaçílo ao § I• do art. 449 da Consolidação das leis do Trabalho 
(CLT).- Scssilo: 26.9.77 

Projeto de Lei da Câmara n• 51, de 1977- n• 3.293·8/77, na 
Casa de origem - Dispõe sobre a inspcção e a fiscalização abri· 
gatórias do sêmen destinado à inseminação artificial cm animais 
domésticos, c dll outras providências.- Scssilo: 28.9. 77 

Projetas Aprovados 
e enviados à Promulgação 

Projeto de Resolução n• 54, de 1977- Comissão de Economia 
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Óuarulhos (SP) a elevar cm 
CrS 47.300.000,00 (quarenta c sete milhões e trezentos mil cruzeiros) 
o montante de sua divida consolidada, - Sessão: 1•·9·77 
(extraordinária), 

Projeto de Resolução n• 55, de 1977 - Comissão de Economia 
- Autoriza o Governo do Estado da Pnraiba n elevar em 
Cr$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada.- Scssilo: 1•·9·77 (extraordinária). 

Projeto de Resolução n• 58, de I 977 - Comissão de Economia 
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Tcrcsino (PI) a elevar cm 
CrS 3.220.000,00 (três milhões, duzentos e vinte mil cruzeiros), o 
montante de sua divida consolidado. - Sessão: 1•·9·77 (ex· 
traordinária), 

Projeto de Decreto Lcg!slotivo n• 21, de 1977- n• 102·8(77, 
na Câmara dos Deputados- Autoriza o Senhor Vice·Presidente da 
República a ausentar-se do Pais, nu primeira quinzena de setembro 
do corrente ano.- Sessilo: 1•·9·77 (extraordinária). 

Projeto de Decreto Legislativo n• 20, de 1977- n• 95·8(17, na 
Câmara dos Deputados - Aprova o texto da Convenção que 
Estabelece a Comissão Scriclcola Internacional, celebrado cm Alés, 
França, a 19 de maio de 1955.- Sessilo: 5·9·77. 

Projeto de Resolução n• 60, de 1977- Comissão de Economia 
- Autoriza a Prefeitura. Municipal de Tcresina (PI) a elevur cm 
CrS 2.645.000,00 (dois milhões, seiscentos c quurcnta c cinco mil cru· 
zeiros), a sua divida consolidada, -Sessão: 13·9· 77. 

Projeto de Resoluçilo n• 57, de 1917- Autorizu o Governo do 
Estudo de, Minus Gerais a elevar em CrS I i I .000.000,00 (conto c 
onze milhões de cruzeiros) o montante de sua dfvidu consolidada. -
Sessilo: 13·9· 77. 

I 
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Projeto de Resolução n• 62, de 1977- Comissão de Economia 
_ Aurnriza u Prefeitura Municipal de Aracnju (SE) n elevar cm 
CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de sua 
~ivi~a consolidada.- Sessão: 15·9·77 (extraordinária), 

Projeto de Resolução n• 63, de 1977- Comissão de Economia 
_Autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MT) a elevar cm 
C'rS 7.000.000,00 (sere milhões de cruzeiros) o montante de sua dfvi· 
da consolidada.- Sessão: 15·9· 77 (extraordinãria). 

Pmjero de Resolução n• 56, de 1977- Comissão de Economia 
_ Aurnri1.a a Prefeitura Municipal de Várzea Paulista (SP) a elevar 
cm CrS 4.H22.000,0Ó (quatro milhões, oitocentos c vinte c dois cru-
1.ciros) 0 montante de sua divida consolidada.- Sessão: 16·9-77. 

Projeto de Resolução n• 59, de 1977 - Comissão de Economia 
_ Autoril.ll a Prefeitura Municipal de Maringá- (PR) a elevar em 
CrS 90.174.074,64 (noventa milhões, cento c setenta c quatro mil, 
setenta c quutro cruzeiros e sessenta c quatro centavos) o montante 
~c sua ~!vida consolidada.- Sessão: 16·9·77. 

Projeto de Resolução n• 64, de 1977 - Comissão de Economia 
_ Autoriza a Prefeitura Municipal de lguatcmi (MT) a elevar cm 
Cr$ IH.520.060,00 (dezoito milhões, quinhentos e vinte mil e 
sessenta cruzeiros) o montante de sua divida consolidada.- Sessão: 
I r,.q. 77 (extraordinária). . 

Projeto de Resolução n• 65, de 1977 - Comissão de Economia 
_ Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em 
CrS 9.500.000,00 (nove milhões c quinhentos mil cruzeiros) o mon· 
tanto de sua divida consolidada.- Sessão: 16·9·77 (extraordinária), 

Projeto de Resolução n• 28, de 1977 - Comissão de Consti· 
tuição e Justiça - Suspende a Execução, em parte, do § I• do 
l)ecrcto·lei n• 203, de 1970, do Estado de Silo Paulo. - Sessão: 
19·9-77. 

Projeto de Resolução n• 29, de 19i7 - Comissão de Consti· 
tuiçào c Justiça- Suspende a execução dos arts. 251 c 252 da Lei 
n• 699, de 1967, modincada pela Lei n• 816, de 1970, do Municfpio 
~c Mesquita.- Sessão: 19·9·77. 

Projeto de Resolução n• 32, de 1977 - Comissão de Consli· 
tuição e Justiça- Rctinca, para nns de direito, a Resolução n• 8, de 
1977.- Sessão: 19·9·77. 

Projeto de Resolução n• 67, de 1977- Comissão de Economia 
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé (PR) a elevar em 
CrS 10.100.199,05 (dez milhões, cem mil, cento c noventa c nove cru· 
tciros e cinco centavos) o montante de sua divida consolidada. -
Scssito: 20·9· 77. 

Projeto de Resolução n• 66, de 1977 - Comissão de Economia 
_ Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal (RN) n elevar cm 
CrS 2.553.035,60 (dois milhões, quinhentos c cinqUenta c três mil, 
trinllle cinco cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua divida 
c11nsolidada.- Sessão: 20·9·77 (extraordinária). 

Pmjeto de Resolução n• 68, de 1977- Comissão de Economia 
-Autoriza a Prefeitura Municipal de Silo João do !vai (PR) n elevar 
cm CrS 2.664.193,28 (dois milhões, seiscentos c sessenta e quatro mil, 
ccntn e noventa c três cruzeiros e vinte c oito centavos), o montante 
~e sua divida consolidada.- Sessilo: 20·9· 77 (extraordinâria). 

Projeto de Resolução n• 71, de 1977- Comissão de Economia 
_ Autoriza o Governo do Estudo de Silo Paulo a elevar em 
CrS 1.000,000,000,00 (hum bilhilo de cruzeiros) o montante de sun 
~ivida consolidada.- Sessão: 21·9·77 (cxtraordinârin), 

Projeto de Resolução n• 69, de 1977- Comissão de Economia 
- Autnrizn 11 Superintendência do Desenvolvimento do Litornl 
l'aulist 11 (SUDELPA) 11 elevar cm CrS 69.854.000,00 (sessenta e 
nove milhões, oitocentos e cinqUenta e quatro mil cruzeiros) o mon· 
runtc de su11 divida consolid11dn.- Scssilo: 22-9· 77 (extraordinária). 

Projeto de Resolução n• 72, de 1977- Comissão de Economi11 
- ,\utorizu 11 Prefciturn Municip11l ~c Faxinai (PR) 11 elevar cm 
Cr$ 4.657.107,79 (quatro milhiles, seiscentos e cinqUenta e sete mil, 
ccnhl c: sete ~rulciros c setenta c nove centaYns) o montante de !'iUU df
vida consolida~a.- Sessão: 22-9· 77 (cxtruordlnárin), 

Projeto de Resolução n• 70, de 1977- Comissão de Economia 
- Autoriza n Prefeitura Municipal de ·santos (SP) a elevar cm 
CrS 34.564.618,40 (trinta c quatro milhões, quinhentos c sessenta c 
quatro mil, seiscentos c dezoito cruzeiros c quarenta centavos) o 
montante de sua divida consolidada.- Sessão: 23·9· 77. 

Projeto de Resolução n• 76, de 1977- Comissão de Economia 
- AÚtoriza a Prefeitura Municipal de Manaus (AM) a elevai cm 
CrS 14.480.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos c oitenta mil cru· 
zeiros) o montante de sua divida consolidada.- Sessão: 23·9· 77. 

Projeto de Resolução n• 75, de 1977 - Comissão de Economia 
-Autoriza a Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz (PR) a elevar 
em CrS 4.884,388,10 (quatro milhões, oitocentos e oitenta c quatro 
mil, trezentos e oitenta c oito cruzeiros c dez centavos) o montante de 
sua divida consolidada.- Sessão: 27·9·77. 

Projeto de Resolução n• 73, de 1977- Comissão de Economia 
.- Autoriza o Governo do Estado do Paraná a elevar em 
CrS 6,363.000,00 (seis milhões, trezentos c sessenta c três mil cruzei· 
ros) o montante de sua divida consolidada. - Sessão: 29·9·77 (ex· 
traordinárin). 

Projeto de Resolução n• 80, de 1977- Comissão de Economia 
- Autoriza a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora (MG) a elevar 
em CrS 349.479.200,00 (trezentos c quarenta c nove milhões, quatro· 
centos e setenta e nove mil e duzentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada.- Sessão: 29·9·77 (extraordinária), 

Projetas arquivados nos termos do artigo 278 
do Regimento Interno 

Projeto de Lei da Câmara n• 5, de 1977 (n• 2.928 • B/76, na Ca. 
sa de origem)- Altera o Decreto-lei n• 1.422, de 23 de outubro de 
1975, que "dispõe sobre o salário-educação",- Sessão: 1-9·77. 

Projeto de Lei do Senado n• 113, de 1976 - Senador ltalfvio 
Coelho- Revoga o§ I•, do artigo B•, da Lei n• 4.728, de 14 de julho 
de 1965, que "disciplina o mercado de capitais c estabelece medidas 
para o seu desenvolvimento".- Sessão: 5-9·77. 

Projeto de Lei do Senado n• 124, de 1975- Senador Leite Cha· 
vcs- Acrescenta parágrafo único ao art. 60, do Dccrclo·lci n• 167, 
de 14-2·67, para retirar ao endosso dado à Nota Promissória Rural o 
carãtcr cambiârio, reduzindo-o a simples cessão civil sem efeito 
regressivo contra o endossante,- Sessão: 6·9· 77 (tramitação conjun
ta com o PLS 144/75). 

Projeto de Lei do Senarlo n• 144, de 1975- Senador Vasconcc· 
los Torres - Dispõe sobre o privilégio de crédito do produtor rural 
nu falência c concordata c dA outras providências.- Sessão: 6·9·77 
(tramitação conjunta com o PLS 124/75). 

Projeto de Lei do Senado n• 87, de 1974 - Senador Franco 
Montoro- Dispõe sobre a ~cmuncraçilo dos diplomados cm Fnrmâ· 
cia, e dll outras providências.- Sessão: 12·9·77. 

Projeto de 'Lei do Senado n• 223, de 1975 - Senador Franco 
Montoro- Assegura o respeito ao direito dos segurados da Previ· 
dência Social que jâ tiverem preenchido as condições exigidas para 
sua aposentadoria. Dâ nova redução ao art. 29 da Lei n• 5.890, de 8 
de junho de 1973.-Scssão: 14-9-77. 

Projeto de Lei da Câmara n• 84, de 1976- n• 2.110 • B/76, na 
Casa de origem - Dispõe sobre n obrigatoriedade do ensino de por· 
tuguês nos cursos superiores de graduação.- Sessão: 16·9-77, 

Projeto de Lei do Senado n• 242, de 1975 - Senador Franco 
Montoro- Dispõe sobre a reserva de vagas para atendimento dos 
empregados reeducados ou readaptados profissionalmente, dando 
nova rcdaçilo ao url. 55 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960.
Sessão: 20·9· 77. 

Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1977 -Senador Vasconcc· 
los Torres - Dispõe sobre o troco obrigatório e dâ outras providên· 
elas.- Sessão: 27·9·77. 

Projeto aprovado em turno suplementar 
e enviado ii Comlssilo de Redaçilo 

Suhstitutivo do Senado uo ~rojeto de Lei du Cdmnru n• 109, de 
1974- n• 249 • C/71, na Casn de origem- Dispõe sobre os cstã-
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gios de cst~1dnntes de cstabelc:cimentos de ensino superior c de ensino 
profissionali1.ante do 2• Grau e Supletivo, e dá outras providências. 
- SessüÓ: 13-9-77, 

Projetos rejeitados 
e enviados oo arquivo: 

Projeto de Lei do Senado n• 116, de 1977 - Senador Nelson 
Carneiro - Dispõe sobre a fixação de critérios para o cálculo da 
Previdência Social.- Sessilo: 1•·9-77. 

Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1977- Senador Vasconce
los Torres- Reformula direitos do aposentado pela Previdência So
\,:ial que rewrna no trnhalho, e dú outros providências. - Sessiio: 
~·~-77. 

Projeto de Lei do Senado n• 126, de 1975 - Senador Orestes 
Qucrcia- Aliem a redaçuo do art. I• da Lei n• 5.958, de 10 de dc
-emhro de 1973, que dispõe sobre a retroatividadc da opçilo pelo rc· 
gim e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.- Scssilo: 14·9·77. 

Projeto de Lei do Senado n• 157, de 1976- Senador Pnulo 
Guerra- Autori1.u a dispensa da taxa de Kw de energia elétrica for· 
neoida pelas subsidiltritts da ELETROBRÁS para irrigação de lavou
ro> no sctor rurul, e dá outras providências.- Sessão: 14-9-77. 

Projeto de Lei do Senado n• 228, de 1976 - Senador Orestes 
Qui reia- D:i nova redução ao art. 818 do Decreto-lei n• 5.452, de I• 
de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). -
Sc.~~:1n: 15-9-77. 

Projeto de Lei do Senado n• 279, de 1976- Senador Vasconcc-
1,,., Torres - Proíbe a importação ou a comercialização de filmes 
ro ncm:ttográ ticos em lotes,- Sessão: 16·9· 77. 

Projelo de Lei do Senado n• 136, de 1977- Senador Nelson 
t .orneiro - Disciplina o cxercfcio da profissão de olicial-barbeiro c 
do· olicíal-cabcleirciro, e dâ outras providências,- Sessão: 16·9· 77. 

Projeto de Lei do Senado n• 118, de 1976 - Senador Orestes 
Quêrcia - Dá nova redaçilo ao urt. 768 do Decreto-lei n• 5,452, de 
I• de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).- Sessão: 
20-9-77. 

Projeto de Lei do Senado n• 259, de 1976 - Senador Nelson 
Carneiro- Modilica o§ I• do art. 224 da Consolidaçilo das Leis do 
Trabalho.- Sessão: 22·9·77. 

Projeto de Lei do Senado n• 59, de 1977 - Senador Jtalrvio 
Coelho - Considera integrantes do salário, para efeito de pagamcn· 
to do repouso semanal remunerado, as horas extras habituais. -Ses· 
silo: 22·9· 77. 

Projeto de Lei do Senado n• 101, de 1977- Senador Nelson 
Carneiro- Dá nova redução ao item I do art. 76, da Lei n• 3.807, 
de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social, -
Sessão: 23·9·77. 

Projeto de Lei da Câmara n• 4, de 1977- n• 1.553 • Bj15, na 
Cusa de origem - Dá nova redação ao caput do art. I• da Lei 
n• 6.195, dc19 de dezembro de 1974.- Sessão: 27·9·77. 

Projeto de Lei do Senado n• 167, de 1976- Senador Nelson 
Carneiro -Altera o art. 540 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
-Sessão: 27-9· 77. 

Projeto de Lei do Senado n• 146, de 1976- Senador Vasconcc· 
los Torres- Dispõe sobre a privatização dos serviços de transportes 
das reAiõcs metropolitanas, e dú outras providências. - Sessilo: 
28-9-77. 

Projeto de Lei da Câmara n• 110, de 1976- n• 1.523 • B/75, 
na Casa de origem - Altera a rcdação do caput do art, 212 da 
Consolidação das Leis do Trabalho- Sessão: 29·9· 77. 

Projeto de Lei do Senado n• 49, de 1977- Senador Vasconcc· 
los Torres - Concede passe permanente aos aeronautas e acroviá· 
rios, com mais de 20 (vinte) anos de serviço nas empresas aéreas bra· 
sileiras,- Sessão: 29·9· 77. 

ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO DE REDAÇÃO 

fi7• RF.UNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AO I• DIA DO MiõS DE SETEMBRO DO ANO DE 1977 

Às dclOito horns e quarenta e cinco minutos do dia primi:iro dO' 
mê:<~ de setembro do ano de mil novecentos c setenta c sete, reúne-se a 
l\'nlissf1n de Redução sob a Presidência do Senhor Senador 
Ad,llherlo Senu, Pre~idente, presentes os Senhores Senadores Virsi· 
1111 ·r:t \ 1\r;~ c I tc\\'ídio Nunes, V ice-Presidentes. 

Dei""" de comparecer. por motivo justilicado, os Senhores 
•;cn;oolore, Otto Lehmann, Saldanha Derzi e Danton Jobim. 

f· :iuu c •~provada a Ata da reunião anterior, 
. '' Comiss"" aprova o parecer cm que o Senhor Senador Helvf. 

don Nunes :tpresenta a redaçuo tina! do Projeto de Decreto Legislati· 
'" n• "1. de 1977 (nO 102-B/77. nu Câmara dos Deputados), que 
auhlri'a n Senhor Vice-Pn:sidente da República n auscntnr .. se do 
P:lis. thl primeira quinlem1 de setembro do corrente ano. 

'-:mia mai~ havendo a tratar, dá-se por encerrada a reuniilo, 
lo\\'r:mUü cu. M:niu Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata 
\.l 11

l". uma vct apro\'uda, serú assinada pelo Senhor Presidente, 

t.s• RFliNI,\0 (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AO I•' 1JIA DOM ~S DE SETEMBRO DO ANO DE 1977 

\~ -.\~lnl\n hnr~1s c cinqUenta minutos do dia primeiro do mês de 
\:' 11'1\\~r 11 d~' ilfhl de mil novecentos e setenta c sete, reúne-se a 
t '1111

t•<h• lic Redaçào Sl)b u Presidência do Senhor Senador 
·\d:l!hnltl St'n:t, Prc~iJcmc, rm:scntcs os Senhores Senadores Hc:lvf
~~~~~ 'llllt''· \'kc-Prcliidt!nte, e Danton Jobim. 
. DI'Í\,IIll dr l'ontpnrt!ccr, por motivo justificado os Senhores 
Sl·n,ld,t~c' < )11\l l.t~hnwnn c Sa\dunhu Derzi. 

1 lld,l<.' urwvudu a Ata du rcuniilo anterior. 

A Comissão aprova os pareceres cm que são apresentadas as 
seguintes reduções tinais: 

a) pelo Senhor Senador Danton Jobim, do Projeto de Resolu
ção n• 54, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Guaru
lhos (SP) a elevar cm CrS 47.300.000,00 (quarenta e sete milhões c 
trezentos mil cruzeiros) o montante de sua d(vida consolidada; c do 
Projeto de Resolução n• 55, de 1977, que autori1.u o Governo do 
Estado da Parafba a elevar em Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenta milhões 
de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada; e 

h) pelo Senhor Senador Helvfdio Nunes do Projeto de Resolu
ção n• 58, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tcresi· 
na (PI) a elevar em CrS 3,220.000,00 (três milhões c duzentos e vinte 
mil cruzeiros) o montante de sua d(vida consolidada, 

Nndn mnis havendo a tratar, dâ-se por encerrada a reuniao, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

69• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AOS 9 DIAS DO MiõS DE SETEMBRO DO ANO DE 1977 

Ãs doze horas do dia nove do mês de setembro do uno de mil 
novecentos e setenta c sete, reúne-se a Comissilo de Rcdaçilo sob a 
Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, presen
tes os Senhores Senadores Helvfdio Nunes, Vicc-Presidentc, c Virgf. 
lia Távora, 

Deixam de comparecer, por motivo justilicado, os Senhores 
Senadores Danton Jobim, Otto Lchmunn e Saldanha Derzi. 

!;: lidn e aprovada nAta da reunião anterior. 
A Comissilo uprova os purecercs cm que silo apresentadas as 

seguintes reduções tinais: 
•) pelo Senhor Senndor Virgflio Tdvortt, do Projeto de Lei do 

Senado n• 152, de 1976, que acrescentu parágrafo único ao urt; 439 · 
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do Decreto-lei n• 5.452, de I • de maio de 1943 (Consolidaçuo das 
Leis do Trabalho}; c 

b) pelo Senhor Senador Helvidio Nunes, do Projeto de Lei do 
Senado n• 286, de 1976, que autoriza o Poder Executivo n doar pré
dio que menciona. 

Nada mais havendo a tratar, dâ·sc por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, n presente Ata 
que, uma vez aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, 

70• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AOS 12 DIAS DOMES DE SETEMBRO DO ANO DE 1977 

Ãs quinze horas do dia doze do mês de setembro do ano de mil 
novecentos e setenta e sete, reúne-se a Comissão de Rednçuo sob n 
Pre;•idêncin do Senhor Senador Adalberto Seno, Presidente, prcsen· 
tes os Senhores Senadores Hclvidio Nunes, Vice-Prcsidente, c 
Saldanha Dcrzi. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Danton Jobim e Otto Lehmann. 

E lida c aprovada a Ata da reuniUo anterior. 
A Comissuo aprova o parecer cm que o Senhor Senador 

Saldanha Derzi apresento a redução final do Projeto de Lei. do 
Senado n• 254, de 1976, que dispõe sobre o emissão de selo 
comemorativo do centenário da morte do escritor José de Alencar, c 
dá outras providências. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata 
que, uma vez aprovada, será ossinada pelo Senhor Presidente. 

71• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AOS 13 DIAS DOMES DE SETEMBRO DO ANO DE 1977 

Ãs quinze horas e trinta minutofo do dia treze do mês de setem. 
bro do ano de mil novecentos c setenta e sete, reúne-se a Comissão de 
Redaçilo sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, 
Presidente, presentes os Senhores Senadores Virgílio Tâvorn e 
Saldanha Derzi. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Helvidio Nunes, Vicc-Presidente, Dunton Jobim e Otto 
Lehmann. 

l?.lidu e aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer cm que o Senhor Senador Virgílio 

nivoru apresenta a rcdação finnl do Projeto de Resolução n• 57, de 
1977, que outorizu o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar 
em CrS 111.000.000,00 (cento c onze milhões de cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidndu. 

Nadn mais havendo a trutur, dá-se por encerrada a reuniilo, 
lavrundo cu, Muria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata 
que, uma vez aprovada, serA assinnda pelo Senhor Presidente. 

72• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AOS 13 DIAS DOMES DE SETEMBRO DO ANO DE 1977 

Ãs quinze horas e trinta e cinco minutos do dia treze do mês de 
setembro do uno de mil novecentos e setenta e sete, reúne-seu Com is· 
são de Rcdaçi!o sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto 
Sena, Presidente, presentes os Senhores Senadores 1-lelvidio Nunes, 
Vice-Prcsidcnte, e Dnnton Jobim. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Otto Lehmnnn c Saldanha Derzi. 

l?.lida e uprovadu n utu da reunião anterior. 
A Comissilo aprova o pnrecer em que o Senhor Senador Helvl· 

dio Nunes apresenta a rcduçilo final do Projeto de Resolução n' 60, 
de 1977, que autorizo n Prefeituru Municipal de Tcresinn (PI), n 
elevar em Cr$ 2.645.000,00 (dois milhões, seiscentos c quarenta e 
cinco mil cruzeiros) o montante de sun divida consolidada. 

Nudn mais havendo a tratar, dd·se por cnccrruda u reunillo, 
lnvrnodo cu, Murin Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ato 
que, un•" vc1. aprovudu, serd ttsslnadu pelo Senhor Presidente, 

73• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AOS 15 DIAS DOMES DE SETEMBRO DO ANO DE 1977 

Âs dezoito horas c trinta c dois minutos do dia quinze do mês de 
setembro do ano de mil novecentos e setenta e sete, reúne-se a Com is· 
são de Redaçiio sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto 
Sena, Presidente, presentes os Senhores Senudorcs Snldanhn Derzi c 
Otto Lehmnnn. 

Deixnm de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Hclvidio Nunes, Vice-Presidcote, c Danton Jobim. 

E lida e nprovadn a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as 

seguintes reduções finnis: 

a) pelo Senhor Senador Otto Lchmann, do Projeto de Resolu· 
çilo n• 62, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracnju 
(SE) a elevar cm Cr$ 20.000,000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada; e 

b). pelo Senhor Senador Saldanha Derzi, do Projeto de Resolu· 
ção n• 63, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Três 
Lagoas (MT) n elcvnr cm Cr$ 7.000,000,00 (sete milhões de cru
>.eiros) o montante de sua divida consolidada. 

Nada mnis havendo a tratar, dn-sc por encerrada a reunião, 
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

74' REUNIÃO(EXTRAORDINÃRIA), REALIZADA 
AOS 16 DIAS DOMES DE SETEMBRO DO ANO DE 1977 

Âs dezessete horas do dia dezcsseis do mês de setembro do ano 
de mil novecentos c setenta c sete, reúne-se a Comissilo de Redo.çilo 
sob a Presidência do Senhor Scnndor Adalberto Sena, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Hclvidio Nunes, Vicc-Presidcntc, c 
Otto Lehmann. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Saldanha Derzi c Danton Jobim. 

l?.lidn c aprovndn a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres cm que são apresentadas as 

seguintes reduções finais: 
a) pelo Senhor Senador Otto Lehmann, do Projeto de Resolu· 

ção n• 56, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea 
Paulista (SP) a elevar em CrS 4.822.000,00 (quatro milhões, oitoccn· 
tos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante de sua divida consolida
da; e 

b) pelo Senhor Senador Helvidio Nunes, do Projeto de RcsoJu. 
çiio n• 59, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Maringá 
(PR) a elevar em Cr$ 90.174.074,64 (noventa milhões, cento c setcn· 
ta e quatro mil, setenta c quatro cruzeiros c sessenta e quatro cen· 
ta vos) o montante de sua divida consolidadn. 

Nuda mais havendo a tratar, dá-se por cncmadn n reunião, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, n presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

75• REUNIÃO(EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AOS 16 DIAS DOMES DE SETEMBRO DO ANO DE 1977. 

Às dezoito horas c trinta e cinco minutos do dia dezcsseis do 
mês de setembro do ano de mil novecentos c setenta e sete, reúne-se a 
Comissão de Redução sob a Presidência do Senhor Senador Adnlber· 
to Sena, Presidente, presentes os Senhores Senadores Hclvidio Nu· 
nes, V ice-Presidente, Otto Lehmann c Saldanha Dcrzi. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador 
Dnnton Jobim. 

E lida e nprovadn n ntn da rcuniilo anterior. 
A Comissão aprovn os pareceres cm que silo apresentadas as 

seguintes redações finuis: 
a) pelo Senhor Senador Saldnnha Derzi, do Projeto de Resolu· 

çiio n• 64, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipnl de lguatcmi 

' 
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(MT) a elevar cm Cr$ 18.520.060,00 (dezoito milhões, quinhentos c 
vinte mil c sessenta cruzeiros) o montante de sua divida consolidada; 
c 

b) pelo Senhor Senador Otto Lchmann, do Projeto de Resolu
ção n• 65, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracnju 
(SE) a elevar cm Cr$ 9.500.000,00 (nove milhões c quinhentos mil 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, 

Nada mais havendo a tratar, da:sc por encerrada a rcuniilo, 
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, 

76t REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AOS 20 DIAS DO M~S DE SETEMBRO DO ANO DE 1977, 

As dczcsscte horas c trinta minutos do dia vinte do mês de 
setembro do ano de mil novecentos c setenta c sete, rc~nc-sc a Comis-
são de Rcdaçilo sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto 
Sena, Presidente, presentes os Senhores Senadores Otto Lchmann c 
Arnon de Mcllo, este, por indicação da Presidência, na ausência, por 
motivo justificado, dos demais membros, titulares c suplentes, da 
Comissão. 

l'llida c aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer cm que o Senhor Senador Otto 

Lchmann apresenta a rcdação final do Projeto ·de Resolução n• 67, 
de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé (PR) a elevar 
cm Cr$ 10.100.199,05 (dez milhões, cem mil, cento c noventa c nove 
cruzeiros c cinco centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, scrâ assinada pelo Senhor Presidente. 

77• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AOS 20 DIAS DO M~S DE SETEMBRO DO ANO DE 1977. 

As dezoito horas c trinta c cinco minutos do dia vinte do mês 
de setembro do ano de mil novecentos c setenta c sete, rc~nc-sc a 
Comissão de Rcdaçilo sob a Presidência do Senhor Senador 
Adalberto Sena, Presidente, presentes os Senhores Senadores Otto 
Lchmann c Arnon de Mi:llo este, por indicação da Presidência, na 
ausência, por motivo justilicado, dos demais membros, titulares c 
suplentes, da Comissão. 

~lida c aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as 

seguintes reduções finais: 
a) pelo Senhor Senador Otto Lchmann, do Projeto de Resolu

ção n• 66, de 1977, que autoriza a Prefeitura de Natal (RN) a elevar 
cm Cr$ 2.553.035,60 (dois milhões, quinhentos e cinqUenta c três 
mil, trinta c cinco cruzeiros e sessenta centavos) o montante de sua 
divida consolidada; 

b) pelo Senhor Senador Arnon de Mcllo, do Projeto de Rcsolu· 
ção n• 68, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Silo João 
do I vai (PR) a elevar em CrS 2.664.193,28 (dois milhões, seiscentos c 
sessenta e quatro mil, cento c noventa e três cruzeiros c vinte e oito 
centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

78• REUNIÃO, REALIZADA 
AOS21 DIAS DO M~S DE SETEMBRO DO ANO DE 1977. 

As doze horas do dia vinte c um do mês de setembro do ano de 
mil novecentos e setenta c sete, rc~nc-sc a Comissão de Rcdação sob 
a Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, prcsen· 
tcs os Senhores Senadores Otto Lehmann c Danton Jobim. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Hclvfdio Nunes, Vice·Presidentc, c Saldanha Derzi. 

1: lida c aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os seguintes pareceres: 
a) cm que o Senhor Senador Danton Jobim apresenta a rcdn· 

çilo do vencido, pura o 2• turno regimental, do Projeto de Lei do 

Senado n• 307, de 1976, que acrescenta parágrafo ao art. 175 da Lei 
nq 4,737, de IS de julho de 1965 (Código Eleitoral), alterada pela Lei 
n• 4.961, de 4 de maio de 1966; c a redução linal do Projeto de Lei da 
Câmara n• 33, de I 976 (n• 268-C/75, na Casa de origem), que altera 
a redação do art. 10 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 - Lei 
Orgânica dos Partidos Politicas- esclarecendo que acolheu a cmcn· 
da de rcdação, sugerida pela Comissão de Constituição c Justiça; c 

b) pelo Senhor Senador Otto Lchmann da rcdação final do 
Projeto de Lei do Senado n• 26, de !968 (n• 1.867-B/68, na Câmara 
dos Deputados), que dá nova redução ao§ I• do art. 449 da Consoli· 
dação das Leis do Trabalho (CL T). 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata 
que, uma vez aprovada,' será assinada pelo Senhor Presidente. 

79• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AOS 21 DIAS DO MllS DE SETEMBRO DO ANO DE 1977. 

As dczcssctc horas do die vinte c um do mês de setembro do ano 
de mil novecentos c setenta c sete, reúne-se a Comissão de Rcdação 
sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Otto Lehmann c Danton Jobim. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Hclvldio Nunes, Vicc-Prcsidcntc, c Saldanha Dcrzi. 

lllida c aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer cm que o Senhor Senador Otto 

Lchmann apresenta a rcdação do vencido, para o turno suplementar, 
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 45, de 
1977 (n• 3.576-A/77, na Casa de origem), que rctifica, sem ônus, a 
Lei n• 6.395, de 9 de dezembro de 1976, que "estima a Receita c fixa 
a Despesa da União para o cxcrclcio financeiro de 1977". 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

80• REUNIÃO(EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AOS 21 DIAS DOMES DE SETEMBRO DO ANO DE 1977 

As dezoito horas c quarenta c cinco minutos do dia vinte c um 
do mês de setembro do ano de mil novecentos c setenta c sete, reúne· 
se a Comissão de Rcdação sob a Presidência do Senhor Senador 
Adalberto Sena, Presidente, presentes os Senhores Senadores Otto 
Lchmann c Danton Jobim. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Hclvldio Nunes, Vicc-Prcsidcntc, c Saldanha Dcrzi. 

l'llida c aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Otto 

Lchmann apresenta a redução final do Projeto de Resolução n• 71, 
de 1977, que autoriza o Governo do Estado de Silo Paulg a elevar cm 
Cr$ 1.000.000,000,00 (um bilhão de cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata 
que, um~ vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

81• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AOS 22 DIAS DO M~S DE SETEMBRO DO ANO DE 1977. 

Ãs dezoito horas c quarenta c cinco minutos do dia vinte c um 
do mês de setembro do ano de mil novecentos c setenta c sete, rc~nc· 
se a Comissão de Rcdação sob a Prcsidcncla do Senhor Senador 
Adalberto Sena, Presidente, presentes os Senhores Senadores Otto 
Lchmann c Danton Jobim. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Hclvldlo Nunes, Vicc-Prcsldcntc, c Saldanha Dcrzi. 

~lida c aprovada a Ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os pareceres cm que silo apresentadas as 

seguintes rcdaçõcs finais: 
a) pelo Senhor Senador Danton Jobim, do Projeto de Rcsolu· 

ção n• 69, de 1977, que autoriza n Superintendência do Desenvolvi· 
monto do Litorul Paulista (SUDELPA) a elevar cm 

1: 
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CrS 69.854.000,00 (sessenta c nove milhões e oitocentos e cinqUenta 
e quatro mil cruzeiros} o montante de sua divida consolidada; e 

b} pelo Senhor Senador Otto Lehmnnn, do Projeto de Resolu· 
ciio n• 72, de 1977, que autoriza n Prefeitura Municipal de 
Faxinai (PR} a elevar em CrS 4.657.107,79 (quatro milhões, sciscen· 
tos e cinqUenta c sete mil, cento e sete cruzeiros e setenta c nove 
centavos} o montante de sua divida consolidada. 

Nada mais havendo n tratar, dá-se por encerrada n reunião, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, n presente Ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

82• REUNIÃO, (EXTRAORDINÁRIA}, REALIZADA 
AOS 23 DIAS DO M!lS DE SETEMBRO DO ANO DE 1977. 

As dczessetc horas do dia vinte c três do mês de setembro do ano 
de mil novecentos c setenta e sete, reúne-se n Comissão de Rednçilo 
sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Otto Lehmnnn e Dnnton Jobim, 

Deixam de comparecer, por motivo justincndo, ·os Senhores Se· 
nndorcs Helvfdio Nunes, Vice·Presidentc, c Saldanha Derzi. 

J;: lida c aprovada a ata da reunião anterior, 
A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as 

seguintes reduções finais: 
a} pelo Senhor Senador Otto Lchmnnn, do Projeto de Rcsolu· 

ção n• 70, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santos 
(SP} a elevar em CrS 34.564,618,40 (trinta e quatro milhões, 
quinhentos e sessenta e quatro mil, seiscentos c dezoito cruzeiros c 
quarenta centavos} o montante de sua divida consolidada; c 

b} pelo Senhor Senador Dnnton Jobim, do Projeto de Rcsolu· 
ção n• 76, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Mannus 
(AM} a elevar em Cr$ 14.480.000,00 (quatorze milhões, quatroccn· 
tos c oitenta mil cruzeiros} o montante de sua divida consolidada, 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada n reunião, 
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, n presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

83• REUNIÃO, (EXTRAORDINÁRIA}, REALIZADA 
AOS 27 DIAS DO MllS DE SETEMBRO DO ANO DE 1977, 

Às dezesscis horas do dia vinte e sete do mês de setembro do ano 
de mil novecentos c setenta c sete, reúne-se n Comissão de Redução 
sob a Prcsidôncia do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, 
presentes os Senhores Senadores Otto Lehmann e Dnnton Jobim. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se· 
nndorcs Hclvldio Nunes, V ice-Presidente, e Saldanha Derzi. 

B lida e aprovada a ata da reOniilo anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Dnnton 

Jobim, apresenta a rcdnçiio final do Projeto de Resolução n• 75, de 
1977, que autoriza n Prefeitura Municipal de Barbosa Ferraz (PR} a 
elevar cm CrS 4,884,388, lO (quatro milhões, oitocentos e oitenta e 
quatro mil, trezentos e oitenta e oito cruzeiros e dez centavos} o mon· 
tnnte de sua divida consolidada, 

Nada mais havendo n tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, 

84• REUNIÃO, REALIZADA 
AOS 28 DIAS DO MllS DE SETEMBRO DO ANO DE 1977. 

Às doze horas do dia vinte e oito do mós de setembro do ano de 
mil novecentos e setenta e sete, reúnc·sc n Comissão de Redaçilo sob 
o Presidôncio do Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente, presen· 
tes os Senhores Senadores Helvldio Nunes, Vice-Presidente, Dnnton 
Jobim e Otto Lehmunn. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador 
Saldanha Derzi. 

B lida e aprovada o ato da reunião anterior, 
A Comissilo aprova o parecer em que o Senhor Se nu dor Helvl· 

dio Nunes aprcsentu a redução final do Projeto de Lei do Senado n• 
RS, de 1977-DF, que dispõe sobre o organização básico du Policia 
Militur, e dd outrus provldêncius. 

Nada mais hnvcndo n tratar, dd·sc por encerrada a reunião, 
lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovnda, será assinada pelo Senhor Presidente. 

85• REUNIÃO, (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AOS28 DIAS DOMES DE SETEMBRO DO ANO DE 1977. 

Ás qu~torzc horas do dia vinte c oito do mês de !etembro do 
ano de mil novecentos c setenta c sete, reúne-se a Comissão de Redu· 
ção sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto Sena, Prcsidcn· 
te, presentes os Senhores Senadores Dnnton Jobim c Otto Lchmann. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se· 
nadares Hclvidio Nunes, Vice·Prcsidcnte, e Saldanha Derzi. 

E lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova os seguintes pareceres: 
a} em que o Senhor Senador Danton Jobim apresenta a rcda· 

ção final do Projeto de Lei do Senado n• 234, de 1975, que dispõe 
sobre a transferência de funcionário público estudante universitário 
e dá outras providôncias; c 

b} em que o Senhor Senador Otto Lchmann apresenta a rc· 
dação final da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 16, 
de 1977 (n• 3.332-A/77, na Casa de origem}, que altera dispositivos 
da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971, (Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos}; c a rcdaçiio do vencido, para o turno suplementar, do 
Substitutivo do Senado no Projeto de Lei da Câmara n• li, de 1975 
(n• 1.006-C/72, na Casa de origem}, que declara o Pau·Brnsil árvore 
nacional, institui o Dia do Pau-Brasil, e dá outras providências. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada n reunião, 
lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

86• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA}, REALIZADA 
AOS 28 DIAS DO MBS DE SETEMBRO DO ANO DE 1977. 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e oito do mês 
de setembro do ano de mil novecentos e setenta e sete, rctlnc-se n 
Comissão de Redução sob n Presidência do Senhor Senador Adalber· 
to Sena, Presidente, presentes os Senhores Senadores Hclvldio 
Nunes, Vicc·Presidcntc, Dnnton Jobim c Otto Lehmann. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador 
Saldanha Dcrzi. 

J;: lida c aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Helvf· 

dio Nunes apresenta a rcdnçilo final do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara n• I 09, de 1974 (n• 249·C/71, na Casa de 
origem}, que dispõe sobre os estágios de estudantes de estnbclccimen· 
tos de ensino profissionalizante do 2• Grau e Supletivo c dá outras 
providôncins. 

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, 
lavrando eu, Morin Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovada, serd assinada pelo Senhor Presidente, 

87• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
AOS29 DIAS DO MllS DE SETEMBRO DO ANO DE 1977 

Às dezoito horas c quarenta minutos do dia vinte e nove do mês 
de setembro do ano de mil novecentos e setenta e sete, reúne-se n Co· 
missão de Redução sob a Presidência do Senhor Senador Adalberto 
Sena, Presidente, presentes os Senhores Senadores Hclvldio Nunes, 
Vice-Prcsidcnte, c Dnnton Jobim. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se· 
nndores Saldanha Dcrzi c Otto Lehmann. 

E lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
A Comissilo nprovn os pareceres em que silo apresentadas as 

seguintes reduções finais: 
a} pelo Senhor Senador Helvldio Nunes, do Projeto de Rcsolu· 

çilo n• 73, de 1977, que autoriza o Governo do Estado do Parand n 
elevar em CrS 6.363.000,00 (seis milhões, trezentos e sessenta c três 
mil cruzeiros} o montante de suu dfvidn.consolldudn; c 

b} pelo Senhor Senador Dnnton Jobim, do Projeto de Rcso· 
luçilo n• 80, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Juiz de 

.. 
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Fora (MG) u elevur cm CrS 349.479.200,00 (Trezentos c quarenta c 
nove milhões, quatrocentos c setenta c nove mil e duzentos cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Nada muis havendo a trntur, dá·se por enccrrndu a reuniõo, 
lavrando eu, Maria Carmen Custro Souza, Assistente, a presente ata 
que, uma vez aprovuda, serú assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo c Parecer sobre a Mensagem n• 86, 
de 1977 ( CN), que submete ll dellberaçílo do Congresso Na· 
clonai o texto do Decreto-lei n• 1.567, dei• de agosto de 1977, 
que "dispõe sobre apllcaçiio das normas previstas no art. 3• e 
seu parágrafo do Decreto-lei n• 1.531, de 30 de março de 1977, 
aos contratos de financiamento de que trata o art, t• do 
Dccrcto-Jcl n• 1.452, dcJO de murço de 1976", 

2• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 14 DE SETEMBRO DE 1977 

As dczcsscte horas e trinta minutos do dia quatorze de setembro 
do ano de mil novecentos e setcntu c sete, no Auditório Milton Cam· 
pos, presentes os Srs. Senadores Henrique de La Rocque, Virgl!io 
Távora, Luiz Cavalcante, Magalhães Pinto, ltallvio Coelho, Otair 
Bcckcr, Roberto Saturnino, Marcos Freire e os Srs, Deputados José 
Haddad, Antônio Carlos, Joaquim Bevilacqua e A.H. Cunha Bucno, 
rcúnc·se a Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre a 
Mensagem n• 86, de 1977-CN, que submete à dclibernçilo do Con· 
grcsso Nacional, o texto do Decreto-lei n• 1.567, de I• de agosto de 
1977, que "dispõe sobre aplicação das normas previstas no art. 3• e 
seu parágrafo do Dccrcto·lei n• 1.531, de 30 de março de 1977, aos 
contratos de financiamento de que trata o art, I• do Decreto-lei 
n• 1.452, de 30 de março de 1976". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs, Senado· 
rcs Jcssí: Freire c Paulo Brossnrd c os Srs. Deputados lgo Lasso, 
Norton Macedo, Geraldo Bulhõcs, Ricardo Fiúzu, Mnrcondes Onde· 
lha, Ncy Ferreira c Pacheco Chaves. 

1:: dispensada a leitura da Ata anterior, que é dada como aprova· 
da. 

Em seguida o Sr. Presidente, Senador Marcos Freire, concede & 

palavra ao Relator, Deputado Josó Hnddnd, que emite parecer favo· 
rávcl à Mensagem n• 86, de 1977-CN, nos termos de Projeto de De
creto Legislativo que oferece como conclusão, 

Posto cm discussilo c votação, é o parecer aprovado sem rcstri· 
çõcs. 

Nada mais havendo a tratar, enccrrn·sc a reunião, c pura cons· 
ta r, cu, Eliete de Souza Ferreira, Assistente de Comissilo, lavrei a prc· 
sente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Sr, Presidente, de· 
mais membros da Comissão c vai à publicaçilo, 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

12• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 19 DE MAIO DE 1977, 

As dez horus do diu dezenove de maio do uno de mil novecentos 
e setenta c sete, nu Sulu "Cióvil Bevilúcqua", sob u Presidência do Sr. 
Senador João Culmon c a presença das Srs. Senadores Evelâsio Vici· 
ru, Gustavo Capanemu, Adalberto Sena, Jurbas Passarinho, Heitor 
Dias, ltumnr Franco, Ruy Santos e Brugu Junior, silo abertos ostra· 
bulhas dando prosseguimento n elaboração do Projeto Educação. 

O Sr, Presidente, Senador João Calmon, upós algumas palavras 
elogiosas, faz ingressar no recinto o Exm• Sr. Deputado Flexa Ribci· 
ro, ex·Prcsidentc du Comissüo de Educaçüo c Cultura da Câmara 
dos Deputados c um dos mais notáveis expoentes da educação em 
nosso Puís. 

Inicialmente, o Sr, Deputado Flcxu Ribeiro declurn que, cm 
gruu relativo, u situuçào cducucionul brusileiru era melhor no come· 
ço do século tendo cm vis tu o crescimento populacional do Pafs. 

Continuando, o Sr, Conferencista revelou que nos últimos trinta 
unos, u cducuçii.o naciomal, parece, cm cômpuruçlio n outros sctorcs 

da vida nacional, como um setor estagnado, ou seja, sem objctivos 
dimensionados no tempo. 

Falando sobre os problemas da educação, o Sr. Conferencista 
discorre sobre a explosão populacional acelerada, a evnsüo escolar e 
sobretudo o analfabetismo. 

Concluindo, o Sr, Deputado Flcxa Ribeiro afirma que, o Ensino 
Superior precisa diminuir seu, ritmo de crescimento, ele nilo pode 
continuar cm perpétua explosão pois ninguém consegue crescer, 
paralelamente, cm quantidade c qualidade, é evidente. 

Após a exposição do Sr. Deputado Flexa Ribeiro, usum da pala· 
vrn, pela ordem de inscriçilo, como debatedorcs, os Srs, Senadores 
Evclásio Vieira, Itamar Franco, Adalberto Senn e Heitor Dias. 

Finalizando, o Sr, Presidente agradece o depoimento do ilustre 
Conferencista c, também, a presença dos Srs. Parlamentares, deter· 
minando, em seguida, que as notas taquigrdficas, tão Jogo traduzi· 
das, sejam publicadas cm anexo à presente Ata. 

Nada mais havendo n tratar, encerra-se a reunião c, para cons· 
lar, eu, Cleidc Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comis· 
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr, 
Presidente c vai à publicação, 

ANEXO,.] ATA DA 12' REUNIÃO DA COMISSÃO 
DE EDUCAÇÃO E CULTURtl DO SENADO FEDERAL, 
REAUZADA EM 19 DE MAIO DE 1977, DESTINADA A 
OUVIR A PALESTRA, SEGUIDA DE DEBATES, DO SR. 
DEPUTtiDO FLEXA RIBEIRO, EX-PRESIDENTE DA 
COMISSÃO DE EDUCAÇt10 E CULTURA DA CÃMARA 
DOS DEPUTADOS, QUE SE PUBUCA COM A DEVIDA 
A UTORJZAÇilO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

PRESIDENTE: SENA DOR JOt1 O CALMON 
VICE·PRESIDENTE: SENADOR EVELÁS/0 VIEIRA 
INTEGRA DO APANHAMENTO Tt!QUIGRtfFICO 

DA REUN!tTO 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Havendo número lc· 
gal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Educação e 
Cultura do Senado Federal. 

Prosseguindo a sí:rie de contribuições para a elaboração do 
projeto de educação - iniciativa da Comissão de Educação c 
Cultura do Senado Federal- temos, hoje, o privilégio de apresentar 
o Professor c Deputado Federal Flexu Ribeiro, um dos mais notáveis 
expoentes da cducnção, cm nosso País, que foi Subdiretor·Geral da 
Educaçilo da UNESCO, que é a entidade da ONU destinada ao cs· 
tudo de problemas da educação c da cultura, Secretário da Educação 
do antigo Estudo da Guanabara, no Governo Carlos Lacerda, c por 
duas vezes Presidente da Comissão de Educação e Cultura da Cü· 
mura dos Deputados, 

O Deputado Flexa Ribeiro foi o autor de estudo que dcmons· 
trou, fora de qualquer dúvida, que nos últimos anos, depois du 
eliminação do artigo da Constituição que vinculava um percentual, 
nos orçamentos, para a educação, houve um decréscimo das vcrbus 
destinadas à mnnutcnçilo c ao desenvolvimento do ensino. Essu 
queda foi se acentuando ano a uno uti: chegar 11 4,6%, quando, de 
acordo com o artigo da Constituição que vigorou durante mais de 
20 anos, o percentual mínimo seria de 10%, Somente no Governo 
Geisel essa curva descendente foi interrompida. A partir de I 965, o 

. percentual voltou a crescer, embora cm ritmo pouco satisfatório, pus. 
sando de 4,6% pura 7 ,8, no corrente ano, Essa revelação foi feita pela 
eminente Deputada que nos honra, hoje, com u sua presença, 
analisando o Orçamento Geral da União, como relatara dcssu parte 
do orçamento federal, 

O Deputado Flcxu Ribeiro foi também o refutar da Comissão 
Mista constituída por 22 parlamentares da ARENA e do MDB, que 
aprovou por unanimidade u proposta de emenda à Constituição, 
restabelecendo um percentual mínimo de 12% do Orçamento Geral 
da Uniilo c de 24% dos orçamentos cstnduais c municip11is, pura u 
cducnçilo, E S. Ex.• o Deputudo Flexn Ribeiro, numa confcrônciu rcn· 
lizuda por lnlcintivn du Comissilo de Educnçilo e Cultura, num sim· 
pósio sobre u problemáticu educacional do Brasil, nprcsentou um 

1 

,• ,. 
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notável estudo, destacando alguns dados realmente impressionantes, 
sobre a queda da qualidade do ensino em nosso País, cm todos os 
níveis, principalmente no n!vel do 3• Grau, Recentemente a tese do 
Professor Flexn Ribeiro foi amplamente confirmada, com a divulga· 
çiio de dados sobre o resultado de concursos para o magistério no 
Rio e cm Silo Paulo. Em Silo Paulo o lndicc de rcprovnçilo entre pro· 
fessorus diplomadas, que desejavam ingressar no magistério, foi de 
99 e 3/10%, O !ndice de aprovação nilo chegou sequer a 1%. 

Por outro Indo, o Professor Flexn Ribeiro tem, no longo de toda 
a sua atunçilo nu Câmara dos Deputados, destacado a má distri· 
buiçilo das verbas do Ministério da Educação c Cultura entre os três 
n!vcis de ensino. Enquanto a Lei de Dirctrizcs c Bases ccstubclccin 
que as verbas do MEC deveriam ser distribu!das na base de 30%, 
pura o ensino médio, 30% para o ensino superior, 10% para a 
administração, os estudos que ele realizou indicam que o Ministério 
da Edúcaçilo e Cultura está reservando, hoje, cerca de 60% do total 
de suas verbas para o ensino superior. Essa verba vultosa é reserva· 
da, principalmente, pura garantir a grutuidudc indiscriminada de 
ensino superior, numa violação frontal ao que determina a Constitui· 
ção Federativa do Brasil que determina, já há mais de 20 anos, que 
sejam tomadas providências pura a eliminação gradativo da gratuida· 
de do ensino superior, substituída por bolsas de estudo reembolsá· . 
veis. 

A Comissão de Educação e Cultura, por unanimidade, aprovou 
o convite a ser dirigido ao Professor Flcxa Ribeiro, que hoje farâ prc· 
ciosas sugestões para a elaboração de nosso Projeto Educação, a ser 
oferecido como uma contribuição da Comissão de Educação c 
Cultura aos futuros Presidentes da República c aos futuros Governa· 
dores dos Estados entre 1979 e o ano 2.000, 

Estamos certos de que o Professor Flcxa Ribeiro, que é um dos 
campeões da luta em favor da prioricdnde máxima a ser dada ao 
ensino de I• Grau, se ocuparâ no longo da sua conferência da tese da 
municipalizaçilo do ensino. 

Como todos nós sabemos o atual Governo decidiu lançar no 
programa do pró-município, em bases experimentais, com o objctivo 
de transferir totalmente a responsabilidade do ensino do I• Grau pa· 
rn os municípios. Por enquanto, foram contemplados apenas, nestes 
programas pró-município, 12 Estados da Federação, E cm cada um 
dos Estados são contemplados munic!pios que representam menos 
de 20% no total, De acordo com o pró-município, dentro de S anos 
as Prefeituras, já poderilo assumir a responsabilidade integral do 
ensino do I• Grau. Ã primeira vista esse cálculo é extremamente 
ati mista, já que nós sabemos que 90% dos municípios brasileiros têm 
uma população inferior a 40 mil habitantes. Em sua maioria 
absoluta, os municípios silo pobres ou pnupêrrimos c nilo dispõem 
de recursos próprios pura assumir essa responsabilidade, Como as 
verbas rederais silo destinadas apenas II ou 13% para o ensino de I' 
Grau, nilo nos é licito compartilhar do otimismo desta previsilo de 
que dentro de cinco unos o ensino do I • Grau possa ser integral· 
mente municipalizado. 

Com este rápido introito, tenho o prazer c o privilégio de passar 
a paluvrn ao Deputado Flexa Ribeiro. 

O SR. DEPUTADO FLEXA RIBEIRO- Sr. Presidente Sena· 
dor João Calmon. Srs. Senadores membros da Comissão de Educa
ção e Cultura do Senado, cube-me, em primeiro lugar, agradecer a 
honra do convite que recebi para aqui comparecer c trazer uma 
modestu contribuiç1lo a esse louvável propósito que anima o Prc
siden;e c nos membros desta Comissilo, de colher ma!crial, 
depoimentos, testemunhos de opiniões, capuzes de, no seu conJunto, 
constituir uma contribuiçilo válida paru que os futuros Governos da 
Repúblicu tomem, afinal, uma decisilo acercu do problema du educn-
çilo nucionul. . 

Nu verdade, sinto nisso tudo a decisão que assumtu o Senador 
Joilo Culmon de devotar o melhor da suu utividudc parlamentar à 
cuusu du educuçilo. Todos silo testemunhus de como ele tem mu~
tido, pertinuzmcnte, umu luta purn levantar c suscitar, no Brastl, 
umu corrente de opiniões cupuz de nilo só movimentar os Governos 

como, também, criar um estado de consciência na própria Naçilo, 
para que ela sinta o imperativo deste programa, como condição 
básica c indispensável da criação, aqui, de um grande Pafs, de uma 
grimdc Nação. 

O trabalho do Senador João Calmon é desses que vão ficar na 
história da Educação Nacional. Renovo por isso a S. Ex•, neste 
momento, o agradecimento pelas palavras lisonjeiras que acaba de 
proferir a meu respeito- atê excessivas- mas me disponho, aqui, a 
trazer o melhor da minha contribuição. Nada escrevi, tomei umas 
notas porque, cm certo sentido, teria que pedir a todos a desculpa 
de repetir coisas que venho dizendo há muito tempo. Mas, não há ou· 
tro remédio scnilo repeti-las, pois que elas nilo vêm sendo executadas 
c o caminho que se abre diante do Brasil i: um só. e preciso insistir 
pura que ele udotc este caminho. 

A primeira verificação que se pode fazer é que, cm grau rela· 
tivo, a situação educacional brasileira, era melhor no começo do sé
culo do que é agora, c a razão de ser desta afirmação provêm do 
nosso crescimento populacional a taxas de 2.7, 2.8 variando, c já csti· 
vemos cm 3% de crescimento da população. O fato i: que este Pars, há 
100 anos atrás, tinha 10 milhões de habitantes, mais ou menos. No 
começo do século tinha 17 milhões. Quando o Senador Gustavo 
Capuncma foi Ministro da Educação, o Brasil tinha em torno de 40 
milhões de habitantes, Em 1940, o Brasil tinha 40 milhões, lembro
me bem disso, Hoje temos cerca de 110, 112. milhões. O Dr. Isaac 
Kerstcnetsky, Presidente do IBGE, a mim afirmou, categoricamente, 
que já é inevitável que o Brasil dobre a sua população até o final do 
século, quando deveremos andar cm torno de 212 milhões de 
habitantes. 

Fala-se cm plnnejumento familiar. Planejamcnto ramilinr tam· 
bêm só pode ser executado com a educação fundamental do povo. 
Nilo se faz plnncjumento familiar quando a famrlia é completamente 
ignorante, nilo absorve a idéia desse pluncjamento: mantendo-se na 
inconsciência completa das conseqUências desse fato, para a própria 
economia familiar, para o Pais, 

A verdade é que, nos últimos trinta anos, a educação nacional 
parece, em comparação a outros setorcs da vida nacional, com um se· 
to r estagnado, ou, em outras palavras, que cresce sozinho, sem plano 
global e, sobretudo, sem objetivos dimensionados no tempo, limitnn· 
do-se às medidas de emergência, que se revogam, umas às outras, 
com a ndoção de pseudo idéias, que se anunciam, vila para os jor· 
na is, querendo-se, assim, dar a impressilo de que foram tomadas me· 
didns de carâter definitivo, salvadoras da situação. Logo depois se 
verifica que isto não acontece: então, renovam-se, tomam outras 
medidas de curto fôlego, Os fatos demonstram que, cm termos de 
governo moderno, mantemo-nos numa atitude amudorfstica, de 
improvisações, · 

O problema a que há pouco me rercri, do crescimento da popula· 
çiio, no caso, i: um ponto chave, porque o ângulo vai estendendo as 
suas pontas c vai-se aumentando a distância entre o que o sistema 
educacional proporciona à populnçilo com efetividude e o número de 
clientes da escola, que resultam da cxplosilo demográfica. O 
problema vui-sc agravando, inevitavelmente, com a persistência de 
uma evasilo escolar assustadora, que nós não conseguimos combater 
com eficácia. A cvnsilo escolar é superior a 50% do primeiro ano 
primário pura o segundo, isto é, de cada mil alunos que entram nu 
escola - c se matriculam no primeiro ano primário - voltam 
quatrocentos c tantos: 44,3%. Apenas quatrocentos c quarenta c três 
alunos regressam para fazer o segundo uno daqueles mil que no ano 
precedente fizeram o primeiro. A chamada "pirâmide educacional 
brasileira" vai diminuindo. Ao fim do quarto uno primAria a 
capacidade de rctençilo da escola fundamental brasileira pouco 
ultrapassa de 20%. Duzentos c poucos alunos ainda permanecem na 
escola. No fim do oitavo uno de escolaridade permanecem 9,7%. 
Vcrificu·sc, que 90% da populaçilo brasileira nil? nlcançu o fim do 
oitavo uno de escolaridade que, nos termos da let ntuul, é o perlodo 
da educuçilo compulsória. ~ o que se considera indispensável pura 
que o indivfduo purtlcipe, utivamcntc du sociedade, como forçu de 
trubnlho, com rarmnçüo do espirita da cidaduniu, com uqulsiçilo de 
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hábitos c atitudes mentais, capazes de fazer dele um cidadno válido, 
prestante, como força de trabalho, como participante da vida 
produtiva do Pais. 

Com a população crescendo, abre-se diante do Pais um abismo. 
Nosso abismo é do tipo das nações do continente asiático, que tive· 
rum uma explosão dcmogrãr.ca, brutal, como é o caso da lndia, por 
exemplo, que i: sinônimo de probrezn extrema, miséria ncabru
nhnnte, e que torna umn situaçi\o, neste caso, mais ou menos irrc .. 
vcrslvcl. Entre os maiores especialistas do mundo no assunto, nilo hã 
quem saiba como fazer este processo reverter, na lndin, para que ela 
se torne uma nação desenvolvida, isto é, com os seus filhos capazes 
de participar da vida moderna, dos seus bcneflcios c das suas 
vantagens. 

A meu ver, é preciso dimensionar o problema da educação no 
tempo. Faltam vinte e três anos para este século acabar. 

Acrescente-se o problema da urbanização progressiva da nossa 
sociedade, outro fenômeno tlpico do Século XX. No começo do 
século tlnhamos uma população fundamentalmente rural, com mais 
de 60% vivendo no campo. Paradoxalmente, havia maior campa· 
tibilidade entre o sistema educacional daquela época, com relação ao 
tipo de produção agrlcoln no Pais do que hoje, quando damos os 
primeiros passos acelerados na ârea da civilização industrial. A civi· 
liznção industrial acarreta a urbanização, atrai o homem do campo 
para a cidade. Portanto, hã uma profunda diferença entre uma sacie· 
dnde exclusivamente agrária e uma sociedade industrial. Já estamos, 
hoje, com 60% da população brasileira vivendo nas cidades. 

Isso tudo é profundamente contraditório com o que a cons· 
ciência política do Brasil estabeleceu desde a sua primeira Constitui· 
çilo, quando da nossa Independência. 

Trouxe aqui um resumo do que dizem as Constituições brasi· 
!eiras a respeito das ,obrigações que o Estado e os Poderes Públicos, 
cm geral, assumem, cm matéria de educação. Vejamos: a Cons· 
títuiçilo de 1824, jâ prescrevia no seu art. 179, § 32: "a instrução pri· 
má ria é gratuita a todos os cidadãos". 

A Constituição de 1891 não se refere ao assunto, por incluência 
do pensamento positivista, era contrária a tudo que cru obrigatório, 
inclusive contra a vacina obrigatória da varíola. O pensamento posi· 
tivista inOuiu muito na Constituição de 1891, como todos sabem. 
Mas, a Constituição de 1934 cstab~lcccu, no seu art. ISO, Parágrafo 
único, letra a: 

"0 en,noprimârio integral gratuito c de freqUência abri· 
Antóriu t:Ã!ensivo ao.s adultos." 

ErH e~<a a ob,,gnçilo do Poder Público: dar ensino primário inte· 
gral. gratuito. de f1 éoUência obrigatória. 

A Coostituição de' 1937 diz, no seu art. 130: 

"O ensino primário é obrigatório e gratuito." 

I! lacónica, mas diz tudo: "O ensino primârio é obrigatório e 
urfl'nito". 
• A Constituição de 1946 estntui, aliâs, de modo lapidar, porque 
explica: 

"I -:-O ensino primário é obrigatório: 
2 - O ensino primário í: gratuito paru todos. O ensino 

oõcial ulterior ao primário se-lo·â para quantos provarem 
falta ou imuficiência de recursos," 

A Constituição de 1967 amplia u faixa etária e der.ne a idade da 
obrigatoriedade cstutuindo: 

"0 ensino dos sete aos quatorze unos é obrigatório para 
todos e gratuito nos estabelecimentos or.cinis." 

A Emenda Constitucional n• 1/69, que não foi alterada, nas 
emendas sub,cqUcntes, diz no seu urt. 177, § 3•, inciso ll: 

"0 ensino primário é obrigatório para todos, dos 7 aos 
14 unos, c gratuito nos estabelecimentos oficiais." · 

Portunto, nilo houve fultu de consciência no pO\u :::ra;,;Jciro, 
reunido através dos seus representantes, na horll'de orgu ,i;-u:'u suu 

Carta Magna, de saber quais eram as prioridades. Essa consciência 
sempre houve, c permaneceu, sempre esta contradição flagrante, 
mortal para o Pais, que é o desr.umprimcnto da própria letra da 
Constituição. Vem se descumprindo a Constituição desde 1824. 
Desde cssu época que os recursos de que o Império, primeiro, e a 
União, depois, dispunham, vêm sendo distribuídos com desrespeito 
à Constituição, sem atender à prioridade determinàda de modo 
expresso e claro. 

Ainda agora estamos, nesses últimos anos, com muis de 50% 
sempre destinados no ensino superior, e de modo crescente, pois que, 
em 1971, era 54%; cm 1972, SS%; cm 1973, 57%; 1974, 58%, c assim 
por diante. 

De modo que, teoricamente, se não houver uma inversão na 
tendência, esta terá a de ir aos I 00%, se ela estâ crescendo, se as 
verbas para o ensino superior crescem, e crescem cm detrimento das 
outras. Isso cm termos teóricos, pois sei que na prática isso não 
acontecerá nunca. Mas, em termos teóricos, se a inversão da tcndên· 
cia não ocorrer, ela vai para 60, 65, 70, 80, 90% para o ensino supe· 
rior. 

Se quisermos, realmente, criar termos qualitativos para o cnsi· 
no superior, compatível com as exigências da opinião pública c da 
ciênci~ moderna, é preciso, rca1mc~te, gastar muito mais no ensino 
superior. Mas, como? Esse lençol, então, vai cobrindo a cabeça mas 
deixando os pés de fora, porque o lençol é curto, Enquanto isso, as 
verbas destinadas ao ensino fundamental diminuem; nos anos de 
1971, 1972, 1973 c 1974 baixaram de 16,5%· para 16,01%, para 
14,39%, para 13,09%. Cada vez um montante menor de recursos é 
canalizado para a educação fundamental do povo. 

Jâ o Senador João Calmon referiu-se, aqui, que nu primeira vez 
que tive ocasião de ser relator do orçamento de educação, na Com is· 
são Mista, já cm 1973- na legislatura passada- ch,amci a atenção 
para o decHnio percentual de absorção dos recursos pára a educação, 
no conjunto do Orçamento da União. 

Assim í: que a Revolução, depois de ter rompido com o vínculo 
de 10% para a educação - 10% de recursos federais e 20% de rccur· 
sos estaduais para a educação, como dizia a Constituição de 1946, c 
dava fundamento a que se r.zessc a reclamação quando isso não 
acontecia - a Revolução assumiu a responsabilidade de desvincular 
c assim passou, em 1965, no orçamento, portanto, elaborado em 
1964, de II% para anos su~scqUcntcs 1965 a 1976, a 9%, a 8%, a 
7%, voltou a 8%, em 1969,7% cm 1970 e, aí, cntilo, começa o dccHnio 
mais acelerado. Em 1971, 6,7% do Orçamento da União; cm 1972, 
5,6%; em 1973, 5,2%; cm 1974, 4,9%; cm 1975, 4,3%; cm 1976, 4,6%, c 
só agora, em 1977, é que nós passamos a 7,6%. Houve uma inversão 
de tendéncin no orçamento vigente, no orçamento que está sendo 
executado. Mas, ainda estamos longe dos 10%. 

Essas seriam as medidas - vamos dizer - de natureza legal; 
mas, ucrcdito que, independentemente das determinações legais, esta· 
mos na dependência de uma tomada de consciência cm nível de Presi· 
dente da República, Acho que os Ministros du Educação já nilo 
podem mais fazer nada se o próprio Presidente da República nilo 
r.car imbuldo c compenetrado de que o seu nome r.cará, de futo, 
escrito na História do nosso País, se ele der uma reviravolta neste as· 
sunto. 

Vejo, assim, um Presidente da República altamente compenetra· 
do da importância dessa tarefa: para isso é preciso que ele esteja 
convencido de que a decisão de investir na cducaçi!o do povo é, por 
sua natureza, uma tarefa u longo prazo, - cujos frutos ele nilo 
poderâ colher dentro do seu próprio Governo. O programa de educa· 
ção cstâ no r'ólo oposto dos empreendimentos executados no plano 
da civilizaçi\o mattt·ial, que podem começar e ser inaugurados dentro 
de um só GovcJ·no. fi, por exemplo, o caso da Ponte Rio-Niterói. 
Um Ministro pôdc.comcçu·lu 'é, no mesmo Ministro, coube'inuugurlt· 
lu. f': oviJ,;nte que se sentiu realizado, como homem de Gover;,o, 
utravês de umu obrn. 

lissus tentações têm levudo, no entanto, u atrusur u cuusu du 
educuçlio, porque tudo, nos últiin.õs 'Tso unos, passou-se u fnzer 

.', .: .. ;:. 
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depressa, Nós vivemos a civilização da velocidade, O homem foi 
tomado de uma mania que nilo o possuiu, nos milénios precedentes, 
Nunca houv~ preocupação, no mundo antigo, no mundo medieval, 
com a velocidade, A velocidade é uma preocupação da civilização 
contemporânea, da civilização moderna; provém dos meados do 
século XVII~, com ~ invenção das primeiras máquinas, da máquina a 
vapor, dcpo1~ ~o seculo X:IX, com a locomotiva a vapor, o navio a 
vapor, a elctrlc1dade, c hoJe estamos com a energia nuclear, capaz de 
levar o homem à lua, cm velocidades astronômicas, fantásticas, 

A mania de véiõddadc, cntrctanio, nilo é aplicavcl ao da educa
ção, Tenho dito sempre uma verdade óbvia: para que o homem 
alcance dezoito anos silo precisos dczoitos anos, Nilo há como andar 
depressa para construir c formar um cidadão de vinte c um anos; ele 
leva inexoravelmente vinte c um anos para atingir essa idade, 
Pai"ccc, dito assim, uma coisa óbvia demais, parece "acaciana'\ mas 
é preciso sempre recordar esse fato aos distraldos incuráveis. 

Portanto, creio que o remédio maior que .se oferece a nós 
consiste em conjugar esforços para que, na prática, os Governos 
venham, pura e simplesmente, a adotar uma providência - cumprir 
o que têm determinado, sucessivamente, as Constituições que têm 
regido a vida deste Pals. As Constituições rezam - como acabei de 
expor - que a única responsabilidade que o Poder Público assume, 
no campo da educação, é dar educação fundamental ao povo, gratui· 
ta e obrigatória, 

Ora, a verdade é que a escola fundamental brasileira, sobretudo, 
os seus primeiros quatro anos, está num estado de absoluta probrc· 
za; as suas insuficiências silo tais, que ela não pode desempenhar o 
papel de base da nacionalidade, Essa situação, evidentemente, faz a 
todos temer pelo nosso futuro, Cada vez mais. Nós teremos uma elite 
minoritãria, diante do imenso corpo do Pals, que não alcança sequer 
a escola, por uma lado, deserta da escola primária cm mais de 50% 
no segundo ano de escolaridade, c chegam ao 4• ano 22%, apenas, 
dos alunos que ingressaram, quatro anos antes, no primeiro ano. 

Essa pobreza da escola primária é assustadora porque há uma 
tendência, no Pais, de acreditar que a escola primária tem somente 
em vista alfabetizar o aluno, fazer dele um futuro eleitor, é a escola 
de ensinar mal a ler c a contar, Mas, não ê essa a boa escola primária, 
A escola fundamental precisa ser muito mais rica de conteúdo, dan· 
do boa formação ao aluno, incutindo-lhe hábitos c, aiitudcs mentais 
capazes de pcrcurtir-Jhc situar-se no tempo c no espaço, isto é, na 
história c na geografia, O analfabeto niio sabe como situar-se no 
cspaco c no tempo, ignora o momento histórico cm que veio ao mun
do; ignora noções elementares a respeito da natureza que o cerca, 
Uma escola primária precisa oferecer fundamentos de Ciências c da 
llngua materna, que representam uma soma apreciável de 
conhecimentos gerais cm nlvcl elementar, uma boa formação básica 
deve ainda despertar noções de atividades artlsticas, de música, de 
artes plásticas, que ofereça ao jovem uma perspectiva da vida, 
Precisa ainda proporcionar a prática da educação flsica, c 
paralelamente, ter um programa de alimentação capaz de dar-lhe um 
corpo sadio. A escola primária para não ser só essa escola do ensinar 
a ler c contar, exige maiores investimentos. 

Ora, nesse instante que estamos num momento decisivo, cm face 
do desafio da explosão demográfica, inertes c paralisados em face da 
extrema pobreza da escola elementar, desde suas instalações 
materiais incluindo a carência de professores c a infingência do seu 
currlculo, Estamos ameaçados de manter uma escola pública primá· 
ria apenas capaz de lançar, no mercado de trabalho, homens scmi· 
analfubcJos, Tem-se chamado pouco a atenção do Pais, para o 
problema do scmi-nnalfabctismo; hã uma tendência manifesta cm 
dividir o conjunto dos cidadãos cm alfabetizados c analfabclos c vicc· 
versa, Existe um termo intermediário, que no caso, é muito 
importante, I> o problcmado scmi-anafalbcto, Irmão gêmeo do 
analfabeto completo, Conhecemos a situação de quem apenas 
desenha muito mal o nome, daquele que não é, de fato, capaz de 
escrever, que não sabe ordenar o pensamento para escrever um 
simples bilhete, O semi-analfabeto se engaja, com extrema dificulda· 
de, nas atividades produtivas de uma sociedade industrial, c sendo a 

sociedade industrial fundada na ciência aplicada, na tecnologia ela 
será, cada vez mais, exigente cm termos de mão-de-obra• ela' vai 
precisar cada vez mais de gente qualificada, c a qualilicuçã~ não se 
faz por outro caminho que não o da escola. 

O semi-analfabeto, diante da escola moderna, difere do analfa. 
beta; ele é um homem de pouquissimas letras, sem riqueza de vida 
intelectual, incapaz de partir, depois, sozinho, para estudos mais 
avançados. 

Os Governos não têm tido uma compenetração desse problema 
o que me parece evidente, O assunto é árduo, é longo, não dâ fruto; 
com rapidez, Outros programas pressionam os mandantes c o 
programa "Educação" acaba sendo relegado ao abandono. 

Outro assunto a tratar já mencionado, aqui, pelo Senador Joilo 
Calmon- é o problema da centralização c da descentralização, Des
de o Ato Adicional, do Império, que a educação de J• grau, a educa· 
çuo elementar, foi considerada da competência das antigas Provfn· 
cias, Com o advento da República, ela passou a ser considerada da 
competência dos Estados Membros da Federação, Sabemos do 
destino que Jem atravessado a Federação, no Pais. Cada vez mais os 
Estados são pobres, cada vez mais a União Federal é rica, 

Tem s1do esta, tambl:m, uma desculpa: o ensino. primaria não é 
da competência do Governo Federal, c os Estados pobres c os Muni· 
clpios paupérrimos, não podem ser generalizados cm quantidade 
nem melhorá-lo cm qualidade. 

I> chegado o momento em que se torna necessário tomar conhc· 
cimento, com sinceridade, com honestidade de cspfrito, de que os 
Estados e Municipios, com os recursos de que dispõem não silo capa· 
zes de empreender a tarefa de construir a escola fundamental do po· 
vo que o Brasil precisa, 

Tem-se visto que para grandes empreendimentos necessários ao 
Pais o Governo Federal assumia a responsabilidade maior. 

Para cruzar o Pais de estradas, por exemplo, foi preciso o 
DNER amealhar recursos vultosos c construir estradas necessárias c 
desncccssârias, como é o caso da Transamazõnica, cujo destino não 
conhecemos ou, pelo menos, de que não mais se fala, Assim, portos, 
vias e canais; as grandes tarefas têm sido assumidas pelo Governo 
Federal, De que modo conciliar a descentralização das tarefas da 
educação com a açào do Governo Federal, é o problema que se abre, 

A redistribuição de recursos para que os Estados se 
desincumbam das tarefas que, constitucionalmente, a eles pertcn· 
cem, de organizar a educação fundamental do povo, promovê-la em 
quantidade c em qualidade satisfatórias, para que o povo possa 
enfrentar e construir a sua própria História, ê, a meu ver, uma tarefa 
que está sobre a mesa dos governos, Manter a situação tal como ela 
se encontra, diante da cxplosilo demográfica mais do que previslvcl é 
atirar o Pais numa situação comparável à de certos palscs asiáticos, 
O Pafs caminha para duzentos c tantos milhões de habitantes, 
aproxima-se, portanto, o momento cm que o problema se tornará, 
na prática, irrcvcrsivcl. Então, não haverá mais recursos capazes de 
desencadear o processo educativo de modo a que possa recuperar o 
tempo perdido. Se não educamos desde agora, um número suficiente 
de pessoas para a produção c, inclusive, para ensinar aos outros, 
aumentará sempre o número daqueles para os quais a educação é 
inaccsslvcl, Estamos separando, portanto, cada vez mais, duas t'aixas 
distintas dentro de uma só Pátria: o Brasil que freqUentou escola 
satisfatória, dentro da relatividade da expressão, c que depois tem 
acesso ao ensino secundário c ao ensino superior e o outro imenso 
Brasil que permanece no scmi-analfabctismo ou no analfabetismo 
integral, 

Com as exigências da sociedade tecnológica, cuja produção está, 
cada din mnis, sendo tarefa da ciência aplicada, cada vez mais 
sofisticada, estamos preparando um Pafs que para o mundo do 
futuro, será capaz de oferecer cabinciros de elevador, serventes de 
construção civil, varredores de chão, Quando as grandes nações 
civilizadas, hoje cm dia, estilo hnportnndo mão-de-obra estrangeira 
para tarcfns rudes, Essa situação já acontece na Europa Ocidental. 
A Sulça fez agora o segundo plebiscito para saber se u opiniUo 
nacional continua a suportar 11 entrnda crescente de estrangeiros que 
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acorrem poro essas tarefas primários, Pelo segundo vez, o povo sulço 
votou pela imigração, O povo sulço não quer ter que assumir o encar
go de apertar botão de elevador, para subir ou paro descer. 

A segunda l!nguo falado no Fron.;a, hoje, é o português, Hã 
cerco de um milhão de portugueses na França, um Pais de cinqUenta 
milhões de habitantes. No Alemanha creio que são, sobretudo, os 
turcos, Os espanhóis emigram paro a Europa Ocidental. A França 
manda buscar mão-de-obra nas suas antigas colónias africanas. ~ 
comum, por exemplo, ver que o trabalho de colcta de lixo, na Cidade 
de Paris; í: feito, na suo maioria, por africanos. 

Onde vamos nos colocar neste mundo do futuro? Não estamos 
ainda exportando mão-de-obra sem qualificação mas precisamos 
pensar no futuro e no posição cm que queremos nos situar no 
mundo, Não adianta ficarmos dizendo que vamos ser uma grande 
potência, assustando os outros, criando susceptibilidades diplomâti· 
cas, no continente sul-americano, se de fato ni!o estamos nos pre
parando para isto, 

Acredito, portanto, em slntcsc, que se a Comissão de Educação 
c Cultura do Senado, que cm boa hora promove esta coleta de 
depoimentos acerca de um posslvel programa de educação, capaz de 
ser válido até o ano 2000- como disse o Senador João Calmon - o 
problema se reduz, cm última análise, ao cumprimento da letra 
expressa de todos os Constituições que este Pais tem tido, desde a 
Constituição de 1824. E todos as Constituições vêm sendo siste· 
maticamcnte descumpridas. Vem do Império esse descumprimento, 
quando nas primeiras escolas superiores, formadas 
no Pois, a sociedade entendeu que elos deviam ser gratuitas para os 
filhos de fazendeiros que vinham para a cidade, c para aqueles que, 
nas cidades, lendo recursos, queriam seus filhos formados nas profis
sões liberais, que eram, naquela êpoca, fundamentalmente, a Mediei· 
no, o Engenharia c a Advocacia, Foram os três ramos que primeiro 
cresceram no ensino superior: Ciências Médicas, Ciências Jurldicos c 
Engenharia. 

Com o crescimento da população, com a crescente exigência dos 
principies de justiça social, do princípio de igualdade de oportunida· 
des para todos, como fundamento c pedra angular de qualquer 
regime democrático (pois que não há democracia se não houver 
igualdade de oportunidades), 

A contradição se agrava para vergonha nossa. Seria o caso de se 
dizer: vamos afinal cumprir a Constituição organizando um sistema 
de ensino superior. cm que os que podem pagar contrõ.buam na 
medida em que possam, O ensino oficial ulterior ao I• grau serfl gra
tuito para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos. Se 
não houver prova de falta ou insuficiência de recursos o ensino poste· 
rior ao de I• grau nilo poderá ser gratuito, Esse regime não é diflcil 
de organizar, 

O Senador Jarbas Passarinho, quando Ministro da Educação
pensou seriamente no assunto, mas a classe dirigente nilo foi capaz 
de entender, a classe dirigente c os comunistas, que nessa hora, 
também, acham que ê uma causa popular, a da gratuidadc do ensino 
superior, E os illhos de famOias abastadas, com uma inconsciência 
impatriótica, lutam também por essa gratuidadc. ~evidente que estu· 
dantes de nlvel superior estilo dotados de uma capacidade de rcivin· 
dicar, aluar c pressionar que as crianças pobrcs·cm idade dc.cduca· 
çilo primâriu nem sonham possuir, Milhões de brasileiros entre 7 c 14 
anos de idade estão sendo roubados no sono da sua inocente infún· 
cin. Estão sendo roubados naquilo que é vital para o Pais e no seu 
próprio direito à educação: sair do ponto morto c engrenar u pri· 
melro velocidade no seu motor existencial, 

Esse é o desuno. Não se tem visto, ainda, governo algum se capa· 
citar da gravidade do problema, Quando, cm que momento, teremos 
cm nlvel de Presidente da República, atenção para o assunto? Os 
Ministros de Educuçilo, sozinhos, não têm podido competir com os 
outros Ministérios e requerer pura essa magna tarefa os recursos 
necessários, O Brasil precisa que o próprio Chefe do Estudo esteja 
compenetrado da Idéia de começar a construir uma obra c que não 
ficará prontu nos cinco ou seis unos do seu mandato, O patriotismo 

maior está cm desencadear uma obra, que vai dar frutos a longo 
prazo, 

O que me espanta mais, Srs, Senadores, é que essa situação 
tornou-se clara na consciência dos poises atualmcntc desenvolvidos, 
no século XIX, Desencadeada a Revolução Industrial, as grandes 
nações modernas partiram para a abolição da escravatura c para a 
educação compulsória, 

Recordo-me que certa vez inaugurei uma escola, no Rio de Ja
neiro, a que se deu o nome de "Suécia". Compareceu à solenidade o 
Embaixador desse pais, que falava um português razoâvel c fez um 
pequeno discurso, dizendo do seu contentamento c da sua alegria 
pela homenagem que seu pais recebia no nome de uma escola pri
mâria, no Rio de Janeiro. Depois relatou uma pequena história. Seu 
pais, no século passado, era paupérrimo c estava sofrendo umu 
evasão muito grande de população, que emigrava para os Estados 
Unidos da América, na ocasião cm baixa populacional, até o mo
mento em que alguma coisa decisiva ocorreu: a educação primllria 
compulsória. E, na ocasião - inicio dos anos 60 - ele disse: isso 
ocorreu há cento e vinte anos atrás. Portanto, por volta de 1840 c 
1850. 

Temos o exemplo da última grande guerra, em que a civilização 
material ficou totalmente destruido, na Alemanha e no Japão, pelo 
menos, E esses dois palscs, em vinte anos, se reergueram, A Alema
nha Ocidental de hoje é o que sabemos: o João bateu recordes de 
crescimento anual. O que tinha restado ao Japão c à Alemanha? O 
homem, a força de trabalho, construlda, criada, treinada na escola! 
Como podemos viver a insensatez de supor que vamos ser uma gran
de potência se não empreendermos a tarefa fundamental para a cria
ção de uma verdadeira democracia e para a construção de uma 
verdadeira nação moderna no plano da produção? Tenho exemplos a 
toda hora. Inaugurou-se, hã dois meses ou há um mês c pouco, o 
novo aeroporto internacional do Galeão, impropriamente chamado 
de aeroporto supersônico, porque aeroporto não voa, mas insistem 
em chamâ-lo assim, Esse aeroporto - examinei o assunto - teve 
muitas dificuldades para começar a ser operado; provinham as 
diilculdades, sobretudo, de problemas humanos. O pessoal chamado 
opcrârio-aeroporto precisou subitamente receber um treinamento 
para o qual niio tinha base suficiente; ele ni\o sabia, no fundo, os ru
dimentos que uma escola primâria deve dar: frações, números 
complexos, etc, Não sabia ler verdadeiramente, porque o scmi· 
analfabeto não conscientiza estritamente o pensamento do que está 
lendo; ele lê mecanicamente; soletra, vamos dizer assim. Não Unha· 
mos pois, gente suficientemente qualificada, O brasileiro é muito 
esperto - todos sabemos, Aprende depressa, adapta-se rapidamcn· 
te. Entretanto, cada vez mais, a sofisticação do instrumental moder
no vai criando dificuldades para quem, apenas com essa improvisa
ção vinda da vivacidade, de qualidades inatas, enfim, deva operar 
aparelhos elctrônicos. De modo que há um desafio para o Pais, No 
desafio verdadeiro pouco se fala. Assim, não vejo que essa colocação 
esteja muito na consciência de todos, A própria Nação - c não 
somente o Governo - estll distralda do problema, Não hã um 
movimento geral de opinião, cm torno do assunto. E, nesse ponto, 
não posso deixar de, mais uma vez, louvar a cruzadu que vem 
empreendendo o Senador João Calmon, com uma tenacidade, uma 
pertinilcia, uma coragem, paro o que chamo a atenção do Pais. 

Mas, o Congresso Nacional pode, realmente, atuar, debater o 
assunto, insistir, Quero ainda dizer duas palavras acerca dos as· 
suntos que, num programa de educação, silo ulteriores à educação 
fundamental do povo, ~o problema do Ensino Médio e do Ensino 
Superior, particularmente deste último. Há muita critica, hoje, no 
Pais- c esta provém, cm geral, da classe dirigente, que é muito mais 
consciente dos coisas - contra os aspectos qualitativos, a baixu 
qualidade do nosso Ensino Superior, Quero dizer que considero 
vâlida u explosão ocorrido no Ensino Superior, Nilo era posslvel 
continuar'com aquele gargalo dos nntigos vestibulares. Hoje, creio 
que o ensino superior no Brasil, precisa diminuir seu ritmo de 
crescimento, não pode continuar em perpétua explosão. O Mlnistê· 
rio de Educação, aliás, já cstil tomando providências a respeito, Mas 
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há um~ tnre~n ~ue este Ministério pode empreender ejâ o fez, quanto 
no ensmo med1o- lembro-me bem- no tempo em que era Minis· 
troo ntunl Senador Gustavo Cnpnnemn, t: a fiscnliznçilo do ensino, 
, Se o ~overno Fede;at nutor!z• o funcionamento de escolas supe· 

r1ores particulares, prcc1sn fiscnllzil·las, Foi o que aconteceu em rela· 
çil? ~~ uma explosão de ensino secundârio, ocorrida no tempo do 
ll!m1stro Gustnv~ Capnnemn, A divisão do ensino secundârio diri· 
g1du por D. Lll~1n Magalhães, tinha então, um corpo eficiente de 
lnspetores c hnvtn uma efctiva liscnliznção. Digo isso porque, acredi· 
to, com o tempo, das escolas superiores umas vilo desaparecer e 
ou.tras se firmar organizando-se como bons escolas. A iniciativa 
pnvnd.a concor~eu substancialmente para a expnnsilo da nossa rede 
de cnsmo supen_or: que o Governo Federal sozinho não podia fazer 
c~escer, _Porque Jâ mv~ste neste ensino 60% do Orçamento da União, 
em detnmento do ensmo fundamental. t: inevitável que se reconheça 
tal fato. E o ensino superior tenderá a melhorar. 

Quando se fundavam escolas SecundArias, em grande número, 
nos a~os 30. c .40, ao tempo da Lei Francisco Campos c logo depois 
da. ~e1 Orgamca do Ensmo Secundário e do Ensino Comercial, do 
Mmtstro Capanema, Anisio Teixeira me disse: "mas isso não é uma 
escola secundária verdadeira. estamos fazendo tamancos pensando 
que estamos fazendo scarplns, aquelas sapatilhas maravilhosas de 
antigamente". E eu retruquei: "mas a questão (: que o tamanco vai 
melhorar e com o tempo se transformar num bom sapato". 

Assim também essas escolas superiores, com o tempo sofrerão 
um processo selctivo natural: umas vão perecer, outras melhorar, De 
modo que considero válido o crescimento do Ensino Superior. Acho, 
entretanto, que o Ministério deve exercer uma fiscalização severa, 
em todos os terrenos, pura garantir as condições mlnimas de quali· 
dade ao seu funcionamento. E ter a coragem de fechar n escola insu· 
ficientc, desidiosa, mal-intencionada, assim como estimular o cresci· 
mente dn boa escola. 

Portanto, não participo dessa idéia de que foi uma loucura o 
Brasil ter deixado crescer um Ensino Superior, indiscriminadamente, 
De algum modo ele tinha que começar; mas não podia fazê-lo num 
grau alto de excelência. Ninguém consegue crescer, paralelamente, 
cm quantidade e qualidade, é evidente. Se crescermos a quantidade 
baixamos a qualidade. 

Por todos esses argumentos é que considero vãtida a situação do 
Ensino Superior; é preciso fiscalizar c organizar o sistema até chegar 
ao ponto de, cm cumprimento da Constituição, oferecer gratuidade 
em nivel superior a quantos provarem falta ou insuficiéncia de 
recurso~. o. Pafs tem sido capaz de organizar ultracomplcxos, como 
o próprio ststema do Imposto de Renda, por exemplo, que constitui, 
ahás, uma das fontes de prova da falta ou insuficiéncia de recursos. 
Mas, isso se tornou assunto tabu, no Pufs, sendo um dos impedi· 
mentes para o cumprimento das determinações constitucionais. Até 
onde, até quando vamos fazer uma politica de avestruz, enterrando a 
cabeça na ureia, fingindo não ver que se está descumprindo a Cons· 
tituiçào? O Pais na hora cm que se reúne, para elaborar uma Carta 
Magna, púru, pensa e acerta, no papel; fora do papel nilo consegue 
uccrtur. Parece utí: que nos acovardamos, ao pôr em prãticn o que 
nós mesmos escrevemos! Pois nüo é a Constituição o espelho maior 
da consciência do Pais, do que eic deseja ser? 

Em suma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, foram renexões desse 
tipo que cuidei do meu dever trazer, aqui, ansioso, sobretudo, para 
ouvir o que a esse respeito pensam os nobres Membros desta Co· 
missão. Vou, portanto, encerrar minhas palavras, com os rena· 
vades agradecimentos uo Senador João Culmon, pela honra que me 
deu, convocando-me, eu minha gratidão por aqueles Srs. Senadores 
que tiveram n puciência de me ouvir. Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR, PRESIDENTE (Jotlo Culmon) - V, Ex•, Deputado 
Flex~1 Ribeiro, não deve agradecer u mim essa iniciativa, porque 
purt1u de todos os Membros du Comissilo de Educação c Cultura; fui 
upenns o intermediúrio entre u Comissão e V. Ex• E, iniciando a 
parte de debutes, concedo 11 pnlnvrn uo primeiro debatedor inscrito, 
Senador Evel~sin Vieira, Vice·Prcsidente desta Comissão, 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Deputado e Professor Fim Ri
beiro, analfabetos, semi-anulfabetos, alfabetizados, peço um minuto 
sobre o MOBRAL, acertos e desacertos. 

O SR. FLEXA RIBEIRO- V, Ex• 
opiniilo? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Perfeito. 

quer que cu de umu 

O SR. FLEXA RI BEIRO - Já tive ocasião, nesta saiu me~mo. 
de fazer, a e~sc respeito, um depoimento longo que durou qua~c 8 
horas. Acredito que o MOBRAL seja uma simulação que à Nação se 
oferece para dar u impressão de que está fazendo algumu coisn no 
terreno da edufcaçilo fundamental. O MOBRAL, repito, i: um vcn• 
dedor de ilusões, Não há como fazer do MOBRAL o que se fa1. com 
a escola primária de efetiva qualidade; ele é um curso que somn algu• 
mas horas, durante um período curto, creio que de cinco mesc1. De 
modo que, salvo os casos de indivíduos de alta capacidade intcloctual 
~ do~ados para uma tarefa desse tipo, que representam perccntuul 
mfenor a 10%- salvo este pequeno número- de está sujeitou umu 
taxa de regressão acentuada. Não há neccssidnde de se fazer, a res· 
peito~ uma pesquisa muito grande; c:stüo sob nossas vistas numerosos 
alunos de nosso ensino primário supletivo noturno que, mesmo com 
quatro horas diárias de estudo~ durante: um uno inteiro, também viill 
para a vida em estado de semi-analfabctismo. 

O Ri~ de Jnneiro é uma cidade, de certo modo, privilegiudu, 
nesse sent1do, porque tem boa rede de ensino primúrio supletivo no· 
turno: praticamente, todas a~ escolas têm ensino à noite, aonde vão 
as empregadas domésticas, os lavadores de automóvel~. etc. Quundo 
o indivíduo acompanha os quatro primeiros anos iniciais do ensino 
primário supletivo, c prossegue, fazendo o que antigamente se ch:t· 
mava de ginásio supletivo noturno, pode chegar ao Segundo Gruu 
no Supletivo, e prosseguir. Há quem o consiga. Mas, aí tratu·~• de 
estudo continuado. 

O MOBRAL não dá continuidade aos estudos, ou então fuz 
eventuais programas de consolidação de aprendizagem, mas que por 
sua natureza, são também, de pouca duração, interrompidos. De 
modo que acho que é uma fonte de desperdício de recursos, c que 
foge aos objetivos que a Constituição determina. Niio creio que u 
Brasil possa, durante mais tempo, iludir-se diante de um programu 
que, por sua natureza, aliás, nasceu como um programa de c:mcr· 
gcncia, um programa temporário. 

Não só os governos, mas a própria Nação está desprovid:t -
creio cu -de uma consciência sólida do programa da educação, em 
term_os de opinião pública, de movimento de opinião, jà tive ocasiiio 
de d1zer, aqui, Falta-lhe a consciência da gravidade du situ:tção e du 
imperiosidade da escola fundamental do povo. E muit:ts pessoas de 
boa fê acham que este ensino é sempre bom, ê um remédio, ê um 
spray, dá apenas um cheirinho de escola e resolve o problema. Isso re· 
vela- o que a meu ver é grave- o conformismo da classe dirigente 
com a situaçilo. Acha que com isso ela está se quitando perante o 
povo, c com isso elu está, de alguma maneira, fazendo qualquer coisa 
que ela sube, no fundo, ser simulado, mas que ê o que se chama a 
mfmica do cumprimento do dever. t: mais um programa pura obter 
feito politico do que pnru dar efetivos resultados, no campo da educa· 
çilo, Esta, em sintcse, é a minha opiniilo. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Nu Cümnra dos Deputados teria 
sido constítufdu uma Subcomissão para fazer uma avaliação sobre os 
alfabetizados do MOBRAL; esta Comissão teria funcionado suh u 
Presidência de um funcionãrio do MOBRAL. V. Ex• tem conheci
mento disso e dos resultados apurados? 

O SR. FLEXA·RIBEIRO- Não, apenas ouvi falar disso, e do 
assunto nunca se tratou, em reunião plenária, da Comissão de Edu cu· 
ção; tenho impressão tumbérn, de que se truta de uma outra simu
\uçao. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- E qunnto no problema do Bra~il 
de fultn de mnior produtividade, qunl a opiniilo de V, Ex• a respeito 
do ensino profissionnlíznntc? 

, 



5242 Soíbado 1• DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL(Seçio II) Outubro de 1977 

O SR. FLEXA RIBii!IRO- O ensino profissionnlizantc no se· 
gundo grnu, n meu ver, constituiu um equivoco, pelo seguinte mo· 
iivo: primeiro, a r~dc cscolnr brasileira, oficial ou particular, é uma 
rede de escolas pobres, sem equipamento material, snlvo as nntigus 
escolas técnicos ou técnico-profissionais, cspccinlmcntc construldas, 
montados pnra isso. E havia um departamento de ensino técnico pro
fissional. Mns, as cscolns, cm geral, os antigos ginásios, os colégios, 
nilO' estavam preparados para isso, tanto cm equipamentos c, sobre· 
tudo, em professores. Nilo há profc.~Sorcs especializados: teriam que 
ser improvisados. 

Ora, a ministração do ensino primário foi sempre, no Pais, ob
jcto de uma profissionaliznção, através dns escolas normais que 
agorn ficaram desestruturadas com o ensino profissionalizante. Mas, 
se havia um ensino profissionalizante de segundo grau bem organi· 
zado no Brasil ern o ensino normnl; um ensino parn formar regentes 
cm nlvcl do nntigo ginásio, e pnrn formar professoras primários cm 
nlvel do nntigo coleginl. 

Qunnto aos institutos de educação criados no Brasil, tenho que 
falar, principalmente, do Instituto de Educação de umn cidade, cm 
que sempre vivi, que é o Rio de Janeiro. O Instituto de Educação, 
cujo ediiTcio foi feito ainda no tempo do Presidente Washington 
Luis, Prefeito Prado Júnior, tornou-se um padrão e a aspiração a 
ingressar no Instituto de Educação era algo que movia a sociedade. 
Para as milhares de candidatas constituis um problema, uma luta o 
ingresso no Instituto de Educação. As moças estavam compenetra
das de que iriam abraçar uma profissão importante. As normalistas 
que seguiam para os subúrbios do Rio de Janeiro viajavam muitas 
vezes nos trens com os oficiais do Exército da escola do Realcngo, 
Ambas as profissões eram bem vistas, significavam srarus social. 

O Instituto de Educação era uma "glória" do bairro da Tijuca, 
como era uma "glória" ser aluna do Instituto. Era motivo de 
nobreza, ser professor catedrático do Instituto, como também o era, 
antigamente, ser professor catedrático do Colégio Pedro 11. Hoje 
esta situação não perdura. 

Mas, vamos voltar ao ensino normal. Para as outras atividades, 
ndo há escola de formação de professores. O SES!, o SENAC, que 
são especializados nisso, formaram, eles mesmos, os seus pro
fcss.wes. Há escolas técnicas, como a Escola Técnica Nacional do 
Rio de Janeiro, c mesmo as de Belo Horizonte, c Silo Paulo, funcio
nando em grandes ediiTcios feitos ainda no tempo do Presidente Jus
celino Kubitschek, se não me engano. 

Mas, generalizar essa profissionalização cm todn n rede, de 
modo compulsório, obrigatório, Sr. Scnndor, isto conduz, incvitavci· 
mente à simulação. Então, ficn·sc fingindo que está havendo uma 
profissionaliznçilo, sem dar a isto nenhuma cfctividadc. 

Acho que o legislador dn educação deve tender a fazer baixar as 
tnxns de simulnção que todo o ensino apresenta, em menor escala no 
primário, relntiva no secundário c mnior no superior. Chnmo tnxn de 
simulnçilo, por exemplo, ci que ocorre com rclnção ao ensino ju
rídico, no Brnsil, pois de cada 1.000 bncharéis, ncho, que nem 100 
vilo exercer n profissão de advogados. Tal fato não é do conheci· 
mcnto de todos? Mas, us ciências jurfdicas c sociais, sempre apre· 
sentnm alguma utilidnde. Hoje, há bncharéis cm Direito exercendo 
várias profissões. Eu, pol"txcmplo, sou 'bachnrcl cm Direito c nunca 
nssinei uma petição; é uma simulação completa. 

O único jeito ·de promover a profissionaliznção cm grau médio 
cstâ no que os' americunos,chamam ln servlce rraln/ng, ~ o trci· 
nnmento cm serviço, Nilo há como profissionalizar alguí:m, por 
exemplo, que queirn ir trabalhar numa usinn siderúrgica, Com~ é 
que a escola vai improvisar fornos, etc? Ou, então, profissionnlizn-se 
cm ntividndcs muito simples c parn ns qunis nilo vnle n pcnn roubar 
tempo dn formação geral do nluno. Pnrn formá-lo como datilógrnfo, 
por exemplo, ninguém melhor que uma escola Rcmlngton ou outra 
qualquer de dntilografia nu qual, cm dois meses, com nssiduidnde de 
freqUência, o individuo se proflssioanliza. Um datilógrafo compc· 
tente hoje no Rio de Janeiro, tem uma rcmuneruçilo de três vezes o 
salário mlnimo. 

Mns, auxilinr de lnboratório de nnáliscs cllnicas, isto é, se treina 
bem num laboratório de análises cllnicas. : ~ o que cm psicologia 
educacional se chama n experiência c a aprcndizngcm cm situação 
total e que nos demonstro ser impossível nprcndcr n nadnr dcitndos 
de bruços sobre umn cndcira. 

Desse modo, acho 1 que cstnmos perdendo tempo ncssn 
profissionaliznção. Eln .não está acontecendo, rcai"!cntc; não cstâ 
correspondendo n uma rcalidndc dns cscolns. Não há pessoal c, de 
fato, nqacles que por destino, por sorte, por condições familinres 
conseguem vencer os primeiros oito unos de cscolnridadc c ir nté no 
segundo grnu, nn sua grnndc maiorin, eles aspirnm ao ensino su
perior; querem se profissionaliznr sim, mas cm nlvcl superior, ser far
macêuticos, médicos, veterinários, dentistas, engenheiros nas mais 
variados modalidades, c abre-se um imenso leque cm Ciências Médi
cas, em Ciêncins Sociais; quando no ensino de segundo grau eles não 
querem se profissionalizar, no 2• grau eles desejam é se preparar 
muito para se habilito r ao ensino superior. 

De modo que a profissionalização não está nconteccndo, Sr, 
Scnndor, está mais umn vez ocorrendo o que cm matéria de educação 
tem sido n nossn grande desdito: ficar com os propósitos lançados no 
papel, sem correspondência na realidade social concreta, 

O SR. EYELÁSIO VIEIRA - Abollsscmos a gratuidadc do 
ensino no 3• e 2• graus c estendêssemos o crédito educativo para o 2• 
Grnu não cstarlamos nlcançando um abrandnmcnto do grnvc pro
blema da educação no Brasil? 

O SR. FLEXA RIBEIRO - Estarfamos. Acho que o crédito 
educativo, logicamente, tem que começar .nssim que cessn a 
obrigação da grntuidadc, por parte do Poder ·PlÍbiico, Os poderes pú
blicos assumem o compromisso de proporcionar n educação gratuita 
e compulsória no I• grnu, durante oito anos; nssim que ele cessa -
volto ao texto dn Constituição de 1946, que crn lapidnr neste sentido 
-"o ensino ulterior ao t• grau será gratuito para quantos provarem 
faltn ou insuficiência de recursos". Nilo vejo por que fnzcr isso só no 
ensino superior, deixando o gargalo do ensino de 2• grau! 

De modo que o crédito educativo deve inicinr·se assim que ccssn 
a obrigação do Poder Público de proporcionar gratuidadc, pois ele é 
a condição de permitir o prosseguimento dos estudos nos cducnndos 
que comprovarem por falta ou insuficiência de recursos serem 
merecedores de ajuda do Poder Público, sob a formn de bolsas ou 
outras. . 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Que possulam o desejo de ser 
universitários, mas não tinham condições, 

O SR. FLEXA RIBEIRO- Não tinhnm condições de ntrnvcs· 
sar os trê.1 anos de 2• grau. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Pcln resposta que V, Ex• dá, 
pela exposição que fez, permito-me, então, a seguinte pergunta: está 
faltnndo apenns o verdadeiro ato de cstadistn do Presidente dn 
Repúblico? 

O SR. FLEXA RIBEIRO- Exnto. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA- Ãs vezes, julgamos uma pcsson 
antipática, posteriormente, no conversarmos, no termos umn 
identificação llsicn com essn pcsson, nqueia imagem dcsnpnrccc c ve
mos que nqucla pessoa é simpática, é excelente. O diálogo é ncccssá· 
rio pnra n busca dn compreensão c do entendimento. Há, hoje, uma 
manifestação, cm vã rios pontos do Brnsil, dnquelcs que serão respon· 
sâvcis pelo destino desta Nnção. O Sr. Ministro da Educação tem se 
limitado a umn nçilo no seu gabinete, de grnvnr um rape, transmitln· 
do uma mensagem, com ponderação, mns que fica apenas no 
monólogo, O eminente educndor c grnndc homem público, Depu· 
tudo Flexu Ribeiro, Ministro da Educnçilo fosse, iria ao encontro 
dos universitários, dos cstudnntes, pnra. snbcr ns cousas das suas 
insatisfações? 

O SR. FLEXA RIBEIRO-~ diiTcil a cada um se colocar no 
pupel dos outros, c u afirmuçilo de V, Ex• é hipotética, como cstn· 
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mos vendo, Mas, há poucos momentos o Senador Gustavo 
Capancma lembrava, perante alguns de nós, de como o Presidente 
Gct~lio Vargns havia recebido uma honraria da Universidade de São 
Paulo, Os estudantes levantaram-se c o Presidente os recebeu no 
Hotel Esplanada, conversou com eles c chegaram a um acordo. 
Gustavo Capnncma foi um Ministro·quc sempre teve as suas portas 
abertas p~ra os estudantes, Recebia-os a qualquer momcntn, sem 
hora prcv~nm~ntc marcada, Acho que este arejamento das relações 
~n.trc a pru~c1ra figura ,da educação nacional- c os jovens, 6 sempre 
utd c proveitoso, Acredito que qualquer Ministro da Educação deve 
p_rocura.r contato com os _corpos docente c discente do ensino supc· 
nor, po1s eles estão a cammho de ocupar os postos dirigentes do Pais. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Havia me preparado com um 
grande nlimcro de perguntas ao vir para esta reunião entretanto 
V. Ex• foi tão objctivo c tão franco, na palestra que r~alizou, que 
matou a quase totalidade das minhas perguntas. Muito obrigado c 
meus cumprimentos. · 

O SR. FLEXA RIBEIRO- Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franco. . 

O SR, ITAMAR FRANCO -.Sr. Deputado Flcxa Ribeiro, 
V. Ex• falou cm reflexões c essas reflexões, corajosas como foram, 
trouxeram uma certa inquietação ao meu csp!rito. V. Ex• disse, por 
exemplo, numa assertiva por demais corajosa que estamos hli trinta 
anos estagnados, que o Governo se modernizou, se modificou, mas 
continuamos no amadorismo, no aspecto educacional, conforme a 
expressão de V. Ex•, que os Ministros nada resolvem, que é preciso 
que o Presidente da República assuma de vez esse compromisso, com 
a Nação, do problema educacional. A pergunta: se não basta apenas 
locar recursos para o ensino primAria, tirando do ensino superior; se 
os Ministros não podem resolver; se a Constituição nho b cumprida, 
como diz V. Ex•, no aspecto .educacional; se não entendemos que o 
Governo está parado nesse campo - a assertiva de V. Ex• -
pergunto cu, não seria necessária uma nova modificação estrutural 
do MEC? E, então, se o Governo permanece assim cstlitico, como 
obter a consciência da Nação para o problema educacional? 

O SR. FLEXA RIBEIRO- Um ponto creio que ficou confuso: 
V. Ex• disse alocar recursos para a instrução fundamental tirando 
do ensino superior. Não disse tirando do ensino superior. 

O SR. ITAMAR FRANCO- Preferiria dizer o seguinte: pode· 
ria parecer que bastaria n6s tirarmos 60% do curso superior, que se 
dá hoje ao 3• grau, e jogar isso, ou seja, não. poderia apenas isto. 

O SR, FLEXA RIBEIRO - é imposslvcl. O que ó preciso ó 
tirar de outras lireas, do Orçamento da Uniilo. O que se tem 
destinado, nos últimos treze anos, por exemplo, às Forças Armadas ó 
uma enormidade. O que se tem destinado a outros programas, 
embora úteis, é muito.!; preciso comparar o conjunto do Orçamento 
da União c, ver, ano após ano, como o orçamento da educação foi 
perdendo c pura quem. Se ele for considerado prioritário é c~idcnte 
que vamos tirar do Exército, da Marinha, da Acronâutica, dos 
Transportes, para aumentar os recursos da Educação. Mas, nilo 
dentro do orçamento da educação, tirar do ensino superior pura o 
ensino primário, pois isso parece imposslvcl. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Não afirmei, apenas fiz uma 
reflexão sobre esse ponto, 

O SR. FLEXA RIBEIRO - O que me pareceu principal na 
indagação de V. Ex• é acerca da modlfiçaçilo estrutural do MEC, 
capaz de tornA-lo um Instrumento mais ágil, para proceder a isto. 
Tive ocusiil.o de dizer nesta sala, quando fui inquirido c nz um 
depoimento a respeito do MOBRAL, que a exemplo de numerosos 
pulses que o têm (cito c estilo fazendo, o Brasil deveria dividir o 
Ministério da Educnçilo cm dois ministérios. Fula-se multo c Insiste· 
se até na necessidade da criaçilo do Ministério da Clencla c da Tccno· 
logia. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Aliás, houve uma proposta de 
delegação no Presidente da República, ainda agora, no Congresso 
Nacional. 

O SR. FLEXA RIBEIRO- O que vejo se faz cm outros palscs 
6 a divisão dos assuntos da educação c da cultura, da ciência c d; 
tecnologia em dois c atê mais ministérios. 

O lril, por c~cmplo, tem dois ministérios: o "Ministério da Edu· 
cação", que cuida da educação fundamental do homem, o mais 
genérico, c o "Ministério da Ciência c do Ensino Superior", suben· 
tendendo-se cíén'cin c tecnologia. Penso que isso seria útil ao llrasíl. 
Em outros há um terceiro, que é o Ministério da Cultura. Há pa!scs, 
como a Tunlsia, com quatro ministérios: da Educação, do Ensino Su· 
pcrior c das Ciências, da Cultura c dos Esportes, o que i: talvez cxa· 
gerado pura um pais pequeno. Mas, certamente, há idéia de se 
separar o MEC para se dar atribuições especificas a um pedaço do 
atual Ministério, que cuidará então da formação fundamental do 
homem, isto é, do Ensino Fundamental c do Ensino do 2• Grau. Um 
outro cuidaria do Ensino Superior, da ciência c da tecnologia, jli um 
ensino praticamente para adultos, pois que o acesso a este grau 
ocorre na faixa dos 18 aos 20 unos de idade. A este ainda caberia, 
também, a educação de adultos. A educação da infãncia c da adolcs· 
cência ficaria afcta a um Ministério da Educação, da formação bá· 
sica, generalizada para todos, como de~• ser o I• Grau. 

Com isso acho que seria preciso melhorar o processo de alo· 
caçilo de recursos. Ficaria evidente que o Ministério da Educação, 
propriamente dito, aquele que cuida da educação pré-primliria, pré· 
escolar, a educação primária ou de I• Grau ou de 2• Grau, como se 
diz na nomenclatura atual, não poderia permanecer com recursos 
ridlculos de 16%, como ocorria no antigo Ministério da Educação c 
Cultura. 

Essa a moditicação esturutral, cm termos de Governo, que me 
parece propicia a evidenciar a necessidade de destinar não só re
cursos mas criar as condições para a tarefa do cumprimento da 
própria Constituição. O primeiro ministério é aquele que vai cumprir 
a Constituição; o outro, o do Ensino Superior, jâ está fora das obri· 
gaçõcs que os poderes públicos assumem, cm matéria de educação. ~ 
claro que é ele muito ncccssãrio, não pode deixar de cxist!r, mas não 
objetiva o que é obrigatório, o que~ compulsório. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Vou ser breve e tentar resumir. 
E~idcntcmcnte, o aspecto do Ministério da Educação c Cultura c de 
Ciência c Tecnologia, que já tinha anotado, V. Ex• jã respondeu. 

Desejaria saber, agora, realmente, qual o montante de verbas? 
Temos discutido muito sobre isso no Senado, principalmente nas 
reuniões plenárias. V. Ex• disse que, cm 1975,4,3% do orçamento da 
Nação para educação; cm 1976, 4;6%; cm 1977, 7,6%. Esses números 
têm sido contestados, sobretudo pelas Lideranças do Governo na 
Casa: estamos, realmente, com 7,6% apenas no orçamento, sendo 
que o ano mais baixo de todos foi 1975, com 4,31%. Entilo, prcvalc· 
ccria a alegação de que há outras verbas destinadas à educação, cm 
outros orçamentos ministeriais? 

O SR. FLEXA RIBEIRO - Alguma verba deve existir, mas 
muito pouca. O que se alega ê que não sílo só esses os recursos dcsti· 
nados à educação, que há muitos recursos nos Encargos Gerais da 
União, rubrica esta que tem crescido muito no orçamento da Rcpli· 
blica, a meu ~cr, erradamente, porque o orçamento se faz para espe
cificar o destino dos recursos públicos do Orçamento da União, 
Encargos Gerais da União é titulo vago diflcil de especificar. Todas 
as vezes que procurei saber que parte do montante desses recursos 
cxtrn·orçamcntários, está na educação, só encontrei respostas 
ób~ins, tais como: há os orçamentos estaduais. Mas estes são sn· 
bidamcntc insulicicntcs: há os orçamentos municipais, também su
bidamcntc insuficientes. Do contrArio, a escola primAria nilo seria o 
que ê: paupérrima. Há recursos - não sei mais de onde podem 
provir- serão eles os auxOios c subvenções que distribui mos a esco· 
las, orfanatos e instituições de caridade, tnmbbm Insu!icicntcs7 De 
modo que não consigo descobrir onde està essa outra fonte de 
recursos. 
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OSR. ITAMAR FRANCO- Nem nós. 

O SR. FLEXA RIBEIRO- Só consigo fazer uma reflexão, que 
i: uma espécie de contraprova: se houvesse tantos recursos além des· 
ses, aqui, inscritos no Orçamento da Uniilo, se eles fossem tão 
vultosos assim, u escola primária brasileira não estaria no estado de 
miserabilidadc cm que se encontra. 

O SR, PRESIDENTE (João Cnlmon) - A intervenção do Se
nador Itamar Franco poderia dar uma modesta contribuição para 
este debate. Quando - afirma o Deputado Flexa Ribeiro - que o 
Governo federal gastou, cm 1976, 4,66%, ele está dizendo uma coisa 
aritmeticamente I 00% certu. Realmente, considernndo·se o total da 
vcrbu para'' funçüo educaçilo, não apenas para o Ministério da Edu
cação,_ o perccntuul é este. 

O SR. FLEXA RIBEIRO- Isso inclui o que há no Ministério 
da Guerra, no Ministério da Marinha, no Ministério da Aeronáu
tica, pnra o ensino militar, etc. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Qual a causa da 
disparidade entre essa afirmação, que é cem por cento verdadeira, e a 
afirmação de que o Governo Federal está destinando 12,5% do orça
mento para a função educação? 

Consultemos a Mensagem do Presidente Geiscl, que é a própria 
imagem da seriedade c do patriotismo, cm relaçilo ao percentual, Sua 
Excelência declara, na sua mensagem, que para efeito de compara· 
bilidade com excrcfcios anteriores a verba destinada 11 função edu
cação é de 12,5%. O Presidente da República não afirma que o 
Orçamento federal de 1977 destina 12,5%, dos seus recursos, para a 
função educação. O percentual í: de apenas 7,6%. O que é que signifi· 
ca essa referência para efeito de comparabilidade? Está explicado ncs· 
se documento de responsabilidade do IPEAC e da Assessoria Legis· 
lativa do Senado. O Orçamento Geral da União de 1977 tem um 
total de 287 bilhões de cruzeiros. São exclufdas, para efeito do cál
culo do percentual, destinado à função educação, as seguintes 
receitas: Imposto Único sobre minerais, I bilhão e pouco; Imposto 
Único sobre lubrificantes e combustrveis liquidas e gasosos, 34 bi· 
lhões; Taxa Rodoviâria Única, 7 bilhões - estou desprezando os 
quebrados- Imposto Sobre Operações Financeiras, 7 bilhões; PfN, 
6 bilhões: PROTERRA, 4 bilhões: cota de previdência, 4 'bilhões; 
num total de pouco mais de 30% do total da Receita do Orçamento. 
Excluídos esses 30%, encontraremos então 12,5%, Não há organismo 
internacional, seja UNESCO, seja Organização dos Estados 
Americanos, que na hora de incluir nos seus anuários o percentual 
brasileiro admita o percentual de 12,5%; admite apenas 7,8%, usara, 
porque antes o percentual havia baixado a pouco mais de 4%. 

Aproveitando esta oportunidade, se me permitir o nobre colega, 
eu faria esta indagação ao Deputado Flexa Ribeiro: ele foi por 
iniciativa da UNESCO, e não do Governo brasileiro, convidado 
para ser Subdiretor-Geral de Educnçilo da UNESCO. Esse organis· 
mo da ONU coloca o Brasil, nos seus anuários, que circulam 
amplamente no mundo capitalista e no mundo comunista, abaixo de 
79 pafses em dispêndios públicos com educação, em relação ao 
produto nacional bruto. 

Houve um debate, nesta Casa, por várias vezes, sobre esse 
assunto. Há tentativa de contestação dessa posição humilhante, 
vergonhosa do Brasil. Eu mesmo, há três anos, percorro a via crucls, 
procurando, através do Jtumarati, uma retificaçào da UNESCO, 
uma correçilo, porque o Brasil n~o deveria ser o octogésimo pnfs, na 
área de educuçilo, porque é o décimo em número de automóveis, é o 
nono em número de aparelhos de televisilo. Minha via crucls tem sido 
percorrida inutilmente. Até hoje o Brasil, que mantém um 
embaixador permanente junto a UNESCO, até hoje nilo foi feita 
nenhuma correçilo, 

Aproveitando a presença, nesta Casa, em uma reunião secreta 
du Comissão de Relações Exteriores do Senado, que ouvia o Chun· 
celer Azercdo da Silveira, eu lhe formulei esta indnr,nção, E $, ''"" 
declarou que aindu n ~o tiuhu conn ... · ~ .1to do fnto: cntrelunto, o 
Embaixador Vuscc llo' ,, ll, que é também u persunu,,,,,ão uu cficiên· 

ciu, por três ou quatro vezes encaminhou a solicitação do Senado à 
UNESCO, ao nosso Embaixador, através do ltamarati, 

Creio que, realmente, í: fundamental para nós esse esclarecimen· 
to, porque aritmeticamente há um percentual de 7,8% do orçamento 
destinado à função educação. Apenas pura efeito de compurabilida· 
de - c é umn coisn muito discutivcl em termos internacionais, são 
12,5%- no Dlcírlo do C01lgrcsso Nacional, edição de 5 de dezembro, 
consta uma ulirmaçilo feita no plenário do Senado Federal, segundo 
a qual o Governo Federal está destinando este ano 24% do seu orça
mento para a funçilo educação. 

Pergunto, entilo, ao cx-Subdiretor-Geral da UNESCO, entidade 
que coloca o Brasil no seu anuário abaixo de 79 pulses em dispêndios 
públicos com educação, qual o critério que a UNESCO tem ado tudo 
para colocar o Brasil nesta posição vergonhosa? Haverá má vontade 
da UNESCO em rclaçno uo Brasil? Se houver má vontade da 
UNESCO em relação ao Bmsil o nosso Embaixador deverá denun
ciar ao mundo essa má vontade c essa grave injustiça, que está sendo 
cometida contra o Drnsil. E fui mais longe, nu scssiio secreta, c isto 
niio é segredo, pois estou comentando publicamente. Disse c repito, 
agora, que considero que esta posição do Brasil, divulgada nos anuá· 
rios du UNESCO, causa mal> dano à imagem do nosso Pais no ex· 
terior do que todas as mentira> que são espalhadas no mundo inteiro 
contra o Brasil, Niio é possível, portanto, que fiquemos indefini· 
damentc, nesta Casa, a discutir s~ o percentual de 7,8%, 12,5% ou 
24%, enquanto a UNESCO, nos >cus anuários, inclusive o último, 
nos coloca nesta posição vergonhosa. 

Esta í: a pergunta, com a permissão do Senador Itamar Franco, 
que dirijo ao Deputado Flexa Ribeiro. S. Ex• que teve uma vivência 
na UNESCO, que sabe como silo feitos esses cálculos pura a fixação 
do percentual de cada Paf>, qual seria o esclarecimento que ele teria 
parn nos dur, sob essa questão, que reputo da máxima importância 
para o nosso Pars. 

O SR. FLEXA RIBEIRO - A UNESCO corrige esses dados 
através dos seus chefes de missão - é há chefe de missão da 
UNESCO no Brasil - que é o homólogo do nosso delegado per
manente em Paris. 

São colctados esses dados, utravi:s dos chefes de missão, e 
nunca, ao que cu saiba sofreram contestação de País n•nhum. Nem 
o Brasil, oficialmente, contestou isso, em nenhum momento. 

De modo que, a meu ver, o que hâ silo sofismas internos ou dcs· 
culpas de mau pagador c também tentativas de confundir a ingenui
dade do espírito público, nessa matéria. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito obrigado, c meus pu· 
rabéns pela palestra corujosa de V. Ex• 

O SR. FLEXA RIBEIRO - Muito obrigado, Senador Itamar 
Franco, 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Concedo a paluvru no 
nobre Senador Adalberto Senn. 

O SR. ADALBERTO SENA - Meu amigo Deputado Flexa 
Ribeiro, permita-me que o trate assim, porque entre os educadores 
brasileiros, atualmentc cm evidência, é o nobre colega um daqueles 
cuja trajetória, na vida, eu venho acompanhando hâ mais tempo, e 
com muito carinho, aliás, carinho este que se iniciou com a amizade 
que me dedicava a sun ilustre genitora, u Professora Alice Fie• a Ri· 
beiro. 

A couferi:nc.ia de V, Ex•, a meu ver, já constitui resposta u mui· 
tus indagações que- me surgiram no espirita. Além de tudo, respon· 
dendo uo Senador Evclâsio Vieira, V. Ex• jú elucidou alguns pontos 
sobre os quais cu tinha dúvida. Agoru, quero simplesmente, rcplsan· 
do uliás um assunto que já foi ventilado, mus que considero da máxi· 
mu importünciu, tra~er uqui uma indagação seguida de um 
preümb~lo. 

No "'"' pu>o:ldo, quundo o Senudor João Calmon apresentou, 
aqui, u:olli <monda mandando dnr uns certos percentuais dos 
or~aJi;\:l:i,., .. ·~p U:1!~o. dt'~ E~;t:Hio~ c Munic{pios para :t cducaçilo 
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tive o cuidado de fazer um estudo para um discurso que nilo li no 
Senado, mas por motivo de um incidente que surgiu, lã, quanto à 
inscrição de oradores, mas que pedi no Presidente que desse como 
lido em plenftrio. 

O que me chnmou u atenção, naquela ocnsião, foi a mc:nsngem 
presidencial de I '!76, nüu é 11 atuul, nu qual se continha u seguinte 
expressão: 

''A utual política de educação dá prioridade ao ensino de 
li' grau." · 

Nesse sentido de contemplar integralmente a população de 7 a 
14 anos, seja alocado, em 1975, recursos no total de 3 milhões c 824 
mil cruzeiros. 

. Estu expressão da mensagem me causou espécie, porque logo 
adiante ele dava os totais gastos com os três graus de ensino. E 
encontrei o seguinte: para o ensino do I• grau - verba federal -
824 milhões, c purn o ensino superior, 4 milhões, e. somando-se a cs· 
ses totais aq uclcs do Fundo de Apoio de Desenvolvimento Social, 
que também se destinam ao ensino, cm parte, os totais chegaram a cs· 
te: para o ensino do I • grau, 2.324 milhões; para o 2• grau, 940 mi· 
lhões, e para o ensino superior. 5 milhões, 

Então, de acordo com os meus assessores, fiz um cálculo para 
ver quanto o Governo estava gastundo, por aluno, porque aqui são 
os números absolutos, cu quis saber os números relativos. Então, 
fazendo a divisão desses números pelo número de aluno de cada grau 
de ensino, cheguei à conclusão de que o Governo Federal estava 
gastando 30 vezes mais com o aluno de curso superior do que com o 
aluno docurso do I• grau. 

Pergunto, então, por que o Governo, adiante, na mensagem, 
fazia referências a duas medidas importantes que ele teria tomado 
para remediar esta situação, situação, aliás, contraditória, porque 
enquanto ele afirmava que a politica dá prioridade, os números 
mostram cxatamente o contrário, que esta superioridade não c.istia. 
Entilo, dizia, seria a Emcnd• Constitucional n• 5, que fez elevar, gra· 
dualmcnte, os percentuais do Fundo de Participação dos Estados e 
Municfpios, E fala do aumento de 70% sobre a arrecadação do sa· 
lário·educação, aumento sobre o ano anterior. 

Sabemos, e j(• não quero falar desse Fundo de Participação, 
porque sabemos que não evitou, até agora, que se pague ainda 
professores naqueles salário~ irrisórios que nós estávamos comentan
do hú pouco. 

Mas, acha V. Ex• que o Fundo de Educação, com esses numen· 
tos, pode remedi<tr esta situação? Ou, então, se a única solução viável 
í: esta, à vista, que í: a emenda do Senador João Calmon'/ . 

O SR. FLEXA RIBEIRO - Senador Adalberto Sena, quero 
agradecer, em primeiro lugar, as palavras iniciais de V. Ex• e 
reulirmur, aqui, que de futo n nossa amizudc: provém de longos e lon
gos anos, quando V, Ex• era um trabalhador devotado do ensino, no 
Ministí:rio da Educacfio. Recordo-me sempre da visão lúcida com 
que V, Ex• comtempJava os problemas da nossa educação, lucidez 
essa que vejo só fez acentuar-se com o tempo, com as altas responsa· 
bilidudes de Senador da República. 

Acredito que a emenda constitucional proposta pelo Senador 
Jouo Calmon seria um futor de rápido esclarecimento do assunto e 
de eli:tiva drenagem dc recursos para o problema educucionul no 
Puis, restabelecendo ulgumu coisa que a educuçuo perdeu com a 
desvinculuçuo. 

O SR. ADALBERTO SENA- Restabelecendo c aumentando 
uindH. 

O SR. FLEXA RIBEIRO - Restubelcccndo e aumentando, 
porque a Lei de Diretrizes c Bascs, de 1961, passa os recursos destina· 
dos ao ensino de 10% puru 12%, c aumenta, quanto uos Estados, de 
20 pura 24%. Pois isso, creio eu que o Senador Joilo Culrnvn preferiu 
licur licl illctru Ju Lei de Dirctrizcs c Bases, de dezembro de 1961. 
Enti\u

1 
se rcstub\!lc~.:~:ria nu ConstitLiiçtio aquilo que, numa lei 

complementar du Constituição, o próprio Congresso tinh~1 
aprovudu. Portanto, n lei ~omplcmc.:ntar rezava. corno a Cnnstltlll· 

çào dLc ''nunca menos de 10%, c nunca menos de 20% para os 
Estudos". E foi licito ao Congresso Nacional lixar cm 12%, pois a 
Constituição nüo fixava 10%, mas dizia: ununca menos de lO%"; se 
diz assim, pode ser !2%. 

Acredito que t:ssa seria uma maneira prática de se tomar uma 
providi:nciu cfi.:tivu c clicuz neste sentido, Acho que essa emenda 
constitucional pode voltar à consideração, ainda, do Congresso, nào 
pode? 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Pelo menos vamos ten· 
ta r. 

O SR. FLEXA RIBEIRO- Vamos tentar e vamos unir esfor
ços nesse sentido. 

O SR. ADALBERTO SENA - Não existe para as emendas 
aquele interregno? 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Não, cada uno pode 
ser reaprescntada, como no caso do divórcio. 

O SR. FLEXA RIBEIRO-· Portanto, acho que é caso de se 
insistir; faz parte dos esforços para a tomada de consciência, por 
parte do Governo e da opinião públicu, a respeito do assunto. Acho 
útil. Considero que essa verificação que V. Ex• fez, de que o Gover· 
no da União gasta trinta vezes mais com o aluno do ensino superior 
do que com o aluno do curso primário, ta1nbém é um argumento. 

O SR. ADALBERTO SENA - Nào é do primário, é do 
primeiro grau. 

O SR. FLEXA RIBEIRO- Do primeiro grau, em geral. ~ um 
argumento probante de que a União, descumprindo a letra da 
Constituição, não se peja de destina( recursos trinta vetes mais ele· 
vados com o aluno do curso superior do que com o aluno da "'cola 
fundamental. Dir·se·á: mns o ensino superior é, por sua natureza, 
mais dispendioso, Mas, esse argumento só seria nccitâvcl se tivesse 
sido dnda a educação primâria satisfatória e a todos. 

O SR. ADALBERTO SENA- Aliás, cu não condena>a a poli· 
tica de. t:nsino superior, purque sei que ela é necessária, parn manter
mos essas escolas federais. Mas, o que me causou espécie foi a contra .. 
diçiio, de dizer que se dava prioridade quando nào se estava dando 
essa prioridade. Pode ser que o Governo tivesse suas razões para não 
dar a prioridade, não vou discutir agora, embora não concorde com 
ela. Mas, há uma contradição evidente. 

O SR. FLEXA RIBEIRO - Está claro, Senador Adalberto 
Sena. Nós vivemos numa norestu de contradiçõos, nesse terreno. E a 
Nação parece que está com a sua consciência adormecida, a respeito 
dessas contradições. 

O SR. ADALBERTO SENA- E quanto ao salário-educação, 
o que V. Ex• pensa? 

O SR. FLEXA RIBEIRO- O salário-educação veio como um 
reforço, criado pelo Dirctor do Dcpnrtamento Nacional de Educa· 
ção, Carlos Pasquule, Jogo no começo do perlodo revolucionltrio, cm 
1964. 

O SR. ADALBERTO SENA- Que, aliás, sonhava com muita 
coisn. 

O SR. FLEXA RIBEIRO- Mus, nilo sei o que acontece; ele é 
recolhido pela Previdência Social, demora em suas miios e depois é 
redistribuído. O fato é que ele representn uma contribuiçuo, mas que, 
nu prática, se revelou insuficiente purn solucionar o assunto. 
Acredito que simultaneamente u populaçilo cresceu, também. 

O SR. ADALBERTO SENA- E como disse o Senndor Joilo 
Culmon, cresceu tumbóm u responsabilidade du Uniilo, porque 
antigamente era só pura quatro séries, e ngoru passou pnru oito. 

O SR. PRESIDENTE (Jouo Calmon)- Este é o problemu que 
o Senador Adalberto Sena estl1 focnliznndo com tanta objetividude. 
Alirmn-se sem mcntiru que o sulúrio-ctluca~·Uo dohrou. Nu rcu· 


