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ANO XXXIII - No 001 SEXTA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 1978 BRASILlA - DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço sl!l)er que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso III, da Cbhstituição~e eu, 

Petrônio PorteHa, Presidente do Senado Federal, promulgo· o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVON' 001, DE 1978 

Autoriza o Senhor Presidente da- Repüblica a ausentar~se do País, durante a primeira quin
zena de março do corrente ano. 

Art. lo É o Senhor Presidente da República autoriz'lc!o a ausentar-se do País, durante a primeira' 
quinzena de março do corrente ano, em visita oficial à República Federal da Alemanha. 

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 02 de março de \ 978 - Senador Petrônio Por/ella, Presidente. 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- AT.ADA I' SESSÃO, EM ZDEMARÇO DE 1978 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EX PED I ENTE 

1.2.1·- Requerimento 

- N9 1/78, de autoria do Sr. Senador Braga JUDior e outros 
Srs. Sen.aqores, de homenagens de pesar pelo fale<:imento do Sr. 
Senador José Esteves. Aprovado, após usarem da palavra no 
encaminhamento de sua votação os Srs. Senadores Dirceu Car~ 
doso e Eurico Rezende. 

1.2.2 - Comunicação da Presidência 

- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se. hoje, 
às 18 horas, com Ordem do Dia que designa. 

1.3 - ENCERRAMENTO 

2- ATA DA l'SESSÃO, EM ZDE MARÇO DE 1'178 

2.I-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1- Ofícios do Sr. 19-5ecretlÍrio doa Câmara dos- Depu
tados 

Encaminhando à re~'isão do Senado autógrafos dos seguintes 
proJetos: 

- Projeto de Lei da Câmara n9 1/78 (n9 t. 792-8 /76. na 
Ca.sa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que autoriza a doaçào à Prefeitura Municipal do Rio de Ja~ 
neiro, Estado do Rio de Janeiro, de faixas de-terreno de proprie
dade do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Estado - IPASE. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 2/78 (nl' 2.688-Bj76, na 
Casa de oriJ!:em), de iniciativa do SenhQr Pres.idente da Repúbli-

--- -
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ca, que autoriza a doação ao Montepio Geral de Economia dos 
Servidores do Estado do terreno que menciona, situado na Cida
dee Estado do Rio de Janeiro. 

- Projeto de Lei da Câmara n'1 3178 (n'1 4.135-Bj77, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que autoriza o Instituto Brasileiro do Café, autarquia federal 
vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, a alienar 
imóvel de sua propriedade, localizado na capital do Estado de 
São Paulo. 

- Projeto de Lei da Câmara n'1 4/78 (n'1 4.233-B/77, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repú
blica, que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Re
forma Agrária - INCRA, a doar o imóvel que menciona. 

- Projeto de Decreto Legislativo n' 1/78 (n'1 1l7-Bj78, na 
Câmara dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da 
República a ausentar-se do País, em visita oficial à República Fc-: 
deral da Alemanha, durante a primeira quinzena de março do 
corrente ano. 

2.2.2 - Expedient~ recebido 

- Lista n'1 II, de 1977. 

2.2.3 - Comunicação da Presidência 

- Referente ao Projeto de Decreto Legislativo n'1 1178, lido 
no Expediente. 

2.2.4 - Leitura de proJetos 

- Projeto de Lei do Senado n .... I /78, de autoria do Sr. Sena
dor Qtto Lehmann, que -revoga dispositivo da Lei n' 6.515177 e 
altera dispositivos do Código Civil e do Código Penal. 

- Projeto de Lei do Senac. ...... '. 2/ ,0, de autoria do Sr. Sena
dor Nelson Carneiro, que acrescenta item- ao artigo 411 do Códi
go de Processo Civil. 

2.2.5 - Requerimentos 

- N9 2/78, de autoria do Sr. Senador Virgílio Tãvora, solici
tando autorização do Senado para integrar a Comitiva -Presiden
cial que visitará. em caráter oficial, a República Federal da Ale
manha. 

- N' 3/18, de autoria do Sr. Senador Jessé Freire, soliCi
tando autorização do Senado para integrar a Comitiva Presíden
cial que visitarã, em caráter oficial, a República Federal da Ale
manha. 

2.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n' 95/77, que suspende a execução 
da Resolução n9 1.569. de 20 de novembro de 1963, do Municfpio 
de Campos, Estado do Rio de Janeiro. Aprovado. À Comissão de 
Redaçào. 

- Projeto de Resolução n' 114177, que suspende a execução 
dos incisos III e IV do Provimento n' 141, de 17 de junho de 
1971, do Corregedor da Justiça do Distrito Federal. Aprovado. Ã 
Comissão de Redação. -

2.4- MATl"RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Projeto de Decreto Legislativo n9 1178, lido no Expe
diente, Aprovado, após pareceres das comissões competentes. À 
Comissào de Redação. 

- Requerimentos n9S 2 e 3/18, lidos QO Expediente. Apro
vados, após parecere. o; da comissão competente .. _ 

- Redaçâo final do Projeto de Decreto. Legislativo n' 1/18. 
Aprovada. Â promulgação. 

2.5 - DESIGNACÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

ATA DA 1~ SESSÃO, EM 2 DE MARÇO DE1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 

PRESIDÊNCIA DO SR. JOSÉ LINDOSO 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENAOORES: 

Adalberto Sena - José Guiomard - Braga Junior - Evandro 
Carreira - José Lindoso - Cattete Pinheiro ~ Jarbas Passarinho -
Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Roeque -
José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Helvfdio Nunes - Petrô
nio Portella - Mauro Benevides - VirgHio Távora - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Jessé Freire -
Domíclo Gondim - Milton Cabral- Cunha Lima - Marcos Frei
re - Murilo Paraíso - Arnon di: Mello - Luiz Cavalcante - Teo
tônio Vilela - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival 
Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Car~ 
doso - Eurico Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto - Ro
berto Saturnino - Vasconcelos Torres - BenJamim Farah - Nel
son Carneiro - Gustavo Capanema - Itamar ·Franco - Magalhães 
Pinto -, Franco Montoro - Orestes Quércia - Qtto Lehmann -
Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Osires Teixeira - Italívio 
Coelho - Mendes Canale - Saldanha Derzi - Accioly Filho -
Leite Chaves - Evelásio Vieira - Lenoir Vargas --Ohír Becker
Daniel Krieger - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, declaro aberta a sessão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-5ecretário. 

t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1, DE 1978 

Pelo falecimento do eminente Senador José Esteves, reque
remos, na forma regimental e de acordo com as tradições da Casa, as 
seguintes homenagens de pesar. 

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à família e ao Estado do 

Amazonas; 

c) realização de sessào especial destinada a homenagear a 
memória do extinto; e 

d) levantamento da sessão. 

Sala das -Sessões, em 2 de março de 1978. - Braga JUDiar -
José Llndoso - Evandro Carreira - Eurico Rezende - Magalhães 
Pinto - Adalberto Sena - Lázaro Barboza - Mauro Benevides -
Helvídio Nunes - Saldanha Derzi - Henrique de La Roeque -
Cattete Pinheiro. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Antes de submeter à 
deliberação do Plenârio o requerimento que acaba de ser lido, cum
pre à Presidência esclarecer que, com o falecimento do nobre 
Senador José Esteves, assume, em caráter definitivo, 0- mandato de 
Senador pelo Estado do Amazonas o nobre Senador Braga Junior, 
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suplente em exercício, convocado no ano próx.imo passado em 
virtude do afastamento do titular para exercer cargo de Secretirio de 
Estado do Amazonas. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Con-cedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.) - Sr, Presidente, Srs, Senadores: 

O Senado foi alcançado, durante o recesso, com dois desapareci
mentos que muito nos compungiram. Q primeiro deles é daquele 
Senador de cuja presença, de cuja pessoa, de cuja figura, de cuja afa
bilidade, todos nós somos testemunhas. Atormentado por uma 
moléStia incurivel, mas combativo e atuante, José Esteves sempre 
se fez presente, seja nas Comissões·de nossa Casa, através de projetas 
apresentados quase que semanalmente, seja por intermédio de suas 
manifestações aqui em plenirio. 

Como, na oportunidade em que a Casa vai homenageá-lo, em 
sessão especial, talvez não tenhamos ensejo de fazê-Io, quero, amigo 
que fui de José Esteves, prestar minha reverência na ·saudade que me 
envblve e a todos do Senado, ao ilustre e saudoso companheiro que 
se foi. 

A morte, Sr. Presidente, não é uma cessação apenas das ativi
dades do ser - a morte é, às vezes, estar morto e não sàber que se es
ti morto. José Esteves, ao contrãrio, foi um lutador, Lutou pela sua 
Amazônia, pelos seus ideais e pelo seu mandato, defendendo-os en
carniçadamente, afligido por uma doença sem cura. 

Eu o conheci, Sr. Presidente, da minha altura e, quando entrei 
no Senado, José Esteves estava mais baixo do que a nossa estatura, 
corroído pelo mal que .o vitimou._ 

~, p~is, com emoção, Sr. Presidente, na hora preliminar da 
abertura dos nossos trabalhos, na hora vestibular da nossa sessão 
legislativa, na hora primeira em que se abre a sessão desta Casa;··que 
nos levantamos para prestar esta homenagem a José Esteves, e a 
prestamos de coração amarfanhado, porque fui seu amigo, seu 
companheiro de conversa, seu companheiro de derramamentos, que 
ele tinha aqui no plenãrio. É com emoção que presto minha home
nagem ao saudoso amigo, ao querido companheiro, que o Senado 
perdeu, que a sua Amazônia querida também perdeu, na pessoa do 
ilustre e combativo Senador. 

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

o Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Líder, Senador Eurico Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas para, 
aproveitando a oportunidade regimental do encaminhamento da 
votação, comunicar à Casa que a Líderança do nosso Partido 
renderá, na oportunidade da _sessão especial, as homenagens que 
merece a memória do. nosso saudoso companheiro. 

Era o que tinha que dizer, Sr, Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Em votação o reque
rimento: 

Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram permanecer senta-
dos. (Pausa.) - --

Aprovado. 
A homenagem especial destinada ao culto à memória do 

Senador José Esteves seri marcada posteriormente pela Presidência, 
em combinação com as Lideranças da Casa, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A Presidência convoca 
os Srs._Senadores para uma sessão extraordiniría a realizar-se hoje, 
às 18 horas, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em t,urno úniço, dó Projeto de Resolução nQ. 95, de" 
1977 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como \ 
conclusão de seu Parecer nQ 833, de 1977), que suspende a execução, 
da Resolução nQ L569. de 20 de novembro de 1963, do Município de 
Campos. Estado do·Rio de Janeiro, 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 114, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como 
conclusão de seu Parecer n'? 1.048, de 1977), que suspende a 
execução dos incis,Qs III e IV do Provimento n'? 141, de 17 de junho 
de 1971, do Corregedor da Justiça do Distrito Federal. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Estã e:ncerra_d<!. a ses
são. 

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 55 minutos,) 

ATA DA 2~ SESSÃO, EM 2 DE MARÇO DE 1978 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-

PREsmtNClA DO SR. PETRÓNIO PORTELLA 

ÀS 18 HORAS. ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena - José Guiomaid - BragãJüníclr - Evandro 
Carreira - José LindoSO" - Cattet~ Pinheiro - Jarbas Passarinho -
Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rm:que -
José Sarney - Fausto Castelo-Branco - He:lvídio Nunes - Petrô
nio Portella - Mauro Benevides - Virgílio Távora - Wilson Gon
çalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Jessé Freire - Domício 
Gondim - Milton Cabral - Cunha Lima _. Marcos Freire -
Murilo Parq.íso - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio 
Vilela - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista -
Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Euri-

co Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto - Rober,to Saturni
no - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Nelson Caniei.ro
Gustavo Capanema - Itamar Franco - Maga.lhães Pinto - Fran
co Montoro - Orestes Quércia - Qtto Lehmann - Benedito Fer
reira - Lázaro Barboza - Osires Teixeira - Italívio Coelho -
Mendes Canale - Saldanha Derzi - AccioJy Filho - Leite Chaves 
- Evelásio Vieira -.Lenoir Vargas - Otair Becker - Danid Krie
ger - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDE\'\TE (Petrônio Portetla) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 6 t Srs, Senadores. Havendo número 
regimental. declaro aberta a sessão. 

O Sr. l'?-Secretário procederi à leitura do Expediente. 
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t./ido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFIclOS 

Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados. encaminhando à 
revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI D~ CÁM~R~ N' I, DE 1978 
(N9 1:792-B/76, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Autoriza a doação, à Prefeitura Municipal do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, de faixas de terreno de pro
priedade do Instituto de Previdência e Assistência dos Servid()oo 
res do Estado - IPASE. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. II' Fica o Instituto de Previdência e Assistência dos Ser· 
vidores do Estado - IPASE - autorizado a doar, à Prefeitura 
Munícfpal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. faixas de ter
reno, assim descritas e caracterizadas: - pela Estrada Comandante 
Luiz Souto, com 4.056,50m1; 463,00 m, pelo alinhamento existente 
em linha sinuosa, pelo alinhamento projetado, medindo: 16,00 m em 
curva, com 50,00 m de raio, mais 29,00 m, mais 70,00 m, mais 39,00 
m em curva, com 100,00 m de raio, mais 124,00 m, mais 43,00 m em 
curva com 100,00 m de raio, mais 46,00 m em curva, com 100,00 m 
de raio, mais 100,00 m; 11,00 m à direita e 112,00 m à esquerda; pela 
Rua Cândido Benício - duas--ã-reas. a primeira com 4.917,15 mZ; 
701,38 m pelo alinhamento existente em linha sinuosa pelo alinha
mento projetado, medindo: 51,00 m em curva, com 311,00 m de raio, 
mais 106,00 m, mais 49,00 m em curva, com 210,50 m, mais 60,00 m, 
mais 30,00 m em curva--;--c<:nn-490,OO m de raio, mais 84,00 m, mais 
44,00 m em curva, com 190,50 m de raio, mais 243,38 m; 7,00 m à 
direita e 6,00 m à esquerda; a segunda com 92,00 m2: 96,00 m pelo 
alinhamento existente da Rua Cândido Benicio; 50,00 m pe.lo alinha
mento existente da Estrada Comandante Luiz Souto; pelo alinha
mento projetado da Rua Cândido Bénício mede: 70,00 m em reta, 
mais 12,02 m em curva subordinada a um raio de 6,00 m, concordan
do com o alínhamento da Estrada Comandante ['.liz Souto, por 
onde mede 29,50 m em curva, com 50,00 m de raio; 6,00 m à direita e 
6.00 m à esquerda; - Pela Estrada Comandante Luiz: Souto com 
2.160.00 m2: 298,00 m pelo alinhamento existente; pelo alinhamento 
projetado, mede: 38,00 m em curva, com 50,00 m de raio, mais 76,00 
m em reta, mais 40,00 m em curva, com 100,00 m de raio, mais 25,28 
.rn em reta, mais 23,00 m em curva, com 90,00 m de raio, mais 96,00 
m em reta: 6,00 m à direita e 11,00 m à esquerda; - Pela Estrada 
Comandante Luiz Souto e Rua Cândido Benrcio, com 3.090,00 m2: 

llO,70 m pelo alinhamento existente da Rua Cândido Benrcio; 
243,00 m pelo alinhamento existente da Estrada Comafidmte Luiz 
Souto; pelo alinhamento projetado da Rua Cândido Benfeio; 54,00 
m em curva, com 299,00 m de raio, mais 36,00 m em reta, mais 12,25 
m em curva subordinada a um raio de 6,00 m, concordando com o 
alinhamento da Estrada Comandante Luiz Souto, por onde mede 
35,00 m, mais 37,00 m em curva, com 30,00 in de raio, mais 76,00 m, 
mais 47,00 m em curva, com 100,00 m de raio, mais 25,00 m; 21,00 m 
à direita, pela Estrada Comandante Luiz Souto, e 7,00 m à esquerda, 
pela Rua Cândido Benicio. 

Art. 21' As faixas de terreno indicadas e descritas no artigo 
anterior se destinam exclusivamente a recuo para alargamento da 
Estrada Comandante Luiz Souto e da Rua Cândido ª~nrcio, na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, dentro do pra
zo de cinco anos, a contar da data de assinatura do contrato, 

Art 3'i' A presente doação se tornará nula. sem direito a qual
quer indenização, inclusive por benfeitorias ou obras em geral 
realizadas, se ao ím6y~J. no todo ou em parte, for dada destinação 
diversa da prevista no artigo anterior ou,' ainda, se houver inadimple
menta de cláusula do contrata a ser lavrado. 

Art. 49 Esta lei entrarã em vigor na data da sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

MENSAGEM N' 16, DE 1976 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de 

submeter /1 elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanha
do de Exposiçã_o de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Pre
vidência e Assistência Social, o anexo projeto de lei que "autoriza a 
doação, à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, de faixas de terreno de propriedade do Instituto de Previdên
ci?- e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE)". 

Brasília, em 17 de fevereiro de 1976. - Ernesto Geisel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 79, 
DE 25 DE SETEMBRO DE 1975 

DO MINIST~RIO DA PREVIDENClA E 
ASSISTENCIA SOCIAL 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
Tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossa 

E}(cclência o anexo Projeto de Lei de doação, à Prefeitura Municipal 
da Cidade do Rio de Janeiro, de ãrea territorial que integra o patri
mónjo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Estado. 

2. O imóvel cuja doação ora se propõe, de características e 
dimensões descritas no mencionado ato, corresponde a faixas de ter· 
rena abrangidas peta plano urbanfstico elaborado por aquela Muni
cipalidade e se destina a atender ao alargamento da Estrada Coman
dante Luiz Souto e da Rua Cândido_ Benído, em Jacarepaguá, de 
acordo com os projetas aprovados sob os números 5.539 e 4.892, res
pectivamente. 

3. A efetivação da transferência, necessâria ao atendimento de 
exigência formulada pelo Governo do então Estado da Guanabara, 
virâ propiciar ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servido
res do Estado a regularização fiscal e jurídica dQ Conjunto Re
sidencial ali edificado, assim como a obtenção da competente carta 
de habite-se e a outorga das escrituras definitivas das unidades re
sidenciais cujos promitentes compradores efetuarem, nos pra:llos 
contratuais a quitação do respectivo saIdo devedor. 

4. Estes, em stntese, os fundamentos do ato cqjo projeto tenho 
a honra de submeter à elevada decisão de Vossa Excelência. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos do meu mais profundo respeito. - L. G. do Nascimento e 
Silva. 

(Às Comissões de LegislaçDo Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI D~ CÁM~R~ N' 2, DE 1978 
(09 2.688-B/76, na Casa de origem) 

De inicíativa do Sr. Presidente da República 

Autoriza a doa~ào ao Montepio-Geral de Economia dos 
Servidores do Estado do terreno que menciona~ situado na Cida
de e Estado do Rio de Janeiro. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I'i' Fica o Poder Executivo autorizado a ln;!.Osferir, por 
doação, ao Montepio-Geral de Economia dos Servidores do Estado, 
o terreno designado por lote n9 13, da Travessa Belas-Artes, situado 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, de acordo corn os elernentos 
constantes do processo protocolizado no Ministério da Fazenda, sob 
on' 0768-12.866, de 1974. 

Art. 2'i' No terreno a que se refere o art. 11', manterá a donatâ
ria em funcíonamento serviços assistenciais, vinculados às suas 
finalidades. 

Art. 3'i' A doação efetivar-se-â mediante contrato, a ser lavra
do em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União, tornando
se nula, sem direito a qualquer indenização e com a reversão do ter-
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rena, se a este for dada aplicação diversa da prevista no art. 29 desta 
lei, ou se ocorrer inadimplemento de cláusula contratual. 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na d-ata da sua publicação. 
Art. 59 Reyogam-se as disposições em contrârio. 

MENSAGEM N' 214, DE 1976 

Excelentfssimos Senhores Membros do Congrcsso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, tcnho a honra de subme

ter à elevada deliberação de VQs.sas Ex:celênc;ias, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado <;1a Fazenda, o ane
xo projeto de lei que "autoriza a doação ao Montepio-Geral de 
Economia dos Servidores do Estado, do terreno que menciona, situa
do na Cidade e Estado do Rio de Janeiro". 

Brasília, 16 de agosto de 1976. - Ernesto Geisel. 

EXPOSICÃODE MOTIVOS N' 229, 
DE 28 DEJULHO DE 1976, DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

No anexo processo pleiteia o Montepia-Geral de Economia dos 
Servidores do Estado a transferência ao seu patrimônio, por doação, 
do terreno designado por lote n9 13, da travessa Belas Artes, na 
Cidade e Estado do Rio ,c;le Jane,ro, do qual é usufrutuária aquela 
~ntidade. 

2. Considerando os uns beneficcntes e previdenciários daquela 
Entidade, bem como o fato de vir prestando tais serviços assisten~ 
ciais hã 141 anos, opinou o Serviço do Patrimônio da União, com o 
apoio da Secretaria-Geral deste Ministério, pelo encaminhamento de 
anteprojeto de lei, consubstanciando a medida. 

3. Concordando com os pareceres, tenho a honra de submeter à 
elevada consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de mensa
gem ao Congresso Nacional acompanhada de anteprojeto de lei. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos do meu mais profundo respeito. - M'rio Henrique Simon
seno Ministro da Fazenda, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO.LEI N' 3.575, DE 30 DE AGOSTO DE 1941 

Concede o usufruto de um prédio ao Monteplo-Geral de 
Economia dos Servidores do Estado. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe
re o art. 180 da Const.ituição, decreta: 

Art. 19 Fica concedido ao Montepio-Geral de Economia dos 
Servidores do Estado o usufruto do próprio nacional, sito na traves
sa Belas-Artes, n9 13, desta Capital, o qual tem a área e as c.onfronta
ções descritas no processo protocolado no Ministério da Fazenda 
sob n' 105.764/40. 

Art. 29 A concessão ~ feita para a construção, no local, do 
edifício destinado a ampliar as atuais instalações e serviços de 
assistência a viúvas e orfãos dos associados da mesma instituição. 

Art. 39 Extinto o Instituto ou. verificaçl.o o inadimplemento 
das obrigações constantes do artigo anterior, dar-se-ã a extinção do 
usufruto, revertendo o imóvel, inclusive o ccUffcio, instalaçÕes e 
benfeitorias existentes ou que venham a existir no local, ao domínio 
pleno da União, independente de qualquer indenização. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

R.io de Janeiro, 30 de agosto de 1941, 12Q9 da Independência e 
539 da República. - GETÚLIO VARGAS - A. de Souza Costa. 

(Ã Comissão de FinançaS) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 3. DE 1978 
(N9 4.135-B/77, na Casa de origem) 

De iniciatim do Senhor Presidente da República 

Autoriza o Instituto Brasileiro do Café, autarquia federal 
vinculada BO Ministério da Indústria e do Comércio, a alienar 
im6vel de sua propriedade, 1000alizado na capital do Estado de 
Sio Paulo. 

O Congresso Nacional decreta: 

ArL 19 Fica o Instituto Brasileiro do Café, autarquia federal 
criada pela Lei n9 1.779, de 22 de dezembro de 1952, e vinculada ao 
Ministêrio da Indústria e do Comêrcio, autorizado a alienar o imóvel 
de sua propriedade, situado à Rua Brigadeiro Tobias n9 258, na capi
tal do Estado de São Paulo, medindo 1.049,04m~ (um mil e quaren
ta e nove metros quadrados e quatro decímetros quadrados), adquiri
do da Caixa Auxiliar dos Empregados da Contadoria Central Ferro
viária de São Paulo, por escritura de compra e venda, lavrada em 30 
de agosto de 1934, em notas do Tabelião do 69 Ofício, no livro 469-, 
folhas 194, tra.nscrita no 29 Cartório do Registro de Imóveis da 
Comarca da Capital do Estado de São_ Paulo, sob o n9 7.956, no li
vro 3-1, às folhas 167, com averbações n9s I e 2, de 19 de março de 
1972, que dizem respeito, respectivamente, à alteração da denomina
ção do Departamento Nacional do Café para Instituto Brasileiro do 
Cafê e.à mudança de numeração do imóvel de 52 para 258. ria forma 
da legislação em vigor. 

Art. 29 Esta lei entrarã em vigor na data da sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N'344, DE 1977 

Ex.celentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art, 51 da Constituição, tenho a honra de subme
ter à elevada deljberaçào de Voss~s Ex.celências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estaq.o da IndústrÚl e 
do Comércio, o anexo projeto de lei que "autoriza o Instituto 
Brasileiro do Café, autarquia federal vinculada ao Ministêrio da 
Indústria e do Comêrcio, a alienar imóvel de sua propriedade, 
localizado na Capital do Estado de São Paulo". 

Brasilia, 19 de setembro de 1977. - Ernesto Geisel. 

EXPOSICÃO DE MOTIVOS GMjN' 67, DE 30 DE 
AGOSTO DE 1977, DO SENHOR MINISTRO DE ESTA· 
DO DA INDÚSTRIA E DO COMIORCIO ._-

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, a fim de subme
ter à sua elevada consideração a presente proposta de alienação de 
imóvel integrante do patrimônio do Instituto Brasileiro do Café. 

O Instituto Brasileiro do Cate, autarquia federal vinculada a es
te Ministério, adquiriu em São Paulo, Capital do Estado, em 1934, 
quando ainda era denominado Departamento Nacional do Café, um 
imóvel constituído de prédio e terreno, com a área aproximada de 
1.049.00 mI, avaliado recentemente em Cr$ 9.643.822,00 (nove mi
lhões, seiscentos e quarenta e três mil, oitocentos e.vinte e dois cruzei
ros). 

O laudo de avaliação considerou o prêdio como construção 
obsoleta e sem nenhum valor, em razão do seu estado de conserva
ção. Assim, o terreno tornou-se a parte útil do imóvel, embora sem 
condições de aproveitamento pelo Instituto Brasileiro do Café, que 
se dispõe, por essa razão. a alienã-Io. 

Tendo em vista que a mencionada alienação dependerá de 
autorização legislativa, segundo entendimento da Consultaria-Geral 
da República manifestado no Parecer n9 52S-H, de 14 de junho de 
1967, venho submeter à apreciação de Vossa Excelência a inclusa 
minuta de projeto de lei que proponho seja encaminhado, em regime 
de urgência. ao Congresso Nacional. 
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Tenho como grata esta oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência a expressão do meu profundo respeito. - Ângelo Calmon de 
Sá. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 1.779, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1952 

Cria o Instituto Brasileiro do Café, e dá outras providên-
cias. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

CAPITULO I 

Dos fins, diretrlzes e atribuições 

Art. 19 O Instituto Brasileiro do Café (IBC), entidade autárqui
ca, com personalidade jurídica e patriinônio próprio, sed~~e· foro 'no 
Distrito Federal e jurisdição em todo o território nacional, destina-se 
a realizar, através das diretrizes constantes desta lei, a politica 
econômica do café brasileiro no País e no estrangeiro. 

Art. 29 Para a realização dessa poUtica, adotará o IBC as se
guintes diretrizes: 

a) promoção de pesquisas e experimentações no campo da agro
nomia e da tecnologia do café, com o fim de baratear o seu custo, 
aumentar a produção por cafeeiro e melhorar a qualidade do produ
to; 

b) difusão das conclusões das pesquisas e experimentações úteis 
à economia cafeeira, inclusive mediante recomendações aos cafei
cultores; 

c) radicação do cafeeiro nas zonas ecológica e economicamente 
mais favoráveis à produção e à obtenção das melhores qu.ali'dades, 
promovendo, inclusive, a recuperação das terras que já produziram 
café e o estudo de variedades às mesmas adaptáveis; 

d) defesa de um preço justo para o produtor, condicionado à 
concorrência da produção alienígena e dos artigos congéneres, bem 
assim à indispensável expansão do consumo; 

e) aperfeiçoamento do comércio e dos meios de distribuíçào ao 
consumo, inclusive transportes; 

f) organização e intensificação da propaganda, objetivando o 
aumento do consumo nos mercados interno e externo; 

g) realização de pesquisas e estudos económicos para perfeito 
conhecimento dos mercados consumidores de café e de seus sucedâ
neos, objetivando a regularidade das vendas e a conquista de novos 
mercados; 

h) fomento do cooperativismo de produção, do crédito e da 
distribuição entre os cafeIcultores. 

Art.39 Para os fins dos arts. 19 e29, são atribuições do IBC: 
I. Intensificar, mediante acordos remunerados ou não, com o 

Ministério da Agricultura, as Secretarias de Agricultura, e outras 
entidades públicas ou privadas, as investigações e experimentações 
necessárias ao aprimoramento dos processos de cultura, preparo, 
beneficiamento, industrialização e comércio de café. 

2. Regulamentar e fiscalizar o trânsito do café das fontes de 
produção para os portos ou pontos de escoamento e consumo e o 
respectivo armazenamento, e, ainda, a exportação, inclusive fixando 
cotas de exportação por porto e exportador. 

3. Regular a entrada nos portos, definindo o limite máximo 
dos estoques liberados em cada um deles. 

4. Adotar ou sugerir medidas que assegurem a manutenção do 
equilíbrio estatístico entre a produção e o Consumo. 

5. Definir a qualidade dos cares de mercado para o consumo 
do interior e do exterior, regulamentando e fiscalizando os tipos e 
qualidades no comércio interno e na exportação, podendo adotar 
medidas que assegurem o normal abastecimento do mercado interno. 

6. Promover a repressão às fraudes no transporte, comércio, 
industrialização e consumo do café brasileiro, bem como as 

transgressões da presente lei, aplicando as penalidades cabíveis, na 
fOTma da legislação em vigor. 

7. Defender preço justo para o café, nas fontes de produção ou 
nos portos de exportação, inclusive, quando necessário, mediante 
compra do produto para retirada temporária dos mercados. 

8. Fiscalizar os preços das vendas para o exterior e os embar
ques na exportação para efeito do controle cambial, podendo impe
dir a exportação dos cafés vendidos a preços que não correspondem 
ao valor real da mercadoria, ou que não consultem o interesse nacio
nal. 

9. Cooperar diretamente com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística na organização de estatístic<Es cncernentes à 
economia cafeeira. 

10. Facilitar, estimular ou organizar e estabelecer sistemas de 
distribuição, visando a colocação mais direta do café dos centros 
produtores aos de consumo. 

§ I q Além das atividades e providências previstas neste artigo, 
poderá o Instituto Brasileiro do Café adotar outras implícitas nas 
finalidades definidas pelo art. 29, inclusive assistência financeira aos 
cafeicultores e suas cooperativas. 

§ 2"" São considerada:> cooperativas de cafeicultores, para os 
efeifos desta lei, as constituídas de propríetários, de arrendatãrios e 
de parceiros, todos obrigatoriamente cafeicultores, bem como as 
especi'almente constituídas por cafeicultores, para co~ércio, exporta
ção, beneficiamento, armazenamento, transporte e industrialização 
do café. 

CAPITULOU 

Da Administração 

Art. 4'" A administração do IBC ficará a cargo dos seguintes 
órgãos: 

a) Junta Administrativa (J. Ad.); 
b) Diretoria. 
Ari. 59 O órgão supremo da direção ç:lo IBC é a Junta Adminis

trativa constituída: 
a) de um delegado especial do Governo Federal, que a preside, 

com voto deliberativo e de qualidade; 
b) de representantes da lavoura cafeeira nos termos do § 29 des

te artigo; 
c) de cinco representantes do comércio de café, um de cada uma 

das praças de Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá e Vitória,- e o último 
em conjunto das demais praças; 

d) de um representante de cada um dos Governos dos Estados 
de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Espfrito Santo 
e de dois representantes designados em conjunto pelos Estados de 
Pernambuco, Bahia, Goiás, Santa Catarina e Mato Grosso. 

§ 19 Os lavradores de café, membros da Junta Administrativa, 
serão eleitos pelos cafeicultores, segundo o processo eleitoral que for 
estabelecido pelo Poder Executivo em regulamento que deverá ser 
expedido dentro de 120 dias contados da vigência desta lei. 

§ 29 Cada Estado produtor de cafe com produção exportável 
mínima anual de 200.000 sacas terá um representante cafeicu,ltor na 
J. Ad. Os demais Estados terão um representante para cada milhão 
de sacas exportáveis ou fração superior a 500.000 sacas atê-o máximo 
de dez representantes por Estado. 

§ 39 Cada representante referido neste artigo terá direito a um 
voto nas deliberações da J. Ad. 

§ 41' Para o efeito do disposto no § 29, o Ministro da Fazenda 
declarará, trinta dias antes das eleições, o número de representantes 
cafeicultores com base na produção exportável média dos últimos 
cinco anos agrícolas. 

§ 59 Os representantes do comércio do café e seus suplentes 
respectivos serão indicados pelas entidades representativas da classe 
das respectivas praças. 

Art. 6'" O Presidente da J. Ad. será de livre nomeação do 
Presidente da República, demissível ali nutum, e os demais membros 
e respectivos suplentes serão investidos em seus cargos mediante 
nomeação do Presidente da República. 
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Art. 79 O mandato dos membros da J. Ad. será de 4 (quatro) 
anos. 

Art. 89 A J. Ad., para desempenho de suas funções, reunir-se-á 
em Sua sede, ordinariamente, independente de convocação, no 
primeiro dia útil da segunda quinzena de abril e da segunda quinzena 
de outubro; e, extraordinariamente, quando convocada pelo seu 
presidente, ou pela maioria de seus membros, ou ainda pela Direto
ria do ISe. 

§ 19 As sessões ordinárias durarão até dez dias, podendo ser 
prorrogadas somente no caso de assim o resolverem no miníma 2/3 
partes dos membros presentes. 

§ 29 As convocações extraordinárias, que não poderão exceder 
o prazo das ordinãrias, far-se-ão com antecipação de 15 dias, median
te convênio direto e nominal aos membros da J. Ad., além de publica
ção pela imprensa. 

S 39 Na falta ou impedimento do delegado especial do Governo 
Federal, será nomeado substituto pelo Presidente da Repubiica. 

§ 49 As deliberações da J. Ad. serão tomadas por maioria de 
votos de seus membros presentes e constarão sempre de ata lavrada 
em livro próprio., 

'§ 59 O s.uplente substitui transitoriamente o representante em 
suas raltas ou impedimentos e; definitivamente, no caso de renúncia 
ou faleCimento. 

Art. 99 As deliberações da Junta Administrativa, que o de
legado especial do Governo Federal, ou qualquer representante do 
Governo estadual, julgar contrárias às diretrizes da J)Qlítica econó
mica do café, definidas no art. 29, ou aos interesses de determinado 
Estado, serão submetidas, com fundamentada exposição, e por inter
médio do Ministro da Fazenda, à apreciação do Presidente da Repú
blica, dentro de dez dias úteis, contados da data em que tiverem sido 
tomadas. 

Parágrafo único. Considerar-se-ão aprovadas tais deliberações 
se, decorridos 30 dias do seu recebimento pelo Ministro, sobre elas 
não se pronunciar o Goverrio, em despacho, para mantê--Ias, no todo 
ou em parte, ou suscitar a respectiva reconsideração pela Junta 
Administrativa. 

Art. tO. À J. Ad. compete: 
a) elaborar o seu regimento interno; 
b) baixar o orçamento anua! do IBC incluindo nele, obrigatoria

mente, as importâncias que jUlgar necessárias para atender ao dis
posto nas letras a, b e c do art. 29 e no n~ 1 do art. 39 desta lei, de 
acordo com o Ministério da Agricultura e com as demais entidades 
citadas neste último dispositivo: 

c) fiscalizar a execução do orçamento, tomar e aprovar as 
contas do ~xercício antçrior; 

d) apreciar o relatório anual da Diretoria, o qual conterá expU
cita demonstração das contas e dos atas praticados; 

e) expedir os regulamentos de competência do ISC necessários 
à consecução das diretrizes e atribuições constantes dos artigos 21' e 
39 desta lei e determinar as medid,as financeiras que se tornarem 
necessárias; 

f) apreciar as estatísticas da produção que lhes sejam propostas 
pela Diretoria, discutindo-as e firmando pontos de vista; 

g) criar e extinguir cargos e funções, fixar os respectivos ven
cimentos e gratificações. 

Parágrafo único. As medidas de amparo adotadas serão extensi
vas a todos os Estados produtores, em idênticas circunstâncias e 
guardadas as respectivas proporções de valores globais das regiões 
produtoras. 

Art. 11. Os membros da J. Ad. terão um subsIdio que constará 
dos orçamentos anuais, arbitrado pelo Ministro da Fazenda. 

Art. 12. O ISC terá uma diretoria constituída de 5 (cinco) mem
bros, sendo que três, no mínimo, serão obrigatoriamente lavradores 
de café, todos de nomeação do Presidente da República. 

§ 19 Os diretores cafeicultores serão escolhidos pelo Presidente 
da República, de lista quíntupla que lhe será apresentada pelas 
representantes da cafeicultura na J. Ad. 

§ 29 O Presidente da República designará, um dos Diretores 
para presidente da Diretoria. 

§ 39 São incompatíveis para o cargo de membro da Diretoria as 
pessoas diretamente interessadas no comércio do café. 

Art. 13. Compete à Diretoria: 
1. A fiel observância e a execução integral das deliberações da J. 

Ad. que tenham sido aprovadas pelo Governo Federal. 
2. A superintendência e o controle imediato de todos os servi

ços do ISÇ. 
3. A elaboração anual da proposta do orçamento da despesa 

dos serviços relativos à administração do ISC. __ 
4. A..organização do regulamento do pessoal do ISC. 
S. A convocação ex.traordinária da J. Ad. 
6. A elaboração do orçamento do custo da produção nas 

diversas regiões económicas. 
7. A promoção de entendimentos com os estabelecimentos ban

cários oficiais sobre o financiamehto da produção cafeeira, conser
tando, sempre que possível, os pontos de vista relativos à política 
financeira do café. 

Art. 14. A remuneração da Diretorla será fixada pelo Ministro 
da Fazenda. 

Art. 15. Ao presidente da Diretoria compete: 
1. Representar o ISC, ativa e passivamente, em Ju[zo ou em 

suas relações com terceiros. 
2. Efetivar as medidas administrativas devidamente aprovadas. 
3. Assinar com qualquer dos outros Diretores Cafeicultores 

cheques, ordens de pagamento e demais papéis relativos às despesas 
do IBC. 

4. Assinar com qualquer dos Diretores Cafeicultores contra.tos 
que importem na alienação de bens de propriedade do faC .ou 
constituição de ónus reais sobre os mesmos, previamente auto~ 

rizados pela J. Ad .• bem como outorgar procurações. 
5. Presidir às reuniões da Diretoria com voto deliberativo e de 

qualidade e convocá~la em caráter extraordinário. 
6. Nomear e promover os servidores do IBC, de acordo com 

quadro criado pela J. Ad., punir ou demitir esses servidores, bem 
assim os do quadro efetivo como os da Tabela Numériç:a $uple
mentar, de que trata o art. 31 dest~ lei, na forma que 'O regulamento 
estabelece e mediante inquérito administrativo; conceder férias, 
remoções. licenças e abonos de faltas. 

7. Despachar todo o expediente do IBe. 
8. Convocar extraordinariamente a J. Ad .. 

CAPITULO III 

DoPes$Oal 

Art. 16. Organizado o quadro do pessoal efetivo, os cargos e 
funções serão providos pelos ex-servidores do extinto DNC, de con~ 
formidadecom o disposto na Lei n9 164, de 5 de dezembro@.1947. 

§ 19 No aproveitamento do pessoal a que se refere este artigo, 
serão assegurados os vencimentos e as vantagens que os servidoreS 
percebiam à data em que foram dispensados do Departamento Na
cional do Café, por força do Decreto-lei n9 9.272. de 22 de maio de 
1946. 

§ 29 Quando não houver mais ,ex-servidores do DNC a serem 
aproveitad.os, os lugares que se vagarem ou resultarem de amplÍações 
de quadro dos serviços serão preenchidos mediante, concurso de 
título e provas. 

Art. 17. O tempo de serviço prestado ao DNC. inclusive em 
sua fase de liquidação, será computado pelo {SC para todos os efei
tos de direito. 

Arl. 18. Os servidores do Ise com 70 anos e mais de id-ade e os 
que forem considerados inválidos para o exercício de função serão 
aposentados pelo ISC, de conformidade com o que esfabelece o Esta
tuto dos Funcionários Públicos Civis da União. 

§ 19 - FIcam a cargo do Instituto Brasileiro do Café as aposenta~ 
darias ooncêdidas pelo extinto Departamerito Nacional do Café. 
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§ 21? Os proventos das aposentadorias, a que se refere este ar
tigo, serão revistos nos termos do art. 193 da Constituição Federal. 

Alt. 19. As contribuições dos servidores do IBC para o IPASE 
serão calculadas nas mesmas bases estabelecidas para os funcio
nários públicos civis da União, ficando-lhes asseguradas todas as 
vantagens de que gozam estes ttltimos. 

CAPITULO IV 

Do Património 

Art. 2.2 O património do IBC é constituído pelo acervo do ex
tinto DNC, in~ l'lidos os seus haveres, direitos, obrigações e ações, 
bens móveis e imóveis, documentos e papêis do seu arquivo, que lhe 
serão incorporados na data do seu recebimento. 

Parâgrafo único. A Comissão Liquidante do DNC efetuarâ. a 
entrega do patrimônio da extinta autarquia e o IBC receberá dentro 
do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vigência da presente lei. 

Art. 21. Todas as importâncias em dinheiro pertencentes ao 
JBe serão obrigatoriamente depositadas em conta especial em seu 
nome, no estabelecimento bancârio oficial a que incumba o financia
mento agrfcola, sendo destinadas, com ressalva das Que sejam neces
sârias ao custeio das despesas gerais e de administração, ao financia
mento das medidas aprovadas pela J. Ad. na execução do programa 
dolBC. 

Parâgrafo único. O IBe contratará com o banco a __ 3plicação 
desses recursos, mediante participação no resultado das operações. 

Art. 22. Os armazéns de propriedade do JBe poderão ser orga· 
nizados como armazéns gerai!!, ou aproveitados como reguladores. 

Parágrafo único. Os que forem julgados desnecessârios po
derão ser alienados mediante concorrência pública, com prévia auto
rização da J. Ad., para cada caso particular. 

Art. 23. Os imóveis atualmente ocupados por usinas de café e 
outros que sirvam para o mesmo fim poderão ser arrendados à Co
operativa de Cafeicultores ou às Secretarias de Agricultura dos Es
tados onde estiverem localizados, 

Parãgrafo único. A maquinaria das usinas a que se refere o 
presente artigo terá o destino que for determinado pela J. Ad., obser
vado o disposto no art. 9'? 

CAPiTULO V 

Da Taxa 

Art. 24. Para custeio dos serviços a seu cargo e atribuições que 
lhe competem, inclusive despesas de propaganda e outros encargos 
que venham a ser criados, o ISC contará, além da renda do seu patri
mónio, com o produto de uma taxa de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) por 
saca de 60 (sessenta) quilos de café, que é criada por esta Lei e será 
arrecadada na conformidade das instruções que baixarâ a sua Di
retaria. 

Art. 25. Nenhuma licença para exportação de café, em qual
quer ponto do Pais, será expedida pela autoridade competente sem 
lhe ser exibida a prova do pagamento dessa taxa. 

CAPITULO VI 

DiS Disposições Gerais e Transit6rias 

Art. 26. Para os fins da presente Lei, o Ise poderã instalar e 
manter escritórios e delegados seus nas Capitais dos Estados l nos 
portos de exportação e mesmo no exterior. 

Parâgrafo único. Nos locais onde não existam s~rviços orga· 
nizados pelo 1BC poderá este transferir, mediante acordo, parte de 
suas funções ex.ecutivas aos Governos Estaduais ou Instituições Ca
feeiras capazes de, a seuju1zo, executá-las. 

Art.27. Enquanto não estiver constituída a J. Ad. a primeira 
diretoria composta de 3 (três) membros, de livre nomeação do Presi
dente da República, exercerã também os poderes daquela, competin
do-lhe a guarda e a conservação do património do extinto Depar
tamento Nacional do Café, por conta do qual correrão inicialmente 
as despesas e encargos do ISC. 

Parágrafo único. Constituída a J. Ad., o Presidente da Repú
blica nomeará a Diretoria definitivamente na conformidade do art. 
12 e seus parágrafos. 

Art. 28. Os representantes do Brasil nos 6rgãos ligados à eco
nomia cafeeira no estrangeiro, ainda que sem função diplomática, 
serão nomeados pelo Presidente da República. 

Art. 29. Os representantes do Brasil, a que se refere o artigo 
anterior, remeterão mensalmente ao ISC, para a devida apreciação, 
relatórios e, se for o caso, ba1ancetes mensais da receita e despesa, 
devendo ademais comparecer perante a J. Ad., pelo menos uma vez 
em cada ano, a fim de apresentar relatório escrito ou verbal sobre as 
atividades dos órgãos a seu cargo. 

Art. 30. Organizado o Quadro do Instituto Brasileiro do Café 
nos termos do art. 16, serão aposentados pelo novo órgão, conforme 
o § 21? do art. 191 da Constituição Federal, com os vencimentos e 
vantagens assegurados no § lq do referido art. 16, os ex-servidores do 
Departamento Nacional do Café dJspensados por força do Decreto
lei nl? 9.272, de 22 de maio de 1946, que, à data da instalação do refe
rido órgão, contarem 70 anos ou mais de idade e os que forem consi
derados inválidos para o exercício da função. 

Art. 31. Os atuais servidores. do DNC em liquidação, dispen~ 
sados por força do Decreto~lei nl' 9.272, de 22 de maio de 1946, que 
nào forem aproveitados no quadro efetivo, passarão, automatica
mente, a servidores do IBC, integrando uma Tabela Numérica Suple
mentar que se extinguirâ pelo aproveitamento de seus componentes 
no quadro, seja petas vagas verificadas ou por qualquer outro mo
tivo. 

Art. 32. São extensivos ao Instituto Brasileiro do Care os pri
vilégios da Fazenda Pública, quanto ao uso das aç.ões especiais, 
prazos e re~ime de custas, correndo os processos de seu interesse pe· 
rante o Juizo dos Feitos da Fazenda. 

_ Art. 33.. No caso de extinção do IBC, o acervo existente terâ a 
destinação que for estabelecida pelas entidades representativas da 
lavoura cafeeira, as quais, para esse fim, serão convocadas na pró
pria lei que extinguir o Instituto. 

Art. 34. Dentro de 90 (noventa) dias da vigência desta lei, o Po
der Executivo expedirâ as necessárias instruções para a rea1i:z:ação, 
dentro de igual prazo, da eleição dos primeiros representaMes da 
lavoura cafeeira na J. Ad. 

Art. 3S. São revogados o Decreto n~ 9.784, de 6 de setembro 
de 1946, e O Decreto-lei nl? 9.272, de 22 de maio de 1946, mantida a 
revogação do Decreto nl? 6.213, de 22 dejaneiro de 1944. 

Art.36. Esta Lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 
Art. 37. Revogam-se as disposições em contrãrio. 
Rio de Janeiro, em 22 de dezembro de 1952; 131q da Indepen· 

dência e 641' da República. - GETÚLIO VARGAS - Horácio Lafer 
- João Cleofas. (Às Comissões de économi4 e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 4, DE 1978 
(N9 4.233--B/17, na Casa de origem) 

De iniciativa do Sr. Presidente da República 

Autoriza o Instituto Nacional de Colonizaçio e Reforma 
Agrária - INCRA, a doar o imóvel que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 q Fica o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrâria - INCRA, autorizado a doar, ao Estado do Paranâ, imóvel 
de sua propriedade, denominado Lote n" 02, da Gleba 12, do Imóvel 
Rio Azul/Piqueroby, com ârea de 486,4432 ha (quatrocentos e oiten
ta e seis hectares, quarenta e quatro ares e trinta e dois centiares), 
situado no M unicfpio de Palotina, naquele Estado, cujos limites e 
confrontações- constam do Memorial Descritivo existente no Pro· 
cesso INCRA/BRn' 000884/77. 

Art. 21? Incumbe ao donatário, sob pena de se tornar nula a 
doação de que trata a presente lei, com a reversão do imóvel ao domí
nio do doador, dar continuidade às atividades de pesquisa e ellpe~ 
dmentação agrópecuârias que vêm sendo nele desenvolvidas, bem 
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como manter a ãrea coberta de mata para estudo e preservação da 
vida fauniana local. 

ArL 39 A doação autorizada nesta lei será efetivada mediante 
termo lavrado em livro próprio do Instituto Nacional de Coloniza
ção e Reforma Agrária - INCRA. 

Art.4\' Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 5\' Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM W 378, DE 1977 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de subo 
meter à elevada deliberaçàQ de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Agricultura, 
o anexo projeto de lei que "autoriza o Instituto Nacional de Coloni
zação e Reforma Agrária - INCRA, a doar o imóvel que men
ciona". 

Brasília, 6 de outubro de 1977. - ERNESTO GEISEL. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 77, DE 19 DE SETEMBRO 
DE 1977, DO MINIST~RIO DA AGRICULTURA 

Tenho a honra de subme.ter à elevada consideração de Vossa 
Excelência o anexo anteprojeto de lei, objetivando a necessãria auto, 
rização legislativa para que possa o Instituto Nacional de Colo!,!iza
ção e Reforma Agrãria_- INCRA, doar, ao Estado do Paraná. imó
vel de sua propriedade, situado no Município de Palotina, naquele 
Estado, já ocupado pela respectiva Secretaria de Agricultura, que ali 
mantém uma Estação Experimental Agropecuâria. 

~ de se ressaltar que parte do imóve( foi cedida, em comodato, a 
este Ministêrio, para construção de uma Unidade de Beneficiamento 
de Sementes. 

Outrossim, a doação preconizada ensejará melhores condiÇões 
para o estudo e a preservação da vida fãunica local, pois a área rema
nescente se constitui de mata coberta, uma das I1ltimas florestas nati
vas da região. 

A edição de lei alJtorizativa apresenta-se como absolutamente 
indispensável, em razão_do entendimento firmado no Parecer n9 525-
H, da douta Consu1toria~Geral da República. 

Valho-me da oportunidade para reiterar a Vossa Ex.celência as 
expressões do meu mais profundo respeito. -Alysson PauUnelll. 

L (Às Comissões de Agricultura e de Finanças.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' I, DE 1978 
(N\' 1 17-B/78, na Câmara dos Deputado,) 

Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar.-se 
do País, em visita oficial à República Federal da Alemanha, 
durante a primeira quinzena de março do corrente ano. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica o Senhor Presidente da República autorizado a 
ausentar-se do País, no decurso da primeira quinzena do mês 
corrente, para visitar a República Federal da Alemanha, a convite do 
Governo daquela país. 

Art. 29 Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua 
publjcação. 

MENSAGEM N' 046, DE 1978 

Ex~~t~ntíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Convidou-me Sua Excelência o Senhor Presidente da República 
Federal da Alemanha para uma visita oficial àquele país, a realizar
se no decurso da primeira quinzena de março do corrente ano. 

Na oportunidade serão examinados temas de interesse das 
relações entre os do.is países, 

No indeclinável dever de aceitar o nobre e honroso convite, 
venho, em cumprimento 30 que preceituam os artjgos 44, item III, e 

80, da Constituição, solicitar ao Congresso Nacional a necessâria 
autorização para ~usentar-se do Pafs. 

Brasília, 14 de fevereiro de 1978. - Ernesto Geisel. 

EXPEDIENTE RECEBIDO 

LISTA N' II, DE 1977 
EM 5 DE 12 DE 1977 

Agradecimentos Pela Transcrição nos Anais do Senado Federal: 

- do Ministro Fernando Belfort Bethlem, agradecendo a trans
crição nos Anais do Senado, do discurso que proferiu no dia 31 de 
outubro de 1977, no Palácio do Piratini, em Porto Alegre (Reque
rimento n9 453, de 1977, de autoria do Senhor Se_nador Lourival 
Baptista); 

- do Ministro Tâcito Theophilo G. de Oliveira, agradecendo a 
transcrição nos Anais do Senado, do discurso que proferiu por 
ocasião de sua posse na Chefia do Estado~Maior das Forças Ar
madas (Requerimento n9 -448", de 1977, de autoria do Senhor Se
nador Lourival Baptista); 

- do Ministro Angelo Calmon de Sã, agradecendo a transcri
ção nos Anais do Senado, do discur.sQ_ que pronunciou perante os 
participantes da 4' Conferên,cia Nacional das Classes Produtoras 
(Requerimento n\' 455, de 1977, de autoria do Senhor Senador Vir
gílio Tá.vora); 

- do Ministro Azeredo da Silveira, agradecendo a transcrição 
nos Anais do Senado, do discurso que proferiu por ocasião do 29 
Painel de Assuntos Internacionais da Comissão de Relações Exte
riores da Câmara dos Deputados (Requerimento n\' 450, de 1977, de 
autoria do Senhor Senador Lourival Baptista). 

Manifestações Sobre Projetos: 

- da Associação Comercial de Minas, manifestando-se peta re-
jeição do PLS 09 154/77; . 

- da Federação das Indústrias do Estado _de Minas Geiáis, 
manir~stando-se pela aprovação dos PLS n\'s 185/77, 78(77, 150/77, 
80{77 e, pela rejeição dos PLS n's 151(77, 152(77, 155(77, 173(77, 
154(77; 

- da Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal -
RJ, encaminhando sugestões ao PLS n\' 12/75; 

- da Federação Carioca de Surdos-Mudos - RJ, pela apro
vação do PLS n\' 157/77; 

- da Câmara Municipal de Piracicaba-SP; manifestando-se pe
la aprovação do PLC n\' 101/77; 

- da Câmara Municipal de São Caetano do Sul~SP, apresen
tando o seu apoio ao PhS n9 1j77; 

- da Câmara Municipal de Votuporanga-SP, manifestando-se 
sobre o PLS n\' 69/77. 

Diversos: 

- da Assembléia Legislativa do Estado de Alagóas, solicitando 
providências junto às autoridades, no sentido de que não haja redu
ção nos proventos dos funcionários pdbiicos federais, inativos; 

- da Câlll'ara Municipal de Santa Maria-RS, solicitando provi
dências do Senado Federal, visando impedir a redução dos veQcimen
tos dos funcionários públicos federais, aposentados de 1974 até a 
presente data e, ainda, pleiteando a revisão da Lei de Reclassificação 
dos funcionârios; 

- da Câmara Municipal de Santos-SP, solicitando a revogação 
dü Decreto-lei n'" 865, de 12-9-69, que declarou, ser aquela cidade; 
área de segurança nacional; 

- da Câmara Municipal de São Borja-RS, expondo a situação 
da lavoura triticola, naquele município: 

_ da Câmara Municipal de São Caetano do Sul--SP, solicitando 
a elaboração de estudos, c~om vistas à adaptação da Legislação Pre
videnciária, do valor da pensão paga ao dependente do segurado do 
lN PS, em caso de morte; 
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- da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, solicitan
do a alteração do artigo 9? da Lei nl' 5.107, de 1966, a fim de que seja 
assegurado o recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia pelos 
sucessores do empregado-optante, em caso de morte, na forma da 
Lei CiviL 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Do Expediente 
lido consta o Projeto de Decreto Legislativo n9 I, de 1978, que de 
acordo com os arts. 100, inciso I, item 18, e 111, inciso I, alínea "g", 
do Regimento Interno, será remetido às Comissões de Constituição e 
Justiça e de Relações Exteriores, devendo ser submetido à deli
beração do Plenário após a Ordem do Dia, em virtude do que se acha 
previsto na alínea "a" do inciso II do art. 388 da Lei Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Sobre a mesa, 
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. II'-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' I, DE 1978 

Revoga dispositivo da Lei nl' 6.515/77 e altera dispositivos 
do Código Civil e do Código Penal. 

o Congresso Nacional decreta: 

Are 11' ~ revogado o artigo 38 da Lei nl' 6.515, de 26 de 
dezembro de 1977. 

Art. 21' O artigo 183, inciso VI, do C6digo Civil, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Artigo 183. Não podem casar (art. 207 e 209) 

VI. As pessoas casadas e as divorciadas pela segunda 
vez (art. 203) 

Art. 31' O artigo 203 do Código Civil passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 203. O casamento de, pessoas que faleceram na 
posse do estado de casadas não se pode contestar em prejuízo 
da prole comum, salvo certidão do registro civil, que prove 
que já era casada algu~s delas, ou divorciada pela segunda 
vez, quando contraiu o matrimónio impugnado (art. 183, 
n' VI). 

Art. 41' O artigo 235 do Código Penal passa a vigorar com a 
seguinte redação!' 

"Art. 235. Contrair alguém, sendo casado, novo casa
mento: 

Pena - reclusão, de dois a seis anos. 
§ l~ Nas mesmas penas incorre aquele que, sendo 

divorciado pela segunda vez, contrair matrimónio. 
§ 21' Aquele que, não sendo casado, contrair matrimó

nio com pessoa casada ou divorciada pela segunda vez, 
conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou 
detenção, de um a três anos. 

39 Anulado por qualquer motivo o casamento ante
rior, ou o outro por motivo que não seja fl bigamia, conside
ra-se inexistente o crime." 

Art. 51' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

J ustiflcação 

No decorrer dos debates parlamentares destinados a dotar a 
legislaçào pátria do instrumento que Introduziria em nosso Direito a 
figura jurídica do divórcio, surgiu na Câmara dos Deputados e teve 
receptividade nesta Casa a idéia de !imitação do número de vezes que 
se pudesse conceder a dissolução do casamento. 

Enten.demos acertada tal orientação, posto que o divórcio deve 
ser um instrumento destinado apenas a proporcionar a oportunidade 

de consertar-se um erro cometido_ no casamento, evitada tanto quan
to possível a sua utilização -para enfraqueciemnto do instituto do 
casamento. 

O casamento, base da família, deve ser fruto de decisão madura 
e responsável. É decisào para uma vida inteira, e não há por que a 
Lei facilite seja tomada de maneira irresponsável e impensada. 

Entretanto, para logo surgiram críticas, de todos os lados, 
contra o artigo 38 da nova Lei, precisamente aquele que limita os 
pedidos de divórcio. 

E, com efeito, a louvável iniciativa parlamentar não ficou bem 
traduzida - como aliás já ressaltara Q :;ignatário durante os debates 
- já porque criaria uma categoria de cidadãos sem direito ao divór
cio - os solteiros ou viúvos que se casassem c.omjá divorciados - já 
porque a dubiedade da redaçào do artigo - ao empregar a expressão 
"pedido formufaao uma vez"-~ traria- fatalmente ampla discussão 
judicial, pois ficou a impressão de que a desistência do primeiro pedi
do impediria a formulação de outro. 

Tais defeitos dariam, no mínimo, ensejo a exaustivos debates até 
que os Tribunais firmassem jurisprudência a respeito - podendo 
tais debates até mesmo culminar com a declaração de inconstitucio
nalidade do artigo, frustrando assim a verdadeira intenção do 
Congres,So-Nacional, que foi dotar o instituto do casamento de um 
instrumento de proteção. 

Por certo foi essa a razão que levou o ilustre presidente Geisel a 
não atender às críticas e sancionar a lei sem vetos. 

Entretanto, não convém que o Congresso' também fique inerte, 
permitindo que a falha permaneça e admitindo o risco de ver declara-
do inconstitucional o dispositivo. . 

Por isso, o projeto sugere que ·ao invés de limitar os pedidos de 
divórcio, se introduza no Código Civil mais uma hipótese de impedi
mento absoluto para o casamento, -consubstanciado pela concessão 
do segundo divórcio. 

Assim, o segundo divórcio poderá ser concedido, evitando-se 
que as pessoas solteiras ali viúvas· que se"-.casem com divorciado~ 
fiquem à margem da Lei; mas aquele que se divorciar pela segunda 
vez fica impedido de casar-se noVamente, sob pena de nulidade 
absoluta do segundo casamento e ainda, com a alteração introduzida 
no artigo 235 do Código Penal, sujeitos a processo crimínal por biga
mia. 

A alteração do artigo 203 do Código Civil impõe-se como 
corolário da introdução da nova figura de impedimento. 

Cremos assim melhor atendida a intenção real do Congresso de 
concedt;r o divórcio sem riscos maiores para a instituição do casa
mento. 

Sala das Sessões, em 2 de março de 1978. - Otto Cyrlllo 
Lehmann. 

LEGISLAÇÃG CITADA 
LEI N'6.515, DE26 DE DEZEMBRO DE 1977 

Regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do 
casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras pro
vidências. 

Art. 38 O pedido de divórcio, em qualquer dos seus casos, 
somente poderã ser formulado uma vez. 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 183. Não podem casar (artsA 207 e 209): 

VI - As pessoas casadas (art. 203). 

Art. 203". O casamento de pessoas que faleceram na posse do 
estado de casadas não se pode contestar em prejuízo da prole 
coin-um, salvo mediante certidão do registro civil, que prove que já. 
era casada alguma delas, quando contraiu o matrimónio impugnado 
(aI:t. 183, n<;J VI). 
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CÓDIQO PENAL 

Art. 235. Violar ou profanar sepultura ou urna funerãria: 
Pena - reclusão. até três anos., ';; pagamento de cinco a vinte 

uias-multa. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 2, DE 1978 

Acrescenta item ao artigo 411 do Código de Processo 
Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O art. 411 do Código de Processo Civil (Lei n9 5.869, de 
11 de janeiro de 1973), é: acrescido do seguinte item: 

"Art. 411. 
••••••••••••. '.' +.' ".' • " __ o ••••••• ~ .'. ~ ___ ._-~ ........... '-~-' • ~ "-'-'-'.' ••• 

XI - Os Prefeitos e os Vereadores." 

Art.2'i' Esta lei entr.ará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam~5e as disposições em contrãrio. 

JustlRCI;ção 

O artigo 41 t do Código de Processo Civil determina que as teste
munhas deverão depor perante o Juiz da causa, na audiência de 
instrução. A essa regra geral, todavia, admite várias exceções, 
constantes dos itens I a X. 

Trata-se do depoimento de testemunhas que, em razão do cargo 
ou função p6blica que exercem, a lei encara de maneira especiaL 
Essas autoridades podem ser inquiridas em suà residência ou no 
local de trabalho, dispensado o comparecimento na audiência de 
instrução realizada no foro. 

As razões desse tr~tamento privilegiado são por dem-a-is óbvias, 
dispensando qualquer comentârio. 

Apenas entendemos que os Prefeitos e os Vereadores devem ser 
incluídos no rol c;laquelas autoridades públicas destinatárias da 
excepcionalidade legal, eis que preencham os requisitos que, por 
certo, devem ter informado o legislador. 

Afinal, os Prefeitos e os Vereadores são igualmente mandatários 
do povo, exercendo funções relevantes, espinhosas e, via de regra, fui 
rime. Q tempo que gastariam para prestar depoimento no edificio do 
foro, em audiência, poderia representar sérios prejuízos para a comu
nidade a que servem. 

Julgamos de nosso dever prestigiar as administrações das nossas 
municipalidades, colaborando no sentido de imprimir-lhes maior 
eficácia e desenvolvimento. 

Eis por que, através deste projeto de lei, desejamos valorizar e 
estimular o exerc!cio de mandatos populares no âmbito municipal, 
onde se formam os dirigentes dos Estados e da própria Nação. 

Sala das Sessões, 2 de março de 1978. - -Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 5.869, DE 11 DEJANEIRO DE 1973 

Código de Processo Civil 

Art.411. São inquiridos em sua residência, ou onde exercem a 
sua função: 

I - o Presidente e o Vice-Presidente da República; 
II - o Presidente do Senado e o da Câmara dos Deputados; 
111- os Ministros de Estado; 

IV - os Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal 
Federal de Recursos, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal 
Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e do, Tribunal 
de Contas da União; 

v - o'Procurador-Geral da República; 
VI - 05 .Senadores e Deputados Federais; 
VII - os Governadores dos Estados, dos Territórios e do 

Distrito Federal; 
VIII - os Deputados Estaduais; 
IX - os Desembargadores dos Tribunais de Justiça, os juízes 

dos Tribunais de Alçada, os juízes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho e dos Tribunais Regionais Eleitorais e os Conselheiros dos 
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal; 

X - o embaixador de país que, por lei ou tratado, concede 
idêntica prerrogativa ao agente diplomático do Brasil. 

Parágrafo único. O juiz solicitará à autoridade que designe 
dia, hora e local a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da 
petição inicial ou da defesa oferecida pela parte. que a arrolou como 
testemunha. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Os projetas, após 
publicados, serão enviados à comissão competente. 

rio. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-5ecretá-

São lidos os seg1!intes 

REQUERIMENTO N' 2, DE 1978 

Tendo sido convidado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República para integrar a Comitiva Presidencial que visitarã, em 
caráter oficial, a República Federal da Alemanha, solicito me seja 
con-cedida autorização para desempenhar essa missão, nos termos 
dos- ãrts. j6, ~ 29, da Constituição e44 do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 2 de,março d,e t 978. - Virgílio T~vora. 

REQUERIMENTO N' 3, DE 1978 

Excelentfssimo Senhor 
Senador Petrônio Por~ella 

Tendo sido convidado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República para integrar a comitiva presidencial que visitará, em 
caráter oficial, a República Federal da Alemanha, solicito me seja 
concedida autorização para desempenhar essa missão, nos termos 
dos artigos 36, § 29, da Constituição e 44 do Regimento Interno do 
Senado. ' 

Sala das Sessões, 2 de março de 1978. - Jessé Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Po~t~Úa) - De acordo com o 
Regimento Interno, estes requerimentos serão enviados à Comissão 
de Relações Exteriores e submetidos ao Plenário,- após à Ordem do 
Dia, na conformidade do que preceitua a nossa Lei Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Passa-se à 

I~em 1: 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Projeto de. Resolução 
nl' 95, de 1977 (apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça como conclusão de seu Pare,cer nl' 833, de 1977), que 
suspende a execução da' Resolução n9 1.569, de 20 de novem
bro de 1963, do Município de Campos, Estado do Rio de 
Janeiro. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs.. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 

encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
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Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

E () seguinte o pr();elO aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 95, DE [977 

Suspende a execução da Resolução nl' 1.569, de 20 de no
vembro de 1963, do Município de Campos, Estado do Rio de 
Janeiro. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único: É suspensa, por inconstitucionalidade, nos ter
mos da decisào definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferido 
em 23 de outubro de I ~75,_nos autos do Recurso Extraordinário 
nl' 80.646, a execuçào da Resolução nl' 1.569, de 20 de novembro de 
1963, do Município de Campos, Estado do Rio de Janeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella) - Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
nl' 114, de 1977 (apresentado pela Comissão de Constituição 
e Justiça como conclusão de seu Parecer nl' 1.048, de 1977), 
que suspende a execução dos incisos III e IV do Provimento 
nl' 141, de 17 dejunho de 1971, do Corregedor da Justiça do 
Distrito Federal. 

Em discussão o projeto, (Pausa.) 
Nào havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, 
Em votação. 
Os Srs, Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa,) 
Aprovado. 
O projeto irá à Comissão de Redação. 

E o s('guinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESO,LUÇÃO N' 114, DE [977 

Suspende a execuçào dos incisos III e IV do Provimento 
nl' 141, de 17 de junho de 1971, do Corregedor da Justiça do 
Distrito Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único, t suspensa, por inconstitucionalidade, nos ter
mos da decisào definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida 
em 6 de março de 1975, nos autos do Recurso Extraordinário 
nl' 79.935, do Distrito Federal, a execução dos incisos III e IV do 
Provimento 01' 141, de 17 dejunho de 1971, da Corregedoria do Dis
trito Federal. 

o SR. PRESIDENTE (Petrónío PorteUa) - Esgotada a maté
ria da Ordem do Dia, passa-se à apreciação do Projeto de Decreto 
Legislativo nl' I, de 1978,. lido no Expediente e que, nos termos 
regimentais, deve ser discutido e votado nesta oportunidade. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no;> 1, de 1977, que autoriza o Senhor Presidente 
da República a ausentar-se do Pars, em visita oficial à Repú
blica Federal da Alemanha. durante [! primeira quinzena de 
março do corren te ano, 

Solicito ao nobre Senador Ouo Lehmann o parecer da Comis
são de'Constituição e Justiça. 

O SR. OTIO LEHMANN (ARENA - Sp, Para emitir pare
cer,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O rro[ctQ de Decreto Legi~latlv() em ex.ame trata de autorização 
~'J(i.1 que Q cx.:clentisslmo Senhor Presidente da República possa 

afastar-se do País, em visita oficial à República Federal da Ale
manha. 

O Senado, na forma constitucional, é chamado a pronunciar-se. 
Trata-se de aco.ntecimento da maior significação para os dois 

Países, os quais, como é notório, além de manterem tradicionais 
laços de amizade e relacionamento cultural, estão, no momento, liga
dos a empreendimentos de grande vulto no setor tecnológico e cientí
fico. 

Ainda ontem, em sua Mensagem ao Congresso Nacional, o Se
nhor Presidente da República, ao referir-se às relações do Brasil com 
a Alemanha, destacou a implementação do Acordo de Cooperação 
no campo dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear e da ampliação dos 
convênios complementares ao Acordo Geral sobre Cooperação nos 
Setores da Pesquisa e do Desenvolvimento Tecnológico. Referiu~se 
Sua Excelência, igualmente, à VII Reunião da Cornbsão Mista 
Teuto-Brasileira de Cooperação Científica e Tecnológica, realizada 
em Bonn, em outubra último, bem assim à IV Reunião da Comissão 
Teuto-Brasileira de Cooperação Económica, que em novembro pró
xim o passado cuidou do finánciamento dos investimentos alemã~s 
no Brasil, quando houve também importantes acordos tendentes a 
incrementar as exportações brasileiras para "a-quele pars. 

A mensagem governamental que acaba de Ser enviaáa ao Con
gresso Nacional põe em relevo que novos temas de interesse das rela
ções entre os dois parses serão examinados, 

Tais iniciativas, mantidas em alto nível - de governo para go
vemo - mostram que a viagem que vai ser empreendida pelo Exce· 
lentissimo Senhor Presidente da República e sua ilustre comitiva 
consulta aos superiores interesses da Nação. 

O processo de licença se reveste dos requisitos constitucionais, 
pelo que a Comissão de Constituição e Justiça manifesta·se inteira
mente favorável à solicitação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Saldanha Derzi, para proferir o parecer da Comis
são de Rdaçõe;s Ex~eriores, 

O SR. SALDANHA DERZI (ARENA'- MT. Para emitir pare
cer, Sem revisão do orador.) - Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

O Projeto de Decreto Legislativo nl' I, trata da autorização do 
Senado Federal para que Sua Excelência o Senhor Presic1.ente da Re
pública possa ausentar-se do País, em visita oficial à República Fe
deral da Alemanha, durante a primeira quinzena do mês de março. 

Sua Excelência o Senhor Presidente da República, com as visitas 
que tem feito a países do mundo, como ao Japão, à França, à 
Inglaterra, e ao México, ultimamente e a países amigos da América 
do Sul, projetou largamente o nosso País e procurou um estreita
mento de relacões entre o Brasil e os países visitados. Essas visitas 
têm proporcionado acordos e têm dado ao País uma projeção toda 
especial, notadamente no campo económico. Nessa oportunidade 
em que visita a nação amiga, a Alemanha, o segundo grande inves
tidor no Brasil, diz Sua Exceléncia que serão examinados temas de 
interesse das relações entre os dois países. 

Sua Excelência o Senhor Presidente Geisel tem projetado o nos
so Pafs no cenário mundial, onde temos, hoje, o respeito e a admira
ção, Estamos vendo que os palses estão mais interessados em investir 
em nossa Pátria e também em conceder empréstimos em condições 
inais vantajosas. Acaba, há poucos dias, de ser anunciada ao mundo 
todo uma redução dos juros para os empréstimos ao nosso País e 
uma dilatação nos prazos, Realmente, Sua Excelência o Senhor Pre
sidente da República, como nenhum outro, tem projetado o nosso 
País no cenário mundial. 

A Comissão de Relações Exteri~res é favo~ável à-aprovação do 
Projeto de Decreto Legislativo nl' 1, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Os pareceres são 
favoráv·eis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua discussão, 
Em dbcussào o projeto, (Pau~J,) 
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Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
Em votacão o projeto, 
Os Srs. Senadores que O aprovam queiram permenecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria irá à Comisssão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Vai-se passar, 
agora, à apreciação do Requerimento n'l 2, de 1978, tido no Expe
diente, de autoria do Senador Virgílio Távora, solicitando autoriza
ção do Senado para aceitar missão do Executivo. 

A matéria depende de parecer da Comissão de Relações Exte
riores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Saldanha Derzi para pro
ferir o parecer daquele órgão técnico. 

O SR. SALDANHA DERZI (ARENA - MT. Para emitir pare
cer, Sem re .. ;são do orador,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Está em nosso poder o requerimento do nobre Senador Virgllio 
Távora em que pede autorização para integrar a Comitiva Presi
dencial que visitará, em caráter oficial, a República Federal da Ale-
manha. 

É honroso para o Senado Federal ver que Sua Excelencia o 
Senhor Presidente da República, procurando prestigiar esta Casa, 
convida para integrar a sua comitiva, um dos mais ilustres pares, o 
nobre Líder Virgtrio Távora, que foi o Relator do Acordo de Coope
ração Nuclear entre a Alemanha e o Brasil, 

Procura Sua Excelência, ao lado de prestigiar o Senado Federal, 
levar um homem do valor, da cultura, da capacidade de Virgflio Tã
vora, para que, também, possa prestar o seu assessoramento, nas 
horas em que assim for necessário. 

A Comissão de Relações Exteriores dá o seu parecer favorável 
ao requerimento do nobre Senador Virgílio Távora, para que integre 
a Comitiva de Sua Excelencia o Senhor Presidente da República. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Completada a 
instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 

Em votação o requerimento. 
O~ Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, fica o Senador Virgílio Távora auto

rizado a aceitar a missão. 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Passa-se à apre
ciação do Requerimento. nl' 3, de 1978, igualmente lido no Expe
diente, de autoria do Senador Jessé Freire, solicitando autorização 
do Senado para aceitar missão do Executivo. 

A matéria depende de parecer da Comissão de Relações Exte
riores. 

Com a palavra o nobre Senador Saldanha Derzi, para emitir o 
parecer da referida Comissão. 

O SR. SALDANHA DERZI (ARENA - MT. Para emitir pare· 
cer, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O nobre Senador Jessé Freire pede também autorização do 
Senado Federal para integrar a Comitivà de Sua Ex.celência o Senhor 
Presidente da República que viSitã-rá em caráter oficial a República 
Federa! da Alemanha. 

Repetindo as palavras ditas quando emitíamos parecer ao reque
rimento do nobre Senador Virgílio Távora, realmente também é 
honroso para o Senado Federal ver Sua Excelência O Senhor Presi
dente da República, prestigiando a classe política e o Senado Fe
derai, convidando para integrar a sua comitiva o nobre Senador Jes
sé Freíre,·indiscutivelmentc um dos grandes valores desta Casa. 

O Senador Jessé Freire, como Presidente da Confederação Na
cional do Comércio, é um homem que pode prestar a Sua Excelência 
o Senhor Presidente da'República o seu assessoramento, na hora em 
que Sua Excelência irá discutir com a República Federal da Alema
nha vários problemas, inclusive comerciais. e integrando a Comitiva 

do Senhor Presidente da República, o Senador Jessé Freire esta·rá 
também honrando esta Casa. 

A Comissão de Relações Exteriores dá o seu parecer favorável 
ao requerimento do nobre Senador Jessé Freire. 

O SR. PRESlDENTE (Petrônio Portella) - Completada a 
instrução da matéria, passa-se à sua apreciacão. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em conseqUência, fica autorizada a missão, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio PorteUa) - Sobre a mesa, a 
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nl' I, de 1978. qúe 
será lida pelo Sr. III-Secretário. 

E lida a seguinte 

PARECER NII 1, DE ]978 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 1 de 
1978 (nl' 117*B/78, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Helvídlo 1'iunes 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo n'l 1, de 1978 (n'l 117-8/78. na Câmara dos Deputados), 
que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do Pais, 
durante a primeira quinzena de março do corrente ano, em visita ofi
ciai à República Federal da Alemanha. 

Sala das Comissões, em 2 de março de 1978. - Adalberto Sena. 
Presidente - Helvídio Nunes, Relator - Otto Lehmann. 

ANEXO AO PARECER N' I, DE 1978 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nl' 1 de 
1978 (nll 117-B/78, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso III, da Constituição, e eu, .." , Presidente 
do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' • DE 1978 

Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se 
do País, durante a primeira quinzena de março do corrente ano. 

O Congresso nacional decreta: 

Art. 19:t: o Senhor Presidente da Rtpública autorizado a 
ausentar-se do País, durante a primeira quinzena de março do corren
te ano. em visita oficial à República Federal da Alemanha. 

Art. 211 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Como sabem os 
Srs. Senadores, pedido de licença para que o Chefe de Estado se 
ausente do País tem tramitação especial, poís segue exatamente o 
ritual do regime de urgência, 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar: fazer uso da palavra, 

encerr~rei a discusssão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votaçào. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portelta) - Nada mais 
havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para 
a ordinária de amanhã a seguinte 
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ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'" 82, 
de 1977 (n'" 2.497-Cj76. na Casa de origem), que disciplina o cancela
mento de protesto de títulos cambiais, e dã outras providências, 
tendo 

PARECER, sob n9 831, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. com as emendas que apresenta de n9s 1 e 2-CCJ, 

-2-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'" 
45, de 1976, do Sr. Senador Le.ite Chaves, que veda alterações nas 

partes externas dos modelos de veículos automotores antes de decor
ridos 5 anos de seu lançamento no mercado consumidor do País, 
tendo 

PARECERES, sob n9s 817 e 8t8, de 1977, das Comissões: 

- de Constituição e Jll5tiça, pela constitucionalidade e juridic1-
dade, e no mérito, favorável; e 

- de Economia, contrârio. 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Estã encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessdo às 18 horas e 35 minutos.) 
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SUMÁRIO 

1 - ATA DA 3- SESSÃO, EM 3 DE MARÇO DE 1978 

LI-ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - R'equerimento 

- NI' 4/78. de autoria do S-r. Senador Benjamim Farah e 
outros Srs. Senadores. de homenagens de pesar pelo falecímento 
do Sr. Senador Danton Jobim. Aprovado. 

1.3 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ
XIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - SERVICO DE COMISSOES MISTAS ESPECIAIS E 
DE [NQUÉRITO 

- Relatório correspondente ao mês de dezembro de 1977. 

3 - RELATÓRIO DAS COMISSOES PERMANENTES 

- Correspondente ao mês de dezembro de 1977. 

4- ATAS DE COMISSOES 

5-MESADlRETORA 

6 - LIDERES E VICE-UDERES DE PARTIDOS 

7 - COMPOSICÃO DAS COM[SSOES PER1\1ANEN
TES 

ATA DA 3~ SESSÃO, EM 3 DE MARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 

PRESIDf:NCIA DO SR. JOSÉ LlNDOSO 

ÀS 14 flORAS E 30 M/NeTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENA DORES: 

Adalberto Sena - José Guíomard - Braga Junior - Evandro 
Carreira - José Undoso - Cattcte Pinheiro - Jarbas Passarinho
Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque -
José Sarney - Fausto Castelo~Braneo - Helvídio Nunes - Pe
trônio Portella - Mauro Benevides - Virgílio Távora - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Domício Gondim 
- Milton Cabral - Cunha Lima - Marcos Freire - Murno 
Paraiso - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco
Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana -
Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico Rezende - João Calmon 
- Roberto Saturnino - Vasconcelos Torres - Benjamim Fanih -
Nelson Carneiro - Itamar Franco - Magalhães Pinto - Franco 
Muntoro - Orestes Quereia - Otto Lehmann - Benedito -Ferreira 
- Lázaro BarbODl - Italfvio Coelho - Mendes Canale - Salda~ 

nha Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves - Evelásio Vieira - Le
noir Vargas - Otuir Becker - Daniel Krieger - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A Hsta de presença 
acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores_ Havendo número re
gimenta!, declaro aberta a sessão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I "-Secretário. 
E lido e aprol'ado o seguinte 

REQUERIMENTO N94, DE [978 

Em face do inesperado desaparecimento do eminente Senador 
Danton Pinheiro Jobim, requeremos: 

II' - Inserção em ata de um voto de profundo pesar; 
21' - Nomeação de uma Comissão para representar o Senado 

Federa! nas exéquias que serão celebradas por motivo desse fa
lecimento: 
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30 - Designação de uma sessão especial para reverenciar a 
memória do ilustre representante; 

49 - Que se dê conhecimento dessas homenagens à família do 
nobre Senador, ao GI,)<l.!rno do Estado do Rio de Janeiro e à 
Associação Brasileira de Imprensa, da qual fora seu digno Presidente; 

50 - Levantamento da sessão. 

o SR. PREsrDENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo 
que tratar, designo para a sessào ordinâri~ de segunda-feira a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Sala das Sessões, em 19 de mar-ço de 1978. - Benjamim Farah
Nelson Carneiro - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Vascon
celos Torres - Franco Montara - Adalberto Sena - Mauro Bene
vides - Magalhães Pinto - José Lindoso - Eurico Rezende - Lou
rival Baptista. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 82, 
de [977 (n9 2A97-C/76, na Casa de origem), que disciplina o cancela
mento de protesto de títulos cambiais, e dá, outras providências, 
tendo 

PARECER, sob nl' 831, de 1977, da Comissão: 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Com referência ao 
item 2 do requerimento que acaba de ser lido, a Presidência esclarece 
que o Senado Federal lie fez representar nos funerais do Sr. Senador 
Danton Jobim pelos Senadores Amaral Peixoto, na qualidade de 
Membro da Mesa, Benjamim Farah, Vasconcelos Torres e Nelson 
Carneiro. 

- de, Constituição e Justiça, pela constituciõnalidade e juridici
dade, com as emendas que apresenta de n9s I e 2-CCJ < 

-2-

A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenãrio, relati
vamente às homenagens a serem prestadas à memória do Senador 
Danton Jobim. 

Discussão. em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n9 45, de 1976, do Senhor Senador Lêite Chaves,-que veda alterações 
nas partes externas dos modelos de veículos auto motores antes de de
corridos 5 anos de seu laneamento no mercado consumidor do Pais, 
tendo 

PARECERES, sob n""s 817 e SIS. de 1977, das Comissões: 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Antes de levantar a ses
são, a Presidência comunica no Plenúrio que já convocou o Dr, 
Hugo Ramos Filho. !iuplcnte dI,) ~ell'l.Jor Danton Jobim, para 
assumir o mandato de Senador ~<(lmo representante do Estado do 
Rio de Janeiro. 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juri
dicidade. e no mérito, favorável; e 
~ de Economia, contrário. 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está levantada a 
sessão. 

(Levatl/a-sea se_ssàp às /4l}oras e 38 minutos.) 

'-KVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUERITO 

RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO MES 
DE DEZEMBRO DE 1977 

NÚMERO " EMENTA COHPosrçÃQ PRAZOS 

PRO%'~Th DLJ:jj&ll.b~~'1J'I.JI.9~r.~~27', Pres: Sert. tle1son Carrlcir 
que teru li redu'iuo du C.9.f'U do nrt. 1 3 da Cons· V.Pres.:Sen.Sr.ldanhc.. D·'r;;" 
til.ui·;t'e Fed~ral c tlcrC::Jcents. !'l.rV:;I·Lfu L esse d~s Rd.Dep. TheoLi..lde Burl.os 
poui Uve cpnsti t.uciCJm:.l. 

-FFilSAG"'}:., i,~ 114i!i:l§2í;W,· do Sr.]resideilte da --
Re pt:blica, uul;",etend_J a w:msider~~ao do Of o te.:- Prf'!:J_:Dep. Jorce Noura 
to do DccI'eto-lei n~ l~l, de 3-11-1977,c,ue excluj V .Pres. :Dep. tloucyr DulJ.a 16-3-1978 
a al)li(!a,'üe do c..rti(,o do .l.Jecreto-lel nQ 37, de Rel.Sen. VitT.íl1o Tá .. 'Ora 
ül .. ll.l; ~6,l.!oS caso.;j ç,ue eSi')eC1ficq,C'xtil16ue créd3 
tos tril,.utarios ~ d .. outras l,rovitlenci<:..s. 
l<iEK.;iÃGB, fill 11.3, de 19'Z7-CN, do Sr:, Presidente da Pres.: Seno 'Rve1:..si<l Viei 

19-~-197.t.i·. Republica, sul.met~ndo. o. consider&.-'aC1 do 01 o texto ra 
do Decreto-lei n ll li025 de 17-1l:l977r que dte· V.PTes.Sen. :.tuy S;.iJ',·..os 
ra o Decreto-lei ni! lt3, de 26-12-197 ".ue llispÕe Hel.D~p. Passos Purto 
sobre o Imposto dobre o::; Se rviços de rLnS]?Orte 
Rodov1~rio lntermunicipal c lntercstl,1.d.ual de l'assj,; 
!;;ell<oll e c.:.rcus (lST1Ü. 

r-p"i-·N.1 .De-p .scr.iuelltodt'it;ue!1 HENS1.GEJ( NII1l4, ele 19??-Cll
i

du Sr. PreSIdent.e d'i:-
Hepúblit:u, sublllctendo Il. ddl "Leraç'~o do Cli o te~to V.Pres. Dep. Nun~s Rocl,t( 19·3-1978 
do Decrcto-1e:J: n)! 1~(;3 de 18-11-1977,~.uc d.is,,õc ll.e1.Scn.llei ter Dias 
::obre:.. inddellcia do L~í)O:?~U 'Úui~u SVlJrc Lul.:rif1. 
cUl)tes e (,;OmLust.:!:veis L:L~.ul.uOS e tiL::JOSOS no ál..:ool 
etJ.li·.'o, pura fins car"l.-urt.nl.cs. 
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Março de 1978 ol,lRIO no CO'iGRESSO ~ACIO"'AL(Seçio II) 

RELA TÓRIOS DAS COMISSOES /'ElI,\l,4'vE,\JES 
CORRESI'O,'\'DE:\'TES AO :\lfS DE D/iZE\lIiRO 

DE /977 

co:mSS,lO l)~ Ar.RICUL1'UP.A 

REL,1TúRlO CORRESPONDENTE AO Mes DE D1;Zl.lHHW DE 1977 

PRESIDE~"TE: SI::1ADOR AGCNOR HflRIf_ 

ASSISTE.."\'TE: CLAUDIO CARLOS ROnRrr::Ur.:> COSTA 

NÚMERO E EMENTA 

PR~J::TO m:: LI:I DO SEllADO 
'" 

189/76 , Acre~ 

C'CntÕl , ". ao art. 65, da Lei n' , S04, do 

3'j d. novembro de 1 964, que dispõe sobre 

I:sta"tuto da Terra. 

?"OJ<::1'O DE LEI DA Ci\I1ARA N9 100/77 , Aeres-

eent? parágrafo ao artieo " do Decreto-l.ei 

n9 211, d. " d. fevereiro de 1 96;t J que 

dispõe sobre , prote<;ão e estlmul0 à pesca. 

NÚMERO E EMENTA 

~::·:_:.r,.~t:M !;9 322, de 1 rr77 -- Do Senhor' Pr~ 

si~''!':lte da República, 'loHcitanclo 0.0 Senadc 

~'e"!eral > para 'jue seja autori:r:ada alienaçã 

ce terras públicas no Te!'~i-::õ!'!.o reder.ll d 

!'-:.l~é, através do !nsITtuto Ilaclonal de -ç.2, 

l<:>:>iz<'I<;ão e Reforl:l~ A!:!'5ria - INC~A. 

DATA OE FlE-
CEBIMENTO 

NA COMISSÃO 

1'2105/77 

26/10/77 

DAiA OE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSÀO 

02/1'2177 

, 

RELATOR 
DESIGNADO 

Senadcr 

Itallvlo 

Coelho 

Senador 

I:velãsio 

lJieira 

RELATOR 

DESIGNADO 

Senador 

Benedito 

Feroreira 

OAiA DA CONCLU$ÀO 
DIS- DO PARECER 

TRIBUIÇAO DO R::LAiOR 

13/05/77 Cor:trário 

27/10/77 Favorável 

DATA DA CONCLUSÃO 

OISTR:BUIÇAO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

02112177 Favor5vel ao 

Projeto de 

Resolução " CLS. 

COt\"C\.U$ÀO 
DA 

COMISSÀO 

Aprovado 

em 0'2112177 

Aprovado 

em 02112177 

CONC\.USÀO 

"' COMISSÃO 

Aprovado 'o 
02/12177 

::E;;ZAG::M N9 22'<./77 - Do Senhor P!';'csedente 02112171 Senadqr 

Adalbel"'to 

02112177 Favorável ao Aprovado, em 

rl~ ?e;;;Gl.llica, solicitilndo ilutoroi,zação ao 

;,e:'-,'::!o Federal, p,1r;!. 'lue seja autorizada a 
:;: -:"':>,a<;ão de terras rubI i C<lS r'l0 Tcrritorio 

f·,",;!'a! de RQrairr.a, através do Instituto 

::?~~·:mal de colonizaç:ão e R~fQ!"Ina AErária 

l':~r'IL 

p:\)J::ro DE LEI DA CÀ'~J\RA .l!'? 145, de 1 977- 03/1'2177 

:!:-"õe SQ:'!"P. a inspeção e a fiscalização o, 

~':',)oução e do comércio de sementes, e mu-

das, e dá outl".lS provi,dências. 

Projeto de 02/12/77 

Resolução da 
Sena CLS. 

Sen<ldor 03/11177 Favorável 

Otair Becket> 

Sáhadu" 01'1 

OBS!õRVAçoES 

OBSERVAÇOES 

ril:rec~r orJ. 

cm Pt,"n,~rio, 

na 5es<:ão das 

12110 Í:C!'lS, 

de 04/11/77. 

I 
I 



o:z.o $jblldo4 OU.RIO DO CO .... (;RF.SSO :"t<I\CIONAL(Se~ão II) 

NuMERO E EMENTA 
DATA OE 

RECEBIMENTO 
NA COMISSÃO 

:-<>-:-:::TO Dr. tE! DA Cl,f'.A'?!\ 119 1113/77 - E5tcr 03/1'1177 

,.;,õ ~s Frefeitur~$ r:\\.lr.icipais os benefi"dos 

õ'J çrédito rUl"l!l, insti tuciona1izado pela 

Lei n9 Ij 829, de 05 de novembro de 1 9ó5, 

e dá outras providências. 

RELATOR 

O;;SIGNAOO 

S!NTESE DOS TRlI.BALHOS DA COMISSÃO 

DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO 

CONCLUSAO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

Reuniões extraordinárias • o •••• o ••••••••••• o ••••• o •• o o o o.... 01 

Projetoiõ relatados ••••••••••••••• _ •••••••••••••••• o ••••• o.. 05 

Projetos distribuldos ••••••• ••••• ••••• •••••• •••••• ••••• ••• OS 

Projetos em diliqencia •••••••••• o.......................... 01 

ofIcios recebidos ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 03 

ofIcios expecidos ••••••••••••••••••••••••••••••• o o o o •• o. • •• 04 

Br~sIlia, em 05 de dezembro ae 1 977 

co:mss.\O DE ASSWTOS REGIONAIS 

RELJ.TORIO CORRESPONDENTE AO Mt:S DE DEZEMBRO 

PRESIDEi\'TE: SE.NADOn DINARTE M,.\RIZ 

ASSISTE.\'TE: LrOA FERREIRA DA ROCHA 

DATA OE RE· 
NuMERO E EMENTA CEBIMENTO 

NA COMISSÃO 

DE 1977 o 

RELATOR 
DESIGNADO 

PP.OJE'I'O DE LEI DA C;5.JI'~R"\ NQ 136, ,Et: 1977 
SENADOR BRAGA 

Ois?õe sobre recursos da lfniio, estr:'! JUNIOR 

nhos ao Fundo Federal de Eletrificação. , 
dá outras providências. 

CO:\lISS.\O DE CONS'rITUIÇJi.O 1: JUS'rIÇA 

UEL.\TÓRIO CORRESPONDENTE AO nU$ DE OEZcr-raRQ DE 1[) 77 

PCE5J[)EXTE: Si>NADOR ONJIEL KRIEGim 

ASSlSTEXTE: l'lllltIA HELENA BUCIIO BlU\/JOii.O 

NuMERO E EMENTA 
DATA OE RE· 
CEBIMENTO 

IilA COMISSÃO 

RELATOR 
DESIGNADO 

DATA DA 
01S-

TRIBUlCAO 

04.12.77 

DATA DA 
015· 

TRI8WÇAO 

CONCLUSAO 
00 PARECER 
00 RELATOR 

Favorável. 

CONCLUSÃO 
00 PARECER 
00 RELATOR 

CONCLUSÃO 
DA 

COMISSÃO 

CONCLUSÃO 
DA 

COMisSAO 

CONC!.USAO 
DA 

COMISSÃO 

?RO;STO RZSOLUÇÃO DA ·COI:ISS;':O FIIII\IIÇAS AO 01.12.77 $NADOR 8EI- 01.12.77 Constituc:ional APROV.\DO. 
O'It..:IO "5" :IQ 21J/77 -Uo Sr. Gove.Í:na.!o.:;: do 
r:st~do do A:nazonas, soLicit.an.Jo uo Sen.:ltlo 

~~;e~:l~r~~f~o q~~t~~~~a n~o~~~;a~e °l~r~i: 
lnõo:!s de dô1arcs, destinada'; pavimenta -
ção d3 Rodovia AN-OIO (t1anaus-Itacoatiara). 

pnJ'L;TD RESOLUÇl\Q DA C01\ISSl\O FINN1ÇAS AO 01.12.77 
erICIO "5~ !lQ ],9/77 do Sr. Governildor <.lo 
EstJ.\!o do Rio Gr.::tndc do SuL solicit.::tDuo 
uo S~Matlo Federal a!::toJ:1zaçªo r-,ar,), que po~ 
!;la ÇOMtJ:<ltar oiJCraçao de cre(,Uto externo 
MO valor de vint.e milhões: d~ clólarcs. des 
tina:!o ao Programa de Desenvolvimento Ro= 
cloviár10 do Zs~ado. 

TOR DIAS. e ju:ddic:o. (Ol.12.77) 

SENADOR m:LVI 01.12.77 COnstitucional APROVADO. 
Ola NUNES. - e jurídiCO. (01.12.77) 

• 06SERVAçois I 

OBSERVAÇOES 

t>arecer-oral 

em Plcnãrio. 

oaSEfWAÇ6ES 
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Nú~t.ERO E; Et.1ENTA RECEBIMENTO DO Pi'RECER DA OI3SERVAÇOES 

NA COMISSÃO DES.GI\'ADO DISTRIBUiÇÃO DO RELATOR COMISSAO 

P~,J:;:;TO ru:.s.OLUÇÃO 1M CO;·lISSÃO LEGISlu\ÇÃO 50 
C:,\:" I, ;:.r:::ISI,G':::·1 ln- aG/77 ào Sr. Presiucnt'G" 

i'~r;;~~~~l~~j~ :~~~~~~~~~ a a~l~~~:~;/~~e~~~ 
r ~s r,ü.;)lica~ no Território FC<lerll.1 ue HoraI 
:':'''l., atrolvi!s <.10 InstitclLO Il'acional ue ColonT 
~i\Ç';0 e RczorlUl A'~r1irla - INCRA. -

P'J)";;.7.Q ru:;SOLUÇí',O DA CO;·IISSÃO LIOGISLAÇÃO SO 
r.:1J.L " )·:..t.::,SAG'::":·1 :19 J2'J./77 0.10 Sr. I'resiucnt;:! 
,,0..1 :,~i • .:ii;lica, :IolicitJ.mlo 11.0 Scnoluo Feucral 
í·,lr<l "..t~ seJa auLorizolu.:t <1 a1.lunaç,io ue t.er 
~,~,; ;,(;,ulicas no Tcrritól:io Feueral uO J\maj?ã 
ol~r .. v~ .. do In!.õt.ituto :UIC::ionil1 ue Co10ni;tol'l
,0;30 '.1 R.:'forl~J. A']r.lria - Il:CRJ\.. 

l.\.lt,.;!'i.l:õ o PoJt::r Rx.L'cutiv<.l a abrir ol l::ncar
'p.:; ~~r.:li~ ela ;';ni3.o - R<lcurS05 sob Supcrvi
~.io da Sucretari .. ue Plõncjamento d<l !.'ret>i
..:.60:;1.:1 da Re!.,j..l1ica - croldito especial aliá 
o L.~,it., de Cr; 7·I.~J!>.aoo,OO para o fim 
quu csr;ccifica. 

;,utu':-, poJe: E:xecutivo. 

NúMERO E EMENTA 

02.12.77 SBNN.JOR HELVI 0.2.12.77 'onstitucional APROVADO. 
DIO NUNES. - > jurídico. {02.12.77l 

02.12.77 SI::t;l\.l.)OR !lEITOr< 02.12.77 onstituciona1 APROVADO. 
DI1\S. jur.l"dico. (02.12.77) 

02.12.77 ::il::I>AOOR OTTO 02.12.77 'onstitucional APROV'hDO. 
LEll1-1ANtL ' jurldico. (02.12.771 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSÃO CONCLUSÃO 
RECEBIMENTO DO PARECER DA DSSER'JAÇOES 

I--------------------------------------~N:A~C~O:M~IS:S:'O~---~OE~S~'O~N~A~O~O ___ I-D~I:S~rR:I8~u~'Ç:A~O~I_~D:O~R~':'~A~TO:R~-I-~C:O:M:IS~S:':O~~-------------
,'2')J~70 LLI ,5,;;;;.(1) ;.9 296/77: 

',l~,.Ll ,Ji:JI'0sit.ivo (la Lui n9 G 024, ue 13 
02_.' "Jr~'o de 1')7·1, 'lue uispõ~ sobre a in -
tc,!"'.",-,u,,:io c a 1i'lLlidação extra juuicia1 ele 
in~tiLúi~ões fin,;ulCeil:oI'ls e <lã out.ras p:ro
vi,li}ncHIS. 

ltu~on Scnil:l'Jr Ita11vio Coelho 

?l":.I':::::''1·O L;';I ~E:l;;illO N<j> 299/77: 

05. n'JVd. redJ.ção ao art. 246 do Decret.o
-l.::o± nQ :.! d4d, de 7 ue uez~mbro da 1940 
(Có-ji,j'o Pt.t'N_il 

01.12.77 

I 
01.12.77 

i I 
I----------------------------f----------I-----------!--·-I-------~---------_I------ - --

PF.0j'.~TO LEI ~t:~I"\::OO N<j> 18/77 01..12.77 

Dispõe s.:.",re Q parce1d.1nc:lto <:lo solo urba
no e dá outras: rro\·idênCia&. 

Aut"r: Sena.elor Ott.o Lehlll~nn. 



U22 Sahadu 4 DJ .. \RIO DO CO:\GRESSO NAClO)\;AL (Seo;:io II) MIII"Çode 1978 

DATA DE RéLATOR DATA DA CONCLUSÃO CONCLUSÃO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUiÇÃO DO RELATOR COMISS)I,O 

P:',Q.E'rO u: 1 5:::'1'\1l0 tr? 145/77: 02.12~77 
($U';'::;·~'I?lT'r 1 '/o L"> .... CLS) 

t.-:!'·::-s~cJ'lta p,lr.:l'Jrafo ünico ao art.. 4THI 
d' (;i..T, dÍ!;ponJ.o soore o horário no per1o-
do <.!O aviso prévio e dã outra:> providên.,. 
Ci,1S. 

,'\utor: Senador José Limloso 

PRCJ';'l'O 1.1::1 51:::-11'.00 ;;9 300/77: 02.12.77 

I ;'l t'1rd . Ln-J. n' , 091, do 15.08.1974, a 
f!.:" oe per;nltir ao eleitor inscrito no 
DJ.strl t') f"~deral 1~,)S natural de outra 
u,1.i'~a<.le f~<kr<lda votar na' el.c.içôes paro!!. 
o C,:,ngress~ :1.J,cional. 

,",..1tor, Senador rlelson Carneiro. 

pjl.OJr.~'O LCI SC!lADO N9 301/77 : 02.12.77 I 
Dá nova redação ao , 19 do art~ " d. 
Lei n' S 890. do 1973. 

Autor: Sena,r;1or V.:tsC'oncelo9 Torres. 

DArA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 

I 

CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇõES 

NA COMISSÃO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSÃO 

"':,0J.,'1'0 LEI S!:UIl,['iO li9 302/77, 02.12.77 

IntrOçuz a.L ::o..lra.çõ~5 n. CLT para o fim de 
'"; ~J;)Iõ.lCÇ('::- rC'Jir:m especial do férias 
J.::'Z trlpul,lntôls de unidades mercantes 
ut.ilizadas do lJurra • fOra. 

l·..:tor: Senador Ne.Lson C",rn~iro. 

?~;'J:;ETO LEI CT,J'U\R,\ l>lP 137/77 : 03 .l2. 77 

wii "eva r<.!uJ.-;ão • 0 , " do art • 49 da Lei 
n? 1 060, d, S do fevereiro de 1950, que 
e~":.abeler.:e normas para a concessão de as-
sistGncia jl.:.d.ic1ária '0' necessitauos. 

t,".ltor: Deputa10 Osw<l:ldo Lima 

- --_ .. - .... _.-
I'hr)J!;;'J'O .. 1::1 d..'!!\ltA N'? 140/77: 03.12.77 

Introduz <11 to..lraçõ~s na Lei 1'.9 (i 015, do 
31 Li", <'i':!zer=!"o " 1973, que diSpÕe .sobre 
cs Registros ['úbl1cog e dá. outras pro ..... i-
<.lências. 

Auto.=- : Deputado Jor')e Aruage. 
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j 
NOMERO E EMENTA 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUS~O CONCLUSÃO 
RECEBIMENTO DO PARECER DA 085ERVAçe!;3 
NA COMISSAO DESIGIIV\DO DISTRIBUiÇÃO DO RELATOR COMISSÃO 

P".:..rZTO LE' CllJ.\ARA 119 138/77": 03.12.77 

l,crescen::.a parã.gra!o .0 art. 19 da. L~i n9 
aa] , de 21 de outubro de 19,;9. 

Aut:.or: Oeputado ltntônio Ferl;eiril. 

1'':::2Llf;''C!l1EllTO N9 575/77 <lo Senador Huril0 04.12.17 
r.1.ra,!,so, re'luercni.lo sejil. aprcoentauo pe-
lo Srm:1do, votos e congl:'"atula,ções ao l1i-
nlstro Che::.: <.la Secretal"ia c.e planejamen 
'0 e aos :-tinistros da F;),llcn4a, do Int:.e_ = 
r1::.r e d. Inc.Ústria e Com&rcio, tendo em 
vista as mediu<ls tomadas obj eti vando o 
:ortolleC,l.mento do Banco tlordest.e ào J3ra-
sil S.A. 

PHOJI>;TO L" SCUADO N9 303/77 : 04.12.77 

Inclui na rel.lção <.lcscritiva das Rodovias 
do Plano Nacional de Vio!l.ção,_o trQchó cal!!. 
po GJ:'~ndo-l1aracaju-Pont<l. POra,nO Estado 

"" /lat:.o Grosso õe Sul. .. 
Auto:::: $eni!lõoi:" Saldanha Der;,.i. 

. 

I"R-'Jl:;TO L&l SE!1J\DO no 304/77 : 04.12 ;77 

!nclUi na rel<lção descritiva das Rodovias 
do Plano llacional <le Vh.'j'ão, o trecho Por 
to Jl\Jrtinho-Car~col-Bela Vist:.a-I>onta porã-
.'\..a!-1.oaí - Igua t:.emi-'Guaíra (PR) • ". Estados 
do :to!lto Grosso do Sul e rãtãná. 

Autor: Senad<:>r Saldanha Der?,i. 

PPJ).l~'l"O LEI SENADO J./9 .305!77-Co:nplemcntar. 04.12.77 

Dá nova rec.!a'ião aos §§ 29, 39, 49 e 59 6 
acrescenta parágrafos (&ntigos o novos) 
à Le:!. nQ S 172, de 25.10.966 (código '1r1 
butário Naciono!l.l) -

A.:tor: Senador Itlll1l<1r Franco. 

P~OJl;'l"O LEI SE;1J\UO II'" 306/77 ; 04.12.17 
I 

Introduz ait~ração na Consolidaçao .aas 
Leis do Trabalho. 

AutOr: Senado:!:" Nelson Carneiro. 

SINTEse DOS TRABALHOS DA COMISSAO 

Reunl~es Ordinilrlas ________________ ~_ 

Reuniões Extrtlordlnádas ________________ ,. 

Projetes relalados 

Projeles distrlbuldos ______ . __ '-""'-_____ ~l~3'_ 

ProJetos em di/Lgéncla • ___ , .• _" _______________ _ 

Otlelos rccabldgs 

Ollelos llxpcdido9 _ .. 
Podidos do vista ____________________ .:::._ 

Emendas apresentadas ._" ________________ _ 

Subemendas apresentadas __ 
SUbstl\Utivos "._ .. _._ ..•• _________________ _ 

Projetes do Resoluçllo ,~_~_. ___ •• __________ =-_ 
Declarações Cle voto __ . ___ . 

Compareclmel1to do aulorldades ~ _____ " __________ _ 

Vetos com rQslri~es ________________ -=_ 
COnvites expadidQs M .. __ • ________________ _ 

Bras[l!a, om os de dezembro de 1977 
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COlIISS.\Q DO DIST:tITO fEDJi..'lUL 

REL.\TómO COnImSrQXDENTI:: 1\0 Mes DE - DEZEl·!B.'lO DE 10 77 

pnESIDE:\"TE: 

ASSISTE:\'TE: 

sm:1DOR WILSO}I GO::ç/,LVES 

ROlillDO PA.CHECO DE OLlVE'IRA 

DATA DE RI<-
NOMEAO E EMENTA CEBIMENTO 

t(A. COMISSÃO 

I'1;;_~ç; DE: LF.! -:::0 g:MtO_ J:ll 135 m; '~Q77_DIl' 

RELATOR 
DES!GNAOO 

SEtlADCR 
(J.íe!'ls9.-ce~ !lI:! 125', de 1977 n-'l 202, de - 2;3.11.77 s.\WANHA DERZI .2L C6. 77, na or1.get\). 

AUTORIZA A Crw.çro DE :e:·:P:tESA. Pl1ELI_ 
c:.., 303 A D~:C:!I~.iÇãO DE ii:;:fRESA. DE A.SSIS_ 

'!Z::cr;. 'l'Zc:m:1I. E :E:{~E:rSXo aU!'iA.L DO DIS'~mO 
FIDE..ur. _ l!HA.TE..'VDF, E DÁ OUTRAS PROVlD~I_ 

ClAS. 

DATA DA 
01S-

TRISUICAO 

.... 11.17 

CONCLUSÃO 
00 PARECER 
00 RELATOR 

SOERn 4, E:-!mDA. 
:Q ~ Im i'Lm:.t .. 
:tIO~ , 

W ~ 

§1t.'TESE DOS TlWIALHOS J?A CÇMISSJo 

CO.MISS.lI.O DE ECONOHIA 

REUNIOU OlIDINMIAS •••• o. •••••• •••••••••• 1 

PROJETOS RELATADOS ••••••••••••••• '" ••••• 'O. 1 

EMENDAS APREsmrr.uu.s • •••• ••• ••••• •••••••• 1 

iMENDAS REJEIrADAS ••••••••••••••••• ~ •••• '" 1 

VO'l'OS VENCIDOS ••••••••••••••••••••••••••• 1 

BrasÍl1a. O, 48 doz&mbl'O de 1917 

RELATómo CORRESPONDENTE AO Mts DE DEZEHBaO DE 1. n. 

PRESIDENTE: SEtWJon i>tARCOS-.FREIRE

ASSISTENTE: DAN"IEL REIS DE SOUZA 

DA.TA DE RE-
NúMERO E EMENTA CESIMENTO 

NA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI DA CÃ:·:AR.A m~ 136, de 1977 

Dispõe sobre recursos da. União,_estra- 04.12.77 

~O;ut~[ó~~vr~i~~~s~e Eletrir1caçao, e 

Autor: Poder Executivo 

!'RCJE'!:'O DE LEI DA cÃ!.:A.."'lA. li!:! 145, de 1 971 

Dispõe sobre o. inapeçÊio e a. i'iecaliza- 04.12.77 
çio da produção O: do co~6'roio da ee~entes e 
mudas e dá outras prov1d2ncias • 

.Autor: I'oi!.er ~ecut1vo 

REt.ATOR CATA PA CONCf.USl.O 
OESIGNADO DIS- 00 PARECER 

TRISUICAO 00 ':IELATOR 

~rcccr favo.. 

Senador LUIZ 0lf..12.71 
rave1, profer! 
40 or~ente • CAVALCANTE em PleRar10. 

Parecer :fI!.yooo 

Senador ROBE 04.12.'77 ~vel, pro:t'e11, 
~O SATURNUiO do ora.b1cnto , 

0::1 t'lc:u!rio. 

CONClUSÃO 
DA 

COMISSÃO 
OSSERVAçOES 

~~~ e:.t, ~ 

e;'c1co ~ S:, 
~~<!.er Ibm 
rance. 

COr-.'CLUS.l.O 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSliO 

Aprovado e= 
1'1en~1'10 ~ e= 
04.12.7 

-

Ap1:OVIldo '1m 
Ple.nEt""'io, wt. 

04.12,77 -
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NúMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUS'!!'O CONCLUSÃO 

RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇO~S 
NA COMISsAo DESIGNADO DISTRIBUICAO 00 RELATOR COMISS'!!'O 

:r3:c.;::;:~O IE Ii3! :tO SEnADO liR 42., de i 976 
, 
I A:::.e::u'lc. e:OlJ 

A1tera. o ert.:;o 3' C8.11l.t, do Decreto-lei 02.J.2.77 fi3 nl:ls. 61, 
nR 389, de 25 de de~euõro de 1 968, Que dis- 51,120 , 21t 
rõe :::oõre e verificação judicia.l. 1nslll.ubrid& d, 1 976. 
ele e !,'3ricl:,J.ozidc.de. 

Ãu't.or: ::;en.:ld,or 1<3 i te Che.vea 

I 
nCJ:.:'10lE L3I DOEZ:ADO lTR 61, (e 1 976 A.o.e:;::aéo aos I 

Dá nova redação ao artiGo 3R .do llecret,2 02.12.77 PLS n~s 41., I 
-lei ~2 389. de 2·6 de· deze:n"oro de 1 968, que 81, 130 e 210 
;!:,z;::õe sobre e. verii'ice.çãa judioieJ. da msa- " 1 976. 
l:;.~:.-,ida::'e e r9r1culo~iaede. 

Autor: Se:lr,dor Nelson Ca.rn.eiro 

I':OJZ::OIE LEI !lO Sz:.:ADO Ilg 81, de 1 977 .l.nexei!.o ac::: 

Di8Jõe t:obre crité:riçs ·para e. conce::!3ão 02.12.77 PlS r:~f1 " , c.e e.e.icio.no.l de ir..sl;\lu:bridade ao. tra'bl.\JJla.d.2' 61, 130 , 21C 

res. 
d, 1 976. 

Autor: Senador 1:a1.80''1. Carneiro 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSÃO CONCLUSÃO 
OBSERVAÇOES NúMEFl.O E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER O, 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUICÃO DO RELATOR COMISSÃO 

!'?:C'n?C DE IZI ·LO S-:;::.A,DO:; R 1.30, de 1 976 J.n~Y~do ao.s 
l.:ltro<luz c.lteralfõea no :Dec~eto-1ei nS!: 02.12.77 ILS r,l!s ?1, 

.389, de 26 de dezeebro de 1 968, que d.ispõe 61, 81. e ~lC 
:::: obre o adicicnal c1: iD.~a1u'bridede e pericu- de 1 975. 
losid2.de. 

Auto!': Sanado: lle1s.on---Carno:lÚ'0 

FROJE:O DE rEI DO Snl"AllO lTl! 210, do:l 1 975 .:...oe7..ad.o :::'03 

Dá z;.ova ro:ldação ao artico )S!: .do :Deore- 02.12.77 ?LS !iRe. 41, 
to-lei nS!: 389, de 26 de dezecbro de 1 968. 62, 81 0·130 

de 1 976. 
Autor: Senador Helson Carneiro 

I=3:0J3:iO IE lEI DO SEI.:.hIJO I;R 239, fu 1 977 

I."'1.troduz alteraçÕêiJ fia. Lei %),R 6194, de 01.1"2.77 
19 de dez~l!Ibro de 1.974, que "dicpÕe sobre 
:esuro Cbri/3e.tório de :Danoe I'esBo:J,is causa. -
dos! ar ve{ culos autonotcre:J de via terros -
tret' ou L or- S1;;:l. Ca=;;A, ti. :r.a~soo. tl'o.nsporta. -
d., ou Z:8.0". 

J..uto:,: Senador l'c1son Cerneiro 
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NOII.ERO E EMENTA 

P3QJZTO DE ::.I.: DA cÂ.l.:A.pJ;. llg 86, de 1 977 

DATA DE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSÃO 

AJ.tera. di3pO~i".:ivos i!a Lei n g 4 591, de Ol~12.77 
16 de deze;::bro de 1 964. 

:"u:to!': De}-utado Léo Sit:ões 

PROJ3'!O DE LEI DO SEi:ADC Iii- 21, de 1 976 

J..;lice. 3.03 e;::J;çreca,dos daa soçiedades de 02.12.77 
c:-édi'to, fin"l.:l.ci~ento e investimento as dis 
:i=OSiçÕes aSi eeiais so1:re duração e ccndiçõei 
c.e t:-:;.l:ülho dos bo.ndrios. 

Autor: Scr.ad.or t7elcon Curnei;:'O 

J:::l.OJETO DE LZI DO SUIADO IiI! 189, de 1 976 

'!"c::,e:.ce::J.ta § 5 g, ao artiGo 65, da Lei 02.12~77 
n~ 4 504, ce 30 de novel:lbro de 1 964, ~ua di.:!. 
J:õe ::,::o,,::,c o Zl:::";att.:,to da Zorra. 

l..utor: Senador Eviláaio Vieira. 

RELATOR 

OESIQNADO 

DATA DA CONCLUSÃO 
DO PA8S:CER 

DISTRIBUIÇAO DO REl.ATQR 

SíNTESE DOS TUAMLHOS RA·Cm1I§SXQ 

.jetos re1<'ltados ••••••••••••••• ~ •••••••••••••••• 2: 

Projetos distribuídos ••••••••••••••••••••••••••••• 2 

Erasflh, em ., de dezeobro de 1 977. 

co:mSSjO DE J;;l>UCJ\ÇXO E CULTURA 

llEL,\TÓmO CORRESPONDENTE AOMM DE OeZBMI.>RO DE ~977 

PREsmr::""TE; Senado: .JOÃO CI\L.~ION 

ASSJSTE:"'TE: CLt:IDE HARIA BAJUlOS1\. FeIUUnM CRUZ 

DATA OE FlE· REl.ATOR DATA DA CONCl.USi'I.O 
NuMERO E EMENTA. CEBIMENTO DESIGNADO DIS· DO PARECER 

• NA COMISSAO TRIBUIÇAO 00 RELATOR 

l?RO", .. 'l'O OE: LEI 00 SENADO N9 2Sa~ de1 977. 01.12.77 
qLle "Fixa em 27 d. setembro ti comemoração 
do "DIA DA CRIANÇA". 

AUTOR: Senador Vasconcelos Torras 

P?·::J:::-TO DE L!::I DO S.E:Nt\OO N9 263, de 1 977. 01.12.77 
q:.:e "Autoriza o, es!:.abelecirr.ont.os de ensino 
sUi?crior que mantêm ensino de HngU4s . in~ 
ti tuir rr.ais dois semestres optativos aos al.;! 
riOS, com o objetivo d. rormar tradutores e 
int.::!rpretes M. respectivas línguas e d' o, 
tras rll::ovidências" . 
,\t.;'OR, ~~ " 

CO~CLUSÃO 

DA 
COMISSÃO 

CONCLUSÃO 
DA 

COMISS)I,O 

Março de 1978 

OSSERVAÇõES 

~ 

OSSERVAÇOES 

I 
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, 
, -- - -, - - " c .. ,- , 

O ...... '" OE ilELATOR DATA DA CONCl.USAO CONCLUSÃO 
~ NOUEA. E EMENTA SECEB!IJENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES . - ,; N<t. GQ"IIS:i"Q DESICNAOO DISTRI!3UIÇAO DO RELATOR COMISSÃO , 

;>,mJ::.'l'o. r,)i:: ~e::I' O,). s'~;~~"D0 ;-;9 ;~J. ~ 1 !,o7\o. 115;~~~11 
quu "oispõe 301",,:~ Q" Cii9rc:1.cijll rJ~. i?~.of h~3.o 
d03 At't.is~/I a d~ ~P~ .• "!' pp:ovic.l~ncta&" • 

,-
I 

... l!ro~: SenaQQr Nea •• C'oltJlci~o , , , .. ,-

~ , , , -

,no.n:-ro 'as LeI D..\ 'ç.'t:i.~\: :-:9 ll'Jo. " i !I '17 • ~41.U.77 $on.aw. o't"!'o lo.11.77 Favorã'lel ?arccer oral. 

q~. "Pi$pàa- 'sobre <Ii eç~ç4çiP. dQ~ runos. 't..j:;l.ItWm. Sessão orair.§. 

~o Su<;ento S,ltv!o ;:4elll\.Q" . lioU.~f~Ç~~·. " ria d, ..... 
.. . 02.12.77 . 

.. 
'.: . , Aprovado. 

" . 
, 

- , 

PRO,Jl::TO OE: tor.:I DA '~it·lARA NO;> HO. <li • .17. 
, 
~~'.H. 77 Senador ,i:,ruÚ.- .":!6.11. 71 Favorável P<lrecer oral. 

quq "::IiS~õ. sob,',fe <Ia pl:eJlll.oi t.~t.~ri,rloll ~I::RTO ,SENTI. •• : Sessão orãinª-

"'~ç'lQ"",l$"o '- ,- ria de ..... 
- 02.12.77. 

" , Aprovado. 

.. 
.-

"" clj<Àa,\' •• 
Ó< • i . 

?l1~.,jE.O P&: LEr 112, '" ,n, Q4.U,17 ~ena4Q1: O'IjTO 04 0 12.77 Favorâvel. Parecer oral. 
, '. ... que "Dispãe uob!l'C ,.' 'd~ciÇl0 'fb,i~ til! UjIlMJ\NN Sessão Extra": 

~o:o o; gr":U$ t:;" 1:4JlÓ' C. 1II.1I'~~".:· , ordinária. 

• 
. 

. - - " 

, , 
,- . 

" -, 

f,I~OtlO SOIlRf A POLITICA 00 EXCEPCIONAL 

DIAS ;tU til: NOVEMBRO E lo;> DE OE~EMBRO .. ' . .. 

04 .l2. 77. 

Aprovado. 

(12:10 horas) 

1. Dr. Jod cã"tu'uo "011". Oorbill, Pl='~.ident:. dA Federação Nacional <ias APAES - "ru:CURSOS FINANCEIROS PARA 
lo .S$I~T!_I'C1.4 ;'0. EXÇ~l'CIQ."IAl.". 

l. DI'. J'Ultt~1l0 ;l!ve; ;ocr.a;i.;-a. 1"1'o,ddente IJIIl APAR de Londrinll _ -O ~rEC E OS PROBLEMAS DO EXCJ::PCIONAL". 

J. 'f. OUIl.i-IIIQ. Jo~1 nodo, ,,~'lSi~tan~ 'l'écnico da Danc.ad.a da ARENA na COmissão de Saúde, Trabalho e 

~1II.~Ii~lCr ~och~ til .;tjõc~lit.1t [,e9.1.1111.t1V.a de Porto Ale';lre - "OS PROBLEMAS DA ASSISTeNCIA AO EXCEPCIQ. 

-tl'-" NO i"to GR4N~l; oe SUL- • 

•• I;>r". Do-hy ~Ql.t·" 'ti!'_U~O Lil!li}, Pintou do En:o!no Especial da Fundação Educacional do D.F. - ~OS DE 
fIC1,IWTf;S lCE:mus~ -r!SJ:Cos-z:; VISUAIS ti'? DISTR.ITO FEDERAL, SEUS PROBLEI'.AS E SOLUÇOES M

• -

i. 'r,f •• Miirc::l.t 'aI.O'1Lmir.:s. l~ sccri't;ir~1I da 1IM?1I.R1> - "ru::CRUTAMENTO DE PESSOAL PARi'. A ASSISrtNCIA AO EX-
C_tpçIO'II.L". 

f. '.0 G"bl;'~l Cd~ciQtU. Dir-etor I!Q çontro E:puc4cloni!ll da AUdição e Lingu1l';lem - BrasHia - "SUGESTÕES 

-- EH-";6R:-lI-lti\ fia~elÇia-aas-DE':fltreN1'ES-"~1i~tflves---E ~aAS--DI-FICULBADES"-; -- .. --------- -- -.---.-

7~ p;of ... Si:r,,1l Cout~ C0Bôl):', D1PtoCiJ dO C.ntro de Educação ESpecial - CENESP - ~CENTRO NACIONAL Di?; EDUC~ 
ç'o I~PE!CJ:"'L _ OnJET:Z;V,S". 

'~REA' 'Dili. ""fVI[l~NC'I~_ E!. tSSIST'N~II\o _ SOCI~r. E SAIlO& 

1. Or. l>I;\r10 d. Ker,41"a Al;.:tntill~;, Secrotádo da promoção SOc1~l do E'stado de são Paulo - "IN'l'EGAAÇ.l!:O DO 

f;I!=ti,ÇIONAL tiO flWlht./iQ". 

~. Dr. Hy:J.o eoatf rUh9, fre/l'!'4en~ 4e lioDra a. l"edoraç'iio Nacional das Sociedades Pestalozzi • "REALIZA

*~ 1= Dlr;u;uwao::i Q .000íZP~i p&nALOZn- o 

i 
I 

I 

I 
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3. Dr. Severino Lopes da Silva., Vice-Presidente doa Federação Nacional da APAE de Natill, Rio Grande do Norte, 
- "ASPECTOS BIOLOGICOS DA PREVENÇ1io 011. ~f"J:CI~NCIA MENTAL~. 

4. Dr. lllvaro .losE de Oliveira, Presidente da ASõs;ociação Brasileira parll o Estl:.ão Cientifico da. Deficiência 

Mental - ABOM - "A ItI.POR'IÂNCIA DA DE'I'E:CçXO PRECOCE DOS DISTORBIOS DO DESENVOLVIMEN'rO". 

5. Dr. Luis Carl.os de Mello Espero:n, Médico Pediatra - "ASPECTOS DIAGNOSTICaS- DA DEFICIeNCIA MENTAL". 

6. Dr. ~larcos de Carvalho CMdau, Secretário de Assistência Soci&l do Ministério (la Previdência e Assistên

cia So-cial. 

7. Dr. eiro Coimbra de Rezende, Coordenador da CPMI - coordenação da Proteção i. Maternidade e i. Infância. do 

}1inistêrio da. Saúde. 

~ DA Jt!,sUjiA 

1. Dra. N./lir Lemos Gonçalves, Depart.amento de Direito do Trabalho da Universidado de são Paulo - "LEI BÁSI

CA DO EXCEPCIONAL". 

2. Dr. !::lptdio Araujo Neris, Vice-Presidente da Federação Nacional das APAES - ~FUNOAÇ1i.O NACIONAL DO EXCEP

CIONAL- • 

3. Dr. Hélio Pereira Leite, Procurador tia Federação Nacional das APAES - "LEIS ESPARSJ\SM. 

4. Dr. Joaquim Luis d.e; Oliveira. Bello, Oiretor-Geral do Departamento de Assuntos Legislativos tio Ministério 

da Justiça. 

;(ru:A 00 TRABALHO 

1. Dr. Huço Oantas da Silveira, Presidente da APAE c;o Rio Grandlll do Sul - ~OFICINAS PROTEGIDAS E OFICINAS 

OCUPACIONAIS" • 

2. ora. Bernadete Vid&l, VerGadon. da cãm~Il::a Municip/il de Porto Alegre - ~COLOCAÇ1i.o DE f.'J;:O::DE-oBM~. 

3. !'ra.. Fosny Aparecida Costa Bertoldo, Diretora. da Sociedade Pestaloz:/:i de Bras.llia e Vice-presiclent.e da 

Federação NaCional da Sociedade Paatalo:/::r:i - ~PROFISSIONALlZAÇ1iO DO EXCEPCIONAL". 
4. Ora.. Ivete De Masi, Al5sistentQl SOcial e ASsessora da Presidência da Fundação do Livro _do CegO" do Brasil 

- "'IRElNA.'lENTQ I'ROli'ISSIONAL". 

S. Dr. l-lancC!l Ma.rques de carvalho, Secretãri0. de ~lão-de-obra do Ministério do Trllbalho. 

co:mssAo DE FINANÇAS 

REL,\TÓRIO conRESPO;"'1)ENTE AO l\lts OE OEZE~lBRO DE 19 77 

PRESIDENTE: DOM!cro CONDIM (Vrcr::-pP.E:SIDENTE NO EXERC!CIO DA PREsIotNcrM 

ASSISTENTE: CÂNDIOO I1IPPER'l"l' 

DATA OE RE- RELATOR. DATA DA CONCLUSÃO CONCL.USÃ..O 
NúMERO E EMENTA CEBIMENTO DESIGNADO DIS- 00 ?AReCER eA OBSERVAÇõES 

NA COMISS,1,O TRIBUIÇ,1.o. 00 RELATOR COMISSÃO. 

LEI CA.CÂ."IARA. N9_ 130L77 

Dis?ÔIll sobre 'os Prêmios Lite:c:árioB NaC:ic- 02.12.77 Senador 02.12.77 Favorável - Parecer oral 
em Flenário nais. VIRC!LIQ 

TAvoRA 
(02,12.77) 

~DE tEI DA C~1ARA 1'19 129/77 

Ois:'Jõe sobre a edllcação dos HInos do Sar- ' 02.12.77 Senador 02.12.77 Favorável - Parecer oral 
~nto Sílvio Dell:lar Hollcnbanh. SALDANHA em PlenáriO 

DERZI (02.12..77) 
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NUMERO E EMENTA 

~.-,20 CE IZ! I::r.. CAl-!AP.A N'i' 116/77 

!ncl-ui licrll'1ão ferroviária do Rio Grande do 
Sul. nll ::elação de.scrit!:va das ferrovias do 
?la:-.o l\acional de Viaçao, aprovad.o pela Lei 
n'? 5.917, de 10 ê.e setembro de 1973, e aã 
o~':.ras "rovidências. 

:B9..:.~:ro DE LE! DO SEN,\DO NQ (8/77 

!:etet~ina medidas so~t"e as emb~lagens de 
catet<;entes, sab5e.s e out:::o.s produtos da 
eSj.lécie, e dã outras providência.s. 

~TO P:!O:. LEI DO SENl\DO N9 2 8~ __ 

P~abre o prazo de que trata o artigo 11 da 
Lei nQ 6.33a, CC: 18 de maio de 1976, e dã 
ol.:tras providêne1as. 

NúMERO E EMENTA 

2..:..~":'D ~ LEI bo SE:\1'.DO 1\<;> 233/75 

DATA OE 
FlECESIMENTO 
NA COMISSÃO 

23.11.77 

23.11.77 

18.05.77 

DATA DF.: _ 
RECEBIMENTO 
NA COMISs;.,O 

Fo::n!!. o:::ri~;:!,tõri~ a a?resen!:.as:ão de Qoeurr.en- 23.06.77 
t<'l'7ão CO::1!,l:'obatórla da qui taçao tios depõ$1-
'tos relativos .ao Fundo de Garantia do 'l'empO 
de Serviço, para os fins que especifica. 

PP.OJ!:;"rO CE: LEI DO SI:NADO NQ 117(76 

Ci nova redação ao "-rt.U9, "câ'p\.1.t", Qa Con- 23.06.77 
solidação das Lei-s do Trabalho. 

2.I..C,2!!7Q..fL§.!< DO SENll,DO -NO;> 27(77 ': 

.~,=rescenta par3.qraEo ao art. 49 d~ ~creto- 19.10.77 
lei n9 791, de 27 de a90sto ete 1969, que 
'dispõe sobre o pedágiO em Rodovias Federeis 
e cá outras providancias". 

RELATOR 

DESIGNADO 

Senaaor 
'rARSO 
OUTRA 

senador 
TMSO 
DUTR1\,. 

Senaelor 
CUNHA 
LIHi\ 

RELATOR 

DESIGNADO 

Senll.dor 
WIu;!ON 
GONÇALVES 

senador 
BRAGA 
JONIOR 

Senador 
ALEXANDRE 
COS'l'A 

DAT ..... DA 

DISTR1E1UIÇÃO 

24. .11. 77 

24.11.77 

26.10.77 

DATA DA 

OlSTRI8UlÇÃO 

28.,06.77 

28.06.77 

20.10.77 

CONCLUSÃO 
DO PARECER 
00 RELATO .. 

FavorÁvel 

Contr&r1o 

Fa.vorável 

CONClUSÃO 
00 ?AREC!:R 
DO RELATOR 

Contrário 

COntrário 

C~ntrãrio 

CONCLUSÃO 
OA 

COMISSÃO 

Ap:!:"ovação do 
parece:!:", em 

Ql.12.77~ 
c/voto ven
cido do Se
nado:!:" Ruy 
slIn!:.os. 

Aprovaçiio QO 
parecer 

(Ol.12.77J 

Rejeição do 
pareeer.pc:sig 
nado Relato:!:" 
do VencidO o 
Sen.Rlly San
tos 

({Ol.H.771 

CONCLUSÃO 
DA 

COMISS)l.O 

Aprovaçi.o do 
parecer 

(01.12.77) 

Aprovação elo 
parecer ,corn 
voto venc1elo 
do Senâdor 
Cunha Um1l 

(01.12.77} 

Aprovação de;. 
pare~r, com 
voto venci.do 
do Senador 
Cunha Lima 

(01.12.77) 

Slibado4 029 

OBSERVAÇõES 

oaSERVAçOES 



> , 

I 
030 5Mbado 4 DIÁRIO DO CONGRESSO ~"CIO~~(~f.j 

, .. -

.,(: 

- > 

NúMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR bAtA ~A COAC'UiSAo tO~JeLUSÀÓ 

OêSl:RVAÇõES -1 RECE81MENTO ao PAAe:C,t", 
, Co.:l1!~5j,O NA COMISSÃO DESIGNADO brsr;ltGul(;:'\O DO ""L"rOR.' 

> 
. . +: t· 

~ ~:"r'o DE !oEI DO SI;NADO NO;> 2llifu 
:<:s::~:;:eleee restriçoes a comerc:!'a zação de 11.10.77 senádor 26.1'." An;.,l.~ne. Apt'OIvoIIç.io t. 
Groçras e M:edicar.lentos, na forma que espe- WILSON pM'~~:f 
cificlI. ctm~ALWS . 

> • ·tt1.li;"'1J 
> 

. 
PR0d.::;72 DE LEI DO SemDO N9 214/75 . 
hc:rescenta !,aráqrafos ao .IIrt. '9 da LeI nQ 02.0~.77 Senador UO.09. " c.ntrÁ,rio ~?tov.llç~6 do 
5.107, de 13 de setembro de: 1966, e dá ou- WILSON pa:::~e".t.- CQ!:\ 
triSs ?rovidênC:ias:. CO:-:çALWS .... 0(" ,vene.!. •• 

,cio SenadQ,t . 
állnh,1J;' IJ.tn.i 

",.11~1j\> 

» - -
??OJ;:;'!'O DE LE! DA cl-.'tAF'A NO 95/..77 
Cria o Quadro Permanente ela SaCl:etaria do 10.1.1. 77 Senador 11.11.':11' ' Fa.";ti~í, ' JIp!'ot:aÇMl do 
':'r!.bunal die6~~~:; Eleit.oral do Estado do CUNlIA p~t'(:!cet. 
Acre, e providências. LIMA . 

(.1ól:z.1~t' . . 
>. 

>'> 
• - > 

. . ,i 

' .. 
-- > 

Nu~"ERO E EMENTA RECEElIMENTO 'sü 00 PAREetJ'· g,\, (lBSCRVAÇc!::S 

I 
DATA OE: REl.ATOR • DAtA tM. CQNCtÚSM ddrú:L.US"'. 

, _______________________________________ 12NA~C=O:M:"=S=ÃO=i----D~ES~'-C-"ADO---» __ j.b_I_S_T"_I-"'~çA~O~ •• ~OO~~"'~LA~Tb:"~~-~C~O~M:'~SS~.~~~>~>-l.--~--------I 
:>?';'l.7E':TO 1::: LEI CO S.8l-IJI.QO NQ 214"/75 Co~trlt~,". _ "'~M.3ç:;o ,do 
PC':il'lora, por 30 (trinta) dias, o prazo do 27.10.77 Sena<1or 1~.:1l." ,IfLS h...... ~hÓ)t,. CdÍ!I' 
?ad~:afo único do artiao do artigo lQ) do ALEXANtmE 24411S ,. ..,to vel1l!ido 
~c-::ri?t.o-lei n9 194, ce 24 de fevereiro de COSTA .~ 11'7/'11 " do :S~nôldol' 
1%2, que diSpõe" sobr-e a aplicação da 1cgis- C:ul'rbil Umh 
lacao sobre o Ft:ndo de Carantia elo 'l'c:mpo de 
Servico iis entidades de Fins Filantrópicos 

PPO,FTIU).lLLEI 00 SCt.;ll.DO NO;> 1l..7177 

i::1s;:>õe sobre o revi"orarnento do excrctcio 
do cireito previsto no Decrc'bJ-lci n9 194, 
ce 2~ de feve.::eiro de 1967. 

~F2.q,_P_E. LEI DA c1Jo'tl\RJI. NQ 13207 
A:.:tc::±za a reversão ao Muniorpio de Goiás, 
2s-:.aco de Goiás, do terreno ~ue menCiona. 

27.11:>.77 

29.11.77 

-

. 

SenAdor 
ALEXANDRE 
COSTÂ' 

Senac!or 
RU'l 
SAN"'" 

I > 

,," 

.1 ,;. 1 

ra~r"'fli 

> • 

I 

l\f:o!o.tlçâo :'de. 
"a~eer~epm 

. ~~t:~~~~~dO 
Cu:\ha Li"1ll8 

'01.12.1'11 

}.Pl' .... ~r;:ii. 4ú 
pa1'eear ,-

(o1..12.71j 

'l'rMlta:tclo 
com 'o ~I.S-
1l7/?7 

» 

'l"rar.'I.::'Úncó 
<:ot:\ " PLG-, 
244115 

. ... , ;.\, 

I 

I 

I 
! 

. 



:-'b~de 197R DI.\RIO 00 CO".;C,RE5!;O :-';ACIO!'lAL(Sc~iioll) 

NúMERO E EMENTA 

~~:":::'9..-f:;:: g;., "0 . .s!,?:l\!'.A 1i9_11.7m -
:l~>,-:~ sobre a cria,;aô'7ie ,'\r-:-<ln Especiais e 
ce L~";'/lis cc Intcr~nsc 'I'uristico; sobre o ln 

DATA DI: 
RECEAIMENTO 
NA GOMISS~O 

30.ll.77 

.... ·:!-,~:lr'io eo~·.f.!.nalid/lc_es tur!sticns cos oens 
C~ valor culturl\l c natural; a,çrcsc:ent.a inc:i o 
ao art., 29 da Lei 4.132,de 10/9/62; altera a 
rcr:!<l,ão e acrescenta clispositivo ii Lei 1"19 
4.717, de 29/7/65; e dã ou~ras providências. 

(\r::o;.:to ~S" N~...1!L2l - Do Sr. C">ov<=:rnador_do E 
':a,~o "O A."'azonas, solicitando autorizaçao do 

;~~3;O e~e;~~~~ ~P~~~e~~~:~ :>~~s~a~~~t~~ t~~$ ~:~ 
n,~~O,OOO.OO <-"juinze Milhões de dólares), 
cestinaco à pavi~entação da Rodovia 11M-lO 
(~:!lnaus- I tacat. iar ao) 

O,rCIO "S" Nq 2W7 - Do Sr. Govarnador elo 'E 
':.a-.:!:lêiO-~n~do Sul, solicitando auto
ri'l!C!?ão do Se:'laodo FederaJ."parn qu'C possa con 
::.ra':.;!.r Qi'eraç.io de Crédito Externo no valor
C2 r.;S$ 20,000,000.00 (vinte m.ilhÇjes de dóla
:oes) , destinado ao Desenvolvill'.eIJto Rodoviá
rio cl.o Estaco. 

NuMERO C eMENTA 

:'!!,Q':;:-:':'O D~ <Er DO SE!';J\OO N9 13SL77-DP 

/;\:tori'l!a 1!. criaÇ"3o ee em"lresa pública, sob a 
ceno::'l:!.nação de ~_presll de Assistência '!'Ccni-
ca e E:xtcnsão Rural - EMATE:RjOF -, e da ou-
t.ras proviclê:'lc:ias. 

~-:::::SA::;:~ ).19 329D7 - Do- Sr. Presidente ela Re 
:-o:.;.,::.llca, süSr..ct.cndo ii. lInrovadio do Senado Pc 
ceral o no:re do tloutQ~ LUC;t1UiO BRANDiiO ALVE-g 
c:: SOtJ.ZA Dara exercer o cargo de Mi1i1istro de 
Tr1bl!na1 de Contas d. União •. 

t!?:!f.~O~UA Ch~:.\RA NQ 126[77 

;;ut~l:iza o poder Executivo a :,brir a Encl'lr-: 
oe, r:;~raís da União .. P.ecuri,iOS ,eb Supcrvi 
$ão -c:!a Sccrctari~ de ~lanejarncnto da Pl:esI-' 
cioi:lc!.,a <.!a 'R'l!pública - çroSdito especial até ó 
11;,i te de Ci:'$ 74.935.000,00, para e ~il'). que 
cspe'::'ifica • 

. . 

01.12.7'1, 

01.12.77-

DATA CE 
RE;CESIMENTO 
NA COMISS~O 

01.12.7i 

. 

.. 
01.12.7,7 

02.12.77 

._._.-.. 

RELATOR 

DESIGNADO 

Senador 
RI:lXXXXX 
OO~:ICIO 
GONDI:1 

Senador 
BRAGA 
JONIOR 

Senador 
LE:NOIR 
VARCAS 

RELATOR 

DESIGNADO 

Senador 
WIlSON 
GONÇALVES 

Senador 
SALDA~HA 
CERZI 

Senador 
LENOIR 
VARGl\S 

DATA DA 

DISTRIIiIUIÇ,\O 

01.12.77 

01.12.77 

01.12.77 

DATA DA 

DISTRIBUiÇÃO 

01.12.77 

01.12.77 

02.12.77 

CONCLUSÃO 
DO PARECER 
DO RE!..ATOR 

Favorâve1 

Favorã\'e1,nos 
termos elo Pro 
jeto de: ResoI 
ção apresen
tado 

Favorável ,nos 
termos do Pro 
jeto ele ResoI 
ção ap:resen
tado. 

CONCLUSÃO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

~!j:~~~o !,~!a 
emenda nQ 1, 
de plenário 

-

Favorável 

CONCLUSAO 
DA 

COMISSÃQ 

Aprovação do 
parec:e.r 

(01.12.77) 

Aprovação do 
parecer 

(01.12.77) 

l\prov., .. ~ão do 
parecer 

{Ol.I2.77) 

CONCLUSÃO 
DA 

COMISSÃO 

Aprovação do 
parecer 

(01.12.77) 

-

Aprovação do 
parecer 

(02.12.77) 

Sâbudo" 031 

OIilSEAVAçoES 

OeSEAVAçOES 

Aprec:~aê.a em 
~J,:.niao se-
creta 

(01.12. ii) 



032 Sábado 4 DIÁRIO DO CO:"l"GRESSO NACJONAL(Se~io II) r..Jar~odt J978 

: DATA OE RELATOR DATA DA CO:-JCLUSÃO CONCLUSÃO 
NIJMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSE"RVAÇ6ES 

NA COMISSÃO DESIGNADO DlSTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISS,lIO 

??O,:.::ro ::lE J:EI" DA Ç.A.'!Nl,A ~Q 135Q7 

Dis;:>,3e sobre eomp1elOOn):ação de obras e ser- 02.12.77 Scnaoor 02.12.77 Favorável Aprollaçii.o 00 
viços de enqenharia j~. licitados. LOURIVAL parecer 

BAPTISTA (02.12.77) 

~ i----
!'?O~::::O--.!~,: r.LDA C}~~:i'.P.A NQ 100/77 

;"crescen::a pal.i';írafo ao artigo 29 do OCc~to 02.12.77 
lei 1'19 221, de :':8 de fevereiro de 1967, que-
diS!lÕe sobre a proteção e estImulo à pelllca. 

I 
':>FO.rET..Q.~ 00 SElUI,OO' N<? 7rIt.16Ico~:PL. ~ 

hltera' a :Lei Complement.ar n<? 25, de 02 de ju 01.12.77 
lho ce 1975" para permitir o pagamento da. ve 
ba ce representação aos Presidentes C!.as ci-
r..a:::as !,~unicipais. 

-
DATA DE RElATOR DATA DA CONCLUSÃO CONCLUSÃO 

NúMERO E EMENTA RECESIMSNTO' 00 PARECER DA OaSERVAçOES 
NA COMISSÃO DESIGNADO DISTRIBUiÇÃO DO RELATOR COMISSÃO 

2~ET.Q.~L~ ~.~<?....EL7!-
':'orr.,a obriga'.:óri/ld.orova de quitação eas co. 30.11.77 Senador 01.12.77 
'tribu~ções ao Fund.o· de Carantia do Tcmpo de ALEXANDI'IE 
:5e:-viço, para que as empresas pratiquem atos COSTA 
::;ue es?ccifica, • di out.ras provid.ências. 

I'~J'E'!'O OE ·L'EI DO SENADO. 1>19 l~G/]6 
:::àrllnt.e :;>asarnent.o de juros e correção :monetá 30.11.77 Senador 01.12.77 

HELVID:DO 
ria sobre quantias depositadas eDl':Ipulsoriame - NUNES 
te. 

tR~TO DE UO, 00 ~~.l1'9 _'fA/77. 
Disciplina o fU:lcion4."'1er;tço das J;:o:Lbliot.eeas 

24 .U. 77 Senador 
BRAG .... 01.12.77 

~ue reccbel'1 recursos do erário. JONIOR 



Março de 1978 DIÁRIO DO CO:"<lGRESSO NACIONAL (Set;io II) 

NUMERO E EMENTA 

U-::']~W~~Sp:1\~O :.lQ 51/76 

CATA OE 
REceBIMENTO 
NA COMlSS,s,O 

':<t;lca l.ncluir no pagamento das férias as ho- 02.12.77 
::'as extrao::'tlJ.n.irias habitualmente prestadas 
;:>elo emprcgac:1o. 

~~O OE IS'! DA cW.ARli._~(!42ll 
"ltera c.ispositivos da consolids.ção c:1as Leis 02.12.77 
ço TRabalho e Cla Lei n9 4.090, c:1e 13 õe ju-
lho ce 1962, 9ara o fim de -torhru:: expre~.sa a 
obricator1edade de computa:r horas extras nos 
~a,,"ru-,e:"lto$ õe férias e 139 sa1irio õev1dos 
ao trabalhador. 

~Jâ't:2.....-~:ç DA CA. ... .J\RA NQ_l3:.lD7 02.12.77 
.:'-,u-:orizZl o Poc:!er Executivo a abrir li Encar-
'los Ge=ais dZl União - Recurso:s sob Supervi-
são c.o lünistério Õll Fazenc.a - eréõito es-
?Ccial até o limite de cr$ 1.000.000,00, 
;:>ara o fim que especifica. 

PROJETO DE ~I DA CAMAPJ\ NO;> 145/77 

Dis,!,õe soerc a inspeção e A fisCAliZAÇão 
ca ;:Jrocuçao e do cor:'.ércio ee semel1t;es e 
mudas e dã outras provid1i!nciaa. 

Auto,r: poder Executivo 

~O.::rETO DE LEI DA CANAPJl. NO:;> 136/77 

Dispõe sobre recursos --da União, elJtranhoB 
Z10 Funco Federal de Elet.rificação, e dB: 
outrZls prov1cências. ' 

l2!9.'lLT.2...E? LEr DA ~.AM.m.. 144/77 

Autoriza o Poder Executivo a õoar imóvel a 
1',ssociação Brasileira dos criaõo::'e$ de Zebu. 

RELATOR 

DES!GNADO 

Senaõor 
HELv1DIO 
NUNES 

Sene.õor 
CUNHA 
LIMA 

Senador 
HEIN1oIO 
NUNES 

Senador 
S1'II.DM"HA 
CERZI 

DATA DA 

DISTRIBUICÃO 

02.12.77 

04.12.77 

04.12.77 

04.12-.77 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

SfNTESE OOS TRABALHOS 

CONCLUSÃO 
00 PARECER 
00 I'I~LATOR 

Favorável 

Favorável 

Favorável 

Favorável 

REUNIOES REALIZADAS •••.••••••••••••••.•••• 

PROPOSIÇÕES RECEB'!DF.S •••••••••••••••••• o.. 13 

PROPo&:rÇOES -Or:STRIBU!DAS. • . •• . • • • . • • •• • ••• 17 

PARECERES PROFEl'UDOS ••••••••• 0 ••••••••• 0.0 25 

Brasília, 05 de dezemD!."o à,e 1977 

CONCLUSÃO 
0' 

COMISSÃO 

Sábado 4 0.13 

OBS:::RVAÇOES 

Tramitando 
co:n o PLC no;> 
74/77 

Tra:ni tando 
com o PLS 1'14-
51(76 

Parecer oral 
em plenário 
(02.12.77) 

Parece::, oral 
em Plenário 

(04.12.77) 

Parecer oral 
em Plenário 

(04.12.77) 

Parecer 'Oral 
el'l Plenário 

(04.12.77} 



:~~ _: 

034 Sábado4 DIÁRIO DO C'O:"olGRESSO NACIONAL(SeçiolJ) 

CO:\1I55.\0 DE I.5:G rSUç1i:O soelAL 

REL.\TÓmO conRESrO:NDENTE '\O_~I-"i:S DE D:EZEMI3nO DE1977~ 

I'RESlDENTE: SE!IADOR JEsst FREIRE 

ASSISTE~TE: DANIEL REIS DE SOUZA 

NUMERO E EMENTA 

,1'aCJ.E~O DE LEI DA C.h!.:A.Rt.. UI! 74, de 1· 9:16 

"-"1 tera dispositivos da Consolidação das 
:Leis do Trabalho e da Lei nl! 4 090, de'l'.3:de 
ju1.ho de 1 962, rara:- o -fim de torna;- _ o!I;x:pz'es-
ca a o'c.rigatoriel!!.!ld_e_de cocpu.tar hore.s extra 
:;.~o r,~E;Q.t08 de férias e 1.31! si1J.ário_ dev:i-
doo ao tra:'3J1:al!_or. -

J.uto!': Deru.tado Argilana Dario .. 

?:r.OJ~O;rc: LEI DO SD:,Al)C 1:1! 51, ~ 1 97ó 

I.:sr.da incluir no pa.:;amento dll-l!l f~riae 
toraG e:r.traordináriaa habitu.a.lmcnta prosto! 
dos :l=e10 enpra.:;ado. 

Autor: S~ador _FrancO ::ontoZ'o 

NuMERO E EMENTA 

-:::CJ:::~O DE UI ~O !J':::';~O 1:2 197, de 1 977 

?ronoea :r:er3. _20-,de junl'lo de 1 978 o i
icio da vié;ência e trazo d e re{;u1acentrtção 
e. lei nl! 6 435, de 15 de julho de 1 977,quo 
is;.õe cobre a- Frcvid~ncia. r-rivado., alterll:!l' 
a, ainl!a, a r~dação de seu artigo 42, § 5.11:. 

Autor: Senador Í:ei te Chaves 

?3.C.!3:0 IE GI DO SZ;;J,.OO Ir!! 100, de 1 .974. 

DATA DE Re-
CES1MENTO 

,NA COMISSAO 

,ll.ll.TI 

ll.ll.77 

DATA OE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSM 

05.10.77 

.i.di t3.. :l=a.rásrafo ao art. 16, Cl,a Lei n2 lO.ll.77 
5 W7 de 13.09~ó6, que criou o Fundo de Ca-
:rar:.tn do 'r'etl!'o de SerViço, a fim. de asseGU-
rar dir::.itôe aos eJr.pre,zados estâvns, 6~' 
tos ou nã.o. ,--

.lutor: Senador Jocé Esteve:J 

!-E.OnTO DE lZI DO SEIf.:;:DO nl! J.31, de 1. 975~ 

RELATOR DATA DA 
DESIGNADO DIS-

TRiBUIÇAO 

Senador ROY 17~1l~77 
SANTOS 

Senador RUY 17.ll.77 
SANTOS 

REL.ATOR OA1A 0/\ 

DESIGNADO OlSTRI8UIÇÃO 

Senador IroY 07.10.77 
SAJ:1TOS 

l::lc11J.i a dona de casa entre os segura-- 16..03.77 Sena.dor FRA!! 17.03.77 
dos f'acuJ:tativos da Previdência Social..· CO :r.rmr!rORO 

,Autor: SeJlador Vasconcelos ~orrea_ ,'": 

Marçodll1978 

CONC\.USÃO CONCLUSM--
DO PARECER DA OSSERVAÇOES 
DO RELATOR COMISSÃO 

Parecer favo- Aprova o ='=-az.i. ta::lc.o 
rável. ao l'LC pcecer e:D: c:;; c=junto 
nl! 74/77. -oo!!. 01.12.77 coz::' o FLS LI! 
"lderado pre'" 5:1/76 
judicndo' o-PIS 
nl! 51/7õ. 

P.:ttccer fc-.o- Aprova o ~.,..aci't~"ló.o 
ráveJ.. ao nCrf} parecer, ,m e::J;'conjunto 
74/77 • ca:'l.eid~ Ol.12~77 COill o ruJ 
rado prejudic~ nl! 74/77. 
do o 1'LS " n 5l, 
51/76. 

CONCLUSAO CONCLUSM 
00 PARECER DA OBSERVAÇõES 
DO RELATOR COMISSM 

Parecer cO!!, Aprova o 
trÔ:r~ o~ parecer, eo 

01.12.77 

l'~l'ecer cOE. Aprova. 13 

trario. parecer, e:n 
Ol.12~77 

Parecer cOZJ,. Aprova 13 
~r!Ú-i6. pa.:-ecor, em. 

01.12.77 



. . 

I "''"''''0 , EMENTA 

F~C:"=O !lZ :u.l: :l'O SZ;~O :.t l4.5, d~ 1 m 
i~reseenta. i:'!.rt.erafo Jr.1<:0 ao :1\:-111:0 

(.ez ce. Cç.!ú;oliüa,o;~c) d::.a iloeis do -!:.'~~.o ~ 
c.is~ cr;c.o .co~r!.o her:trio :'0 :f.~dOdo 40 ati., 
se F"svio, e c.a. .t;tr.:l.S prOTillS!nO:1a::J. 

"utor, SCllooor .i:os"; Lindoc. 

:O-::C;E.::'O DZ Li! :0 SZ;;I.DO I.fI U. de 1 977 

,utera. o artigo 3- cal,ut. do _Il"écNtO.i. 
lei ro' 3;:9. d:: 2G a.~ d~=~~'row 1 9i;:S, t'.é 
I!io~ oe zobJ;".e' :o. 'torif1caça. judicial de in" • 
st!.l~'!:ridad<o 6 r-erie1l10.sidnde.· • . 

i.utor. Seni\dtlo~ ~i\;e Cl!::l9iu. 

!'?o.n:::'o·n.;,:.E! Do S:S:;.t.nO rol (lI. de 1 9,7' 
~ l!~~ redn~;o fio 2.:-t. 3' dr.t teere-tr.t 

-lei .. !!.' 3B9'. de 26,âe da2:e:abro d. i 9'8, que: 
!i!;'!oa cob:t'G &. "letif'i.;.çato juti'einJ. ,de ~. 
l:J.1:.:-iea-!" (l. "l.ericu1.s1á:'!.d •• 

.l.utO~f SCllo.d.or :'.lflon Cameir. 

I. 

NúMERO t tMErUA. 

':'?CJ::::'~ ~ rE! IlO::Z;~ l;t +30, de 1 91'. 
~.:. t!"O'l1.l.Z cl te:-:io;ce:!l no D~ct'<tto ... lei nl 

jeç. <1'J 26 -da l!cz.e.::-.bro dq 1·968. ~u.e "dié .. 
:rõe ::;obr~ I) e.dieio."1.al d ti incalllbr:l.dadC' EI pt 
!'"l.c::.lo::ide.:1e .... , 

:'utort Se..~c.dor lIel.'.·o::, Carn-eiro 

r=-:-'c:::o L~ l;';! 'Zle s .... :ADO 1:t 210, de 1 ')76. 

I I.! nO"l'a !'ed~ç1::. ae ar1:. 3~ 60 Deere1;Q'" 

\

'lêi. :;fI 389, de 2t de 'Ü6:c,ll&\r.:) .te 1 9660. 

J.lltort S~:::e.o:- l:olaon' (:arnei~o " ' . 

~T-"O- "'" DO. s';;~c U' 81,., 1 9Tt. 

l ·· ";-;1;:53 !:~fb-re "ri t~:t"ioQ! f,a;a a eon~eadto 
<!q, ::;.d;:.cic:-.al. a. 1t.::alubrid3de MS t....oâ.\~.a 
reG. 

DATA OE 
I"lECES!MENTO 
:-JA COMISSÃO 

RELATOR 

DESIGr::AOO 

DATA DE· RELATOR 
RE.Ct:8!ME~rO 
:-JA COMISSÃO DESIGNADO 

14.10.77 Sena.dor JAR .. 
lUtS PIo$S~El:Ir.H 

DATA,DA 

OlSTRIB~ÇÃO 

DATA ~ 

DlSTR!BUIÇÃO 

20.10.77 

Parecer favo 
rovGl 0.0 pro= 
jeto, na for
ma da E:::rienda 
nl 1-CLS( Sl1bs. 
titu:tivo) que 
oferece; . 

Iarecer pela. 
prejud1c;!.a.l1-
dado do llroj,!l 
to e dos Pm 
01,130.210 e 
81/76, em à
neXO. 

Po.roear pela. 
pNjudic:iali
ilnde uo proje 
to e dos pIE 
41,130,210/16 
c. 81/77-, 6111 A. 
nexo. 

CONCLUSÃO 
00 PARECER 
00 RELA10R 

. 

!'arecer pela 
prejudiciaJ.i
dodc do proj.E, 
to c doz PLS 
41, 61. 2101 
76 e 81/77 , 
em anexo 

CONCLUSÃO 
DA 

COMISSAO. 

Aprova. o 
parecer, em. 

01.12.71 

"-prova o 
parecer. eI:l 

Ol.12.77 

A~rova o 
parec e:r, em 

01.12.77 

CONCLUSAO 
DA 

COMISSAO 

Ai'roya o 
pa..-.;lcer, em 

01.12.77 

Sãblldo 4 035 

OBSERVAçOES 

Trat:li tanr!e 
e::a conjun'to 
COI:: os ~IS Il'S! 
61,130,210 e 
81/76. 

Trruti ta."1.-;lO 
er.:;. CO::J.jt:nto 
co::: 03 ?!.S 
41,130,210/ 
76 e 81/77. e 
ac.llXO • 

OBSERVAÇõES 

Tr.ac:i ta."'.do em 
COnjunto co= 
0$ p!S 41, 61 
210/76 e 81/ 
77. 
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. - ~--

DATA OE RELATOR I DATA DA CONCLUSAO CONCLUSÃO 
NUMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER D' OBSERvAçOeS 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUiÇÃO DO RELATOR COMlSSÁO 

:::.CJZ~C· llZ Ul: Dlo. CkJ"RA. 111! ciG, d~ 1 976. Parecer con Aprova o =!á voto ve..-:;-

J..lte::-2. o Qt:.o.dro de A"tiv:l.dooes e Prof'ia_ 02.09.77 Sen:ldor JAB.", 22.09.77 t~io. - ;parecer, ., cido, e::: ser,! 

sêes)' ::-e:'erido no artigo 577 da. Ccmsolidnção BAS IÁSSARItlH 01-.12.77 rz.c.o!. do Ser::~1 

c..e.s .l.Je1l5 do ~rol:alho, re.ra. il'lc1uir c. InaÚB :- ********* ******* der .'elso:J. C~ 

trio. de ?rodução e Diatribuic;ão de En~rs;ia SeJ;l8.aOl' 11:'S- neiro • voto 

liê:::iea {I Correlatas. SOl: CARi':EIRO 10.11.77 ver:c:ido do s~ 

~el_utaê.o \'i:i.J..mar ~lo.M.Ol (VISTA) :;.:'!;dor Cl.:rJ'.a 
J..utor: :Li."ta • 

rF.OJs:o DE LZI DO SE:.:ADO IiI! :21, fu 1 976. I'arecer co!! AI,rova o . _._~ 
ApJ.ice. aos e~recad.os daª sooiedades d. 15.03..77 Senador Ul1Q 17.03.77 trátio. pe.rece:J' '" c:l,d,o, e::. se:;~ 

c:::-édi'to, financiru:J.ento e investimento as dis IR VA.'tGAS 01.12.77 ~do, do Se::!" 

:t:os!.ções especiais &obre duração • condições ********* iI"'****** do=, Lanoir Var 

de trat.alho dO:J be..ncários. Senador FRAt! gas e votove" 

00 UQNTORO 22.06.77 cido do Se=l.a-
Autor: Senador l'els On Carn~iro (VISTA) dor Ruy S:;.!lto , 

:t::I1'S.t.GE!l :rI! 226, de 1 977. lro;:ecer fa- Álrova o 
!lo S:::-. I'resid,e::.te da República, !301ic1- 27.09.77 Senador JAR- 07.10.77 vorave1, "'"- parecer, "" tando autorização do Senado ':rederaJ.-1 para 'tu BA.S PASSAP.INH< cluindo por 01.12.77 -

oeja. aü.torizada a ~ien2.ção de terras pÚbl:l.- apresentar um 
cas r.o Tem tório :;'ederaJ. de Rorail:lo., atra.vé hojeto-a e '" a_o ::nstituto li=ionaJ. de Colonizaçiio e J!.efo;;: sOlução. 
t:.a 4--ro...-ia - I1.;OP.A. 

_.-
DATA' OE RELATOR DATA DA CONCLUSÃO CONCLUSÃO 

NClMERO E EMENTA. RECEBIMENTO 00 PARECER "' OBSERVAÇOES 
NA COMISSÃO DESIGNADO DISTRIBUiÇÃO 00 RELATOR COMISSAO 

i.Zi;SA.G:J.~ :r;1! 322, de 1 977. :Parecer favo A:p:,ova o 
Do Sr. !'l:-esidente da RepÚblica, solic1- 2B.ll.77 ' Senador ROY 01.12.77 r~vel, conc1u parecer, em 

t~do ao Senc.io l?e,d.e.reJ.Jle.r8. 9.ue seja autor! SANTOS indo por apre 01.12.77 -
ze.da a alienação de terro.lJ .ptfõÜ.oas no TerrI sentar um Pro 
tório :Federal do AIr.8.pá, atr.:lvés do Institutõ j~to de Reso-
~'acionel de CQ1onização e Reforma ~ia. - 1ução. 
Il.~Ca;". 

?aOJl~O DE EX DO SE!rADO NlI 220, d {I 1 976. J:oarecer cOE. Concede vi,!!. 

Estende aos titulares de f:trmaa indiv1- 16.03.77 Senador JES- 17.03-.77 tbÍrio. ta do ;p:::-ojeto 

d!.:a.is, sociedades por cotas, socios-gerentes si ~RElRE ao Se."l.ador 

diTetores de $ociedad.eG 8.."lân1rilaS e eq,uival6!l. ********** ******** 
Fra.rt.co r,!Ollto- -, .. o regime c'l.o Fundo ae Garantia. do Tempo d Senador FWl roo 

Ser<:iço. CO r:ONTOnO Ol.12.77 

Autor: Senador EvelÁsio Vieira (VISTA) 

IROJ!TOn: LEI 110 S:EnADO l;l! 253, de 1.976. 
, 

arecer fa- A;prova o Eá voto COI:! 

'DisJ;õe sotre o exerc:íoi-o da. l!roi'iBS~ - 1l.ll.77 Senador JAR- 17.ll.77 
V"Prâ:vel, J;laracer, em restrições do 

01.12.77 S~nador Ruy 
de Artista e dá outras llrov1d-êD.oio.s. BAS P.ASSARINH Santos • 

.... .ltor: Senador jie1sOll Cerneiro 



Março de 1978 

N\lMERO E EMENTA 

?3.C,,::O_:!E UI.:.e S .... ..rnO lill 271, de 1 975. 

:Wi~rõc sob!'(, a. il:.scriçr.íó dos Fu.ncioná
:ioa =icir.ais junto ao nm. 

Autor: Se.ru'.dc:- ItEJ:aI' Franco 

:t":!X':;;:ODZ L3! XOS12:.u:O j;1l 64, de 1 975. 

Ise."'l. ... a da res;:on::abilida.e.EI solHlóxia 
cc::: c co=..str ... tor, rera."'l.tc o I!:FS. o pro::pri 
etário de casa Ciectir.ada. à. aua mO);"ndia. -

J..utor: Senador Orestes QuéZ'C:ia 

;;P.OS:!:CO Ir: IZI LO ~.-.;.Il0 IT2 Om, -aé J. 975~ 

, .... lte~ a r-eào.ção do ~ 2.11 do artigo 67 
da J..ai Organica da I'revidep.cia Social. 

Àuto:::o: Ser.ai!ar Oresteã Cll.lérc!La 

(CES, ADenda aos PIS nRs. 1.69 e 217/75). 

NÚMERO E EMENT~ --

. :'.C:3:"0::E U! ])0 $1;:;.1)0 r;R 169, do 1 975. 

:;;-~"ter::·~~ que 03 ber,.e:fici05 concedidos 
;10 r;:;rs :::e::".io rca':\létc.~os r,r. 'tace 15.0 raa-

~:1..'~e.::ento do sa1i::io-dn,:i,!::.o. Dá nova rcda-
':Zo c-o § 2.11 do artigo 61 da Lei Orgânica da 
?::-ev':'dÊ::1.c::!a Socia:!.. -,," 

':'-;:"":.0:" : Senador Frr-co r:ontoro 

CC:s. A::.exado aos Irs 97 e 217/75). 

::::0,,_'10 'DE r::r IlO Z:E:7A.DO -l:l! 217. do 1 975. 

.lltera a rede.ção -/lo fi 22 do artigo 67 
a lei Orga.."'l.ica à.a I'revidêLc:í.a Social e dá -

':l:.lt!"~ !;-o·Jidênoia:J. -

~tor: Sen.:;.dor Orestes Qu&ra:!.& 

\ V...:J~ "' •. :jexado aos ~nl!G. 97 o 169/75). 

~:1c.;::;,,:,O: E UI IA. c1a::..A. 111! 123, de 1 977. 

::y-r.::..síol'= os dÚitos d" estabeleci -
€:.l:itO$ ce e.:'l$1.;0, junto ao lIi!'S, em bolsas 

;e e~tl.;.do. e da cOutras :pTov1dencias. 

..:.uto=: Co.::Jissão de Consti tuiçio • Jus":' 
tiça. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NAÇlONAL (Seçio II) 

DATA DE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSAO 

10.08.77 

16.03.77 

DATA DE. 
RECE"BIMENTO 
NA COMISSAO 

16.03.77 

16.03.77 

18.11.77 

RELATOR 

DESIGNADO 

Senrui.or BRAG
J'ÓnOR 

Senador FRAl'T 
Co I.:iON'l:ORO 

(VIS'ZA) 

Senador :LOU
RIVAL DAl'TIS~ 

******** 
Sena.Cl.or FRAH 

CO JJOrlTOnO 
(VISTA) 

Senador J"/lR
BAS I'AS::il.RII'rH 

Senador FlUE 
CO· LiOlr~ORO 

(VI-s.~A) 

RELATOR 

DESIGNADO 

Senador J"AR-
BAS PAS1;Anüi1rO 

****"'** 
Senador FRAll-

CO l.!ON~ORO 
(VISTA) 

Senador JAR-
EAS p.t..SSJ.:mrr.o 

********** 
Senador FP.A! 

CO !.!ClITORO 
(VISTA) 

Senador liUY 
SJrnTOS 

DATA DA 

DISTRI6UIÇÃO 

11.08.77 

06.10.77 

******* 
06.10.77 

16.03.77 

******* 

DATA DA. 

DISTRI6UIÇÃO 

15.03.77 

*****"'*"" 
28.04.77-

16.03.77 

******* 
28.04.77 

30.11..77 

CONCLUSÃO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

CONCLUSÃO 
00 PARECER 
DO RELATOR 

CONCLUSÃO 
OA 

COMISSÃO 

COJ:lcede vis
ta ao Senador 
Fra.nco·r~OJ:lto
ro em 06.10. 
77. 

Concede vis
ta. a.o Senador 
F;renCO !:onto
rOi em 06.10. 
77. 

Concede vis
ta. ao Sena.dor 
Franco !~Oll'to
ro. e:1 28.04. 
77. 

CONCLUSÃO 
OA 

COMISSAO 

Concede vis 
ta ao Senador 
Fra."'l.CO 1:o.::ltoro 
em 28.04.77. 

Concee.e vis-
til. ao SenM.o 
Franoo :'::O:lto 
ro, em 28.04. 
77-

Sábado 4 037 

OBSERVACOES 

Em 01 .. 12.77 
é iz'.clu{do r.(;. 
!la;!; ta ela ::::eu
niao e adiada 
a ay.reciaçeo 
do :parecer. 

::::o. 01.12. 77 
& inclu,!do ~a 

;'~i~ed~~~; 
a apreciação 
do ::parec2r. 

::001.12.77 
é i . .'1.cluído roa 
l:au ta da Z'eu
nião e ediad.a 
a a:preCiaçM 
do parece:::"". 

OSSERVAçoE.S 

EI::! 01.12./7 
Ó i.:lclu!à._c .. ~ 
pau. ta da r2U-
nião e adi:;l.!a 
a a}:reciação 
do parecer. 

E:!! 01.12.77 
é ir..clui'oio na 
:r:a.uta. à.e. !"eu-
nieo e &t!~a 
a aprecil!ção 
do parecer. 

El:: 01.1:2.77 , i.r.c1u{co :la 
:t=a;;. ta da re~-
nião e ae.iae.a 
a apreciação 
do parecer • 



038 Sãbndo4 .. 
NúMERO E EMENTA I DATA CI:; RE:1..A.TOR PATA DA COIolClVSÃO eOt,lctJJl;J.O 

DO PARECER DA OSSE'hV,l.:;OES RECEBiMENTO 
OESIG~ADO DISTRIBUIÇ,lP %lO REt,.A1'CR COM,SSÁO NA COMISSAO 

::~C.::~:O lI: LEI ::iO S:::::ADO !ti 128, do 1 974. CO!lC0C.C .;s J;::::t ;01.12,77 
,Acrescenta }:a!'~rp.fo ao artie:o 81 d. 13.10,77 ::;~:idor nú"Y 20.10.71 t~ ao Se.::I.tJ,'; é ;ir:lclu.ido :::e 

:Lei nl< 5107, ee 13 da set~bro de 1 9Gt oe :W:TO::: l:e~slll~ .e~(l tp.:..it~ c.e. r,:;u-

dê Ot:tra.a p!'ovidênciao. ........... 5 •• . ........ ro, a 27.10 r.ião c e:..q.:::.c 

J...utor: Se:lo.dor Adell:erto Sann, Ser.wlO;." llEL- ~7:o ;'l. lL!t"ec:..a;'!c 
3CN cJ\Rl:Elno 27.10.17' do t'G!"~ca!". 

COE:=:. Anexado aos PI,S Il~Il. 89,164.189,197, (VlST.t.)' 
lSt2, 226/75,1.5,79,200,47,251,290,291,305/76 11 ." 
0'/77). 

??c.;~o IL lEI :00 SEI;ADO j:~ 89. de 1 975, CQllccde vis. ~ Ol,12.77 
J..1 tera o a,:"ti.:;o- 82 da lei S 107, de 13 13.10,77 ·Ser:o.dor mrt 20,10."r1 ta ao Sen~d.or ;. ir:cluid::l :",:;;' 

de ::lEte=bro de 1 966, quo "crie. o I:'~'ndo do SA!1~Ol ~'elll:~ earr.e1 r.:;.::.te e :;:.dia_ 
Ga..~"l.tia do '::e~!Jo De Serviço". . ..... "'. • ..... t*- zoe.. (Ia 2'.1;; da a. a.pcc:fa.-:-

}.utor: Senador ::e1son Carneiro Senador rim... 17. ç~o d~ pl'N-
(0::'$. Anexado aoo l!.S n~s~ 128/14,164,189, SOl! CA?J:EIHO 21.10.n ~ <:or. 
197 ,lS'8,226/75, ·15.79.200,47,251,290,291, (VI"") 
305/7~ e 02./77)~ 

~!\OJ:s'XO D Z LEI DO cri:A.DO Jjll 164, d., 915. Co::ce4e- Vi3 &:: 01.12 ~ 77 
'J{ :::070. rcdo.-;:lo às letra "bM c "." do 13.10 .. 17 Sanc,.Jol" ::tt."Y 2O.;om ta. ai Senado;' t :1:r.\!!uú~o :;ao 

~ciso II, e 8.0 iJ:::.cit:o lI1 do ert. StJ acres SAm:OS J;'tI1aq:; Ce.rne,! '-.e.,;,'ta d .. !"el,;. ... 

ce:.: ta pará.-;ro.fos aos ar'b. 10 e 11, todos dã •••••••• . ... , ... >O • e.21.10. ~i1!o e ":'1:::;',J.:'I. 
lei :lQ 5 ~O'], de 13 do sete .. ,bro de 1 966, fiU Senador t:~ 11, s. a;reed.e.;lo' 
cria o ?mc.o do G.e.!'~tia. do '!'e;:!Jlode Serviço SOO CA.;ã:tIBO 27.10.Tt do :;'3.ro,ce::o. 

;"~tor: Se."lc.dm- Ireitor Di!!.::: ('l!S'!A) 
(OES~ Ânexc.do ao:; !LS r;l:!s. 128/74,89.,189,197 
198,226/75,15,79.200.47251.290,291305/76 o 
GI (/). .. 

., 
DATA OE R!:LATOR nATA DA . COf,ICLUSJo& .cO.N~UsAo 

NÚMERO E EME!"JTA. R!;CE9IME!\iTO DO PtRECEft' OSSER"J.\ÇóSS 
),IA COMISSJ.O DE$!GNAf'O DISTRIBUIÇÃO tiO RELATO" • COI.IISSAO 

;;?CJ.:.:'O DE !.;.: .DO SE;l;.DO 1: 1 189, do 1 915. . ConeC!:4e vi/:. ~ 01.12.17 

.Ae::"'e~cm:.ta di:::;t:..ositivo:; ao c.rtico Si , 13.10,77 l:eno.dol.' R"~ ~O.lO.71 ta â. !fQI'l~o; : ir.clt:::!d.o :.t. 

!oe. Lei r.~ 5107, de 13 d>õ e~tct;bro d c 1 9G6. S.o\t:TOCi liclllor; Carr.c1. r~".1t-;:.'é:l. :e'.1 .. 

::r·).I'.c:.o de Ga!"e..-:tia t!o ~·CtlP0 c).e Cervi:rwo), ............. , .. ........... :rt:. fl3. ~7.10" ni1!o e Q,iia~a 

Sor.ador Ore~t(Js Q"..!~1e. . 
Set!W1or r..f.Loo 11. a .:\p-ec_ie..çéo 

A'J.tor: se;1 c.\?m~I!lO n.l0.~1 d. I.arccar. 
(o=z. "':'.ex~o MI: ns :\"~. 128/74,89,164,197 (Vl::'~~) 
lS:: ,226/75,15,79,:200,47 ,251,291,3"S.e 2/7T). 

. :E~.C';3:'C DB L'ZI lJO SEl;.oo !iII 197. :0 1 975. ~oM.(jc!e yi~ .&.. .. 0l.~~.77 
.~.cre.tca.'1ta e oodi1'ico. dif.l!o::d.çõolJ na. 13.10,71 Son::..dar RU1' 20.2:0.77 

ta. a.Q S<::r.a.!.or e :.::cl';J..';<) :;;:. 
.i:1elian Carnei rc.:.:.t:l. I!:>.. r.tt:._ 

~i n!O 5 107, de 1) do :;etc.cbro d'l 1 966 • S»:'!:'C·S • ro • GlTl.lO • !lião e :;'li::..!c qr,;.e c::"'iou o Fundo De Ca.rantia. do ~e!llpo 40 •••••• lt··f ........ ,. 
'1. <\o ~~':rce1açi:to 

Ser';1~o. 

Sen~e.cr Ore::JtoD Qu~rIi.ta. 
Sennuor r.::t.- 40 l'a.rece::-. ;,utOr: Selll C/.ro!i:!RO 27.10.," 

(OiS. 128174,89,164,189.198,226/75_,15.,79,200 (VIS~J.) 
47 ,251,290~291,305/76 G 2/77). . 

H.OJr::OItE LEr DO SEr.ADO ria 198, do 1975. 
, 

'Concaãe 'vil: 4~ Cl,~~. 7"[ 
Lá: :lava rodaçiio e aCNtlCen ta ê.ioP0:31 t1 .. 13.10,71. Sc~dor Irul' 2O.~.71 ta ao Stnai':: e ir.clm.no na 

",'0 5.0 ~':'t. 8'. da Lei na 5 101, do J.) do no- S"",,,,, U.;t.:sen e~ei 0I':!.:lta. d.e. re:::.., 
te::'t:-o doI 966, quo 0:'1,; o Fundo de Ceranti ........ .. ....... .1iI 27.10,'11. nião c lld.iada 
do 'I:e=;o de Sorviço, e da outros !lrov.tt.,ci~ Sen.:l.dtr UzL- a a.!=:,ecit'..i?:o 

. J..':" tor: Scn~d.or Oreatas Q'.1ê'reic 30l: C.\R!fE1RO 21.10.17 dI? p!.rQCtt~, 

(035 ... bexado ao::: rIS ;r.ls.128/74.89,164.1S9. (VIS~"') 
~ 

~~+~~6/75flS, 79,200.47~251,290,CI91.305/76 • 

. 
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NOMERO E EMENTA -
DATA De RELATon DATA DA CONCLUSÃO I CONCLUSÃO 

flECE91MENTO DO PARECER DA OBSEFtVAÇOES 
NA COMISSÃO DESIGNADO DISTRIBUIÇÃO 00 RELATOR COMISSAO 

I-~C.;Z:O :J::: UI I:C ::;.:...:.!10 l~.I! 226 t a, 1975 Concede vis E::il 01.12.77 
!~troduz ::odificaçõos n:J. lei ni! 5107, 1.3.10.77 Se.'1.:::.dor ROY 20.10.77 ta ao Senadõ é 1."lc1uido r-

ó, 13 de B·~te::lbro Cc 1 966, qu, criou o Fun- SJJTTOS l;olson Car - pauta da. reu 
do (ie ::;Rra.::.:~ia C!.o ':'c::::J:o ee Ser"liço. ***;1****** ******* neirot 'm nião e a/!i~d..! 

.' ... :::er: Senador A;;enor r:c.ria Sen )dor !lEI.- 2:;!.10.77 • a a;recie.çao 

(C:5. k:.a.~c.do aoz :PLZ n2s 128/74,89,1(,4,189, S01l CAm;::::mO 27.10.77 do ~ecer. 

137,198./75,15,79,200,47,251,290,291,305/76 
(VISTA) , 

2/77). 

:~GJ;;':C~ L:::I DO S.r:..,JJ)O_1<J! :1.5, d, 1976 Concede vi~ E.'7! C1.12.77 
, 

Ir,t:-od:.:.z modi:r~co.çõee no ~iztelta do FIii::. 13.10.77 SenD.dor ROY 20.10.77 ta ao Senador é 1.-.cluido nu 

do /!e Ga:-.eu:tio. do T"I!IPO de Serviço. SAl1~OS 
r'elso:J. Camei I:l.U ta C!.a reu-

.t.ut.o:-: Sar.ador Quércie. ****"'''**** "'****** ro. e:ll 27.10:- nião e adi~a 
Ore.stes Se.."lador I:EL- 77. a as:,::acie.ç..io 

(OES. ';':-.ex?d,.o _ ao~ I'LS n2s 128/74,89,154..189. sou CL"UlEI?.O 27.10.17 do ;are.cer. 

15-7,198,226/75,79,200,47,25.1,290,291,305/76 (VISTA) 
e 2/77). 

:J.:Q':~':C:::E I:i.I DO ~:c:; IJJQ z:11 79, '.e 1976 Concede V:lS EIl:. 01.12.77 
':"crescentij. iispocitivo:J ii tei n2 5 107. 13.~0.77 Senador RUY 20.10.77 ta ao Senador é inc1u!do na 

'::'e 13 te se.te::.:tro (ie 1 966, que criQU o Fun- S:lJ~ZOS Ilolson ca:rn.ei :pau te. da reu-
do ': e Ge,ro..:::t1o. eo ~e::;:ilo ea Serviço. "'**** ~******* 

ro, e.c 27.10:- niéo e adiaa.e 

.:";.~o.r: :er • .:::.4o:- Ore:::'tc3 Quércia 
Senc.dor fiEL- 77. a . arre:::iar;ão 

((:=3. A.."lexado 2.0:3 rIS n!le 128/74,89,154,189, 
SON C .... "llrEIRO 27.10.77 do parecer. 

197.198,226/75,15,290,47,251,290,291,30'5171$ 
(VISfA) 

e 2/77). 

. 
NClMERO E}EM~"-.iTA 

, DATA OE RELATOR DATA DA CONCU:,JSÃO CONCLUSÃQ 
RECESIMENTO 

DESIGNADO· DISTRIBUiÇÃO 
00 PARECER DA OBSERVAÇõES 

NA COMISSÃO 00 RElATOR COMISSAO 

::B.:::~-:':O::E T"'IDO'S::;::;'::? I:l1 47, ae 1 976. Concede 'Vis Bl;:: 01.12.77 
!e;:--i te ao::: e:lprcc;:::.do.,'; a' uti1iz:::.ção da 1.3.10.77 Senador ROY 20.10.77 ta ao Senador é incluido :r.a 

cC:-.ta vir.cuJ.ada iLo Fli;ttlo de G!ia."1tie. do Ta~ SAi:TOS Ii alaon Carnei rau ta da reu-
TO da ::c;~iço-:Ilra. a,·cor.ztruçao de. caoa pr.2, *****"' .. *** ******** ro, em 27.10:- r..ião e adiada 

p:,ia •• " .. ..;.tor: Ze:::.e.dor Fl'a:'.co_ i~:or.toro Senador HE!.- 77. a apreciação 
'sou _ ~lEI."tO, 27.10.77 do :pa::-ecer .. 

(C~. ;":J.exc.do a03 ns n2z 128/74,89,lG4,189, (VISTA) 
226,197 ,195/75 ,15,79,200, 251, 290,29~, 305/76 
e 2/77). 

::=.o:~,:om 1::::1 DO S_,jJjO 1'12 200, de 1 976. Concede' vis En 01.22.77 
""1 te1'8. a redação êa aJ.!.nea "e", [o itec 13_,°·77 Senador RUY 20.10.77 ta. ao Sene.dor é ioc1u!ã.o n. 

I!, e do iten< III, do artieo 82, da Lai n' SANTOS Nelson Carnei :pau ta da reu-
5 lC7 I de 1J de :::eteubro AI 1.966. *******fi ***'***** ro, e.n:. 2,7.10-: nião e ediada 

.ê.ut.or: Se:l.c.dor l:elson êarneiro 
S~nador NZL- 770 a B.?reciação 

(OE3. l:.er.ado aoc PI.S n2s 128;74,89,164,189. 
saN CAJ;iEI!lO 27.10.77 do J::arecer. 

177 ,195,226/75,15, 79,25~,47 ,290,291,305/76 e 
(VISTA) 

2/77). 

?aCJ~::J:.JE !.E! :co sz:no 1:2 251, C!.e -1 976. Ccmoede vis :En 01.12.77 
""ltera. o art:l.go 811, da Loi ni! 5 107 , 1.3;010.77. Senador RUY 20.10.77 ta ao Senador é inclu!do na 

~e :'3 de ;;ete.c.t~·o ~ J. 96~, qu:c' crioll Q Fun,- SAIITOO !'e1son Ga.nlei }:auta da ren-
do de GarentiEl. do _~e::::j:o de Sc-:t"V1ço. **.Ii'II'II.***. ******* ro, el:l. 27.10-: niêo e adie.da 

Ãu,tor: :Oez:.ador ,:e1son Carneiro . Senador r.EI.- 77 • a apreciação 

(C33~ ~:r.e:tedo aos rIS n2a 128/14,89,164,189, > 
SOl, CAm:;EIl!10 27.10.77 do Jarecer. 

JS7 ,198,226/75,15, 79,200,47 ,299,291,305/76 e (VISTA) 

'/77). 



o~o Sâbadu 4 DIÁRIO DO CO;-":GRESSO :"oiACIO:'>lAL (Seçio II) Março de 1978 

DATA Ct:: nCLATOn DATA CA COI'JCLU$ÃO CONCLUSÃO 
NÚMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA CO.I,1IS$ÁO DESIGNADO DlSTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMiSSÃO I 
;;:=:C.;::.:O DE l.E! :0 S.:..:.:...!N líQ 29,0, dl 1 -9:76. Conced.e vi~ E::1 Cl.12.77 

btro:'!.uz 2J. teraçãea ria tei n g 5 1.07, ao 13.10·77 Scnndor RÚY 20.10.77 ta ao Senador i inc1I.4Íd"" : 

" " sete:::.'tro cE 1 966, qu, institui o Fundo S..u:TOS nelson Ca.r.:.e! ;~~~\d~~~" :'0 ~ua.."1tia do Te:.:lpo de Scrviço. **-1';'-1<**** ******** ro, e:::\ 27.10. 

"'utor: Senador :~Elcõn C~l"neiro Senaàor !~ 77. a arrecia"ão 

(OZ'::'. J...."'cY.ado aos rIS--figa 128/74,8g,161,189, San c..un:EI.RO 27.10.77 do pareoer. 

1":7,198,226/75,15,79,200,47,251,29.J."JOS/76 e (VISTA) 

2/77). 

:FR"C';::-:C:E lEI I:O SEU.tm lTQ 29i, a.-e 1 976. Concede vis E::::! 01.12.77 
Ir.:trocuz tlCdi:f'icC.ção na lei nf! 5107, 13.10.77 Senador ROY 20-010.77 ta ao Ser..Ili!or é ir,ch,{da n~ 

d, 13 d, sete::.i:lro de 1 966, ,u, inzti tui ° SANTOS Iiel.son Camei Ia.uto. õ!a :::"C:l 
E.'r.do ~ e Garar. tia. do Te:::J:Z;o de Serviço. l!~***",l!**", "'*"'* .. *** "O, em 27.10; nieo e .:.di~; 

Lutor: Sem.dor Vacocnoe10fl Torres Se."'I.a.dor HEI.- 77. a a;recin..ão I 

(o~-o Á."1e:xado aoa !IS nQa "lZ8/74,89,164,189~ SON CAEIEIRO 27.10.77 do llareoer. 

197,198,226/75,15,79,200,47,251,290,305/76 c 
(VISTA) 

2/77). 

:::~o.;::O: Z 131 DO SEl:"/.!iO liQ 3.05, de 1 976 Concede vis 3.:1 01.12.77 
!ntroduz t!l1..eraçÕes no re.(;ilIle de Fundo 13.10.77 Senador RUi" 20.10.77 ta. ao .Zenado:: i ir.c1uída na 

d, Cit:.!'a..."'I.tie. do Tel:lllO de Serviço, lara. exti!l S..ul~OS "elaon Car:lei l:a-,;, i:z da. I'e-u-
.:;.lir a op~ão e :ncnte:::" a este.'ll11idtu'l.e no em:-:- ***~****** ******* ro, eD. 27.10; ;1&0 e c,àitia 
1·:'''''::;0, no.:> torr:to8 da Ccnso1iô.açio da:: -Leia Se.oad?l" l1EL- 77. a ar,.recil!.;iio 
de ':re~a1ho. SOll OARI1EIRO 21.10.77 do parecer • 

.:· ... I.tor: Scnt'.dor- Vasconcelos Torres (VISTA) 
(O,". kle:w.do aos ~ nga 128/74,89,164,189, 
1:7,15.8,226/75,15.79,200,47,251,290,291/76 , 
2/"17). 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSÃO CONCLUSÃO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA 06SERVAÇOES 

NA COMISSÁO DESIGNADO DISTRIBUiÇÃO 00 RELATOR COMISSÃO 

:: .. C~'.:.::-vlZ r.~"I ~O S:S::.A.DC I: g 02. d, 1_977. COncede vi~ E::r. -01.12.77 
::odii'icl!. o .:l::'.tieo 9 Q ela lei n g 5107 , 13~10.77 Sen.:ldor RlJY 20.10.77 ta ao Sen!ll!or é L"'I.clu{do na 

c.e :,3 d.e :setc.::l.bro~ 1 966, qu, criou o Fundo SJJTTCS ITelson CEI'll"ei I=~uta de. reu 
de ·J.,>::"~"1tia do Te:::;po de Serviço, e dá- outras ********** ******* "0, eu:. 27.JJJ7 nião e el.it!d.a 
:s.",o':it..{j.~.cias. Senador !fEL- 77. e. arrecie.;ão 

A.u.tor: Ser.c.dor Nelson CL"'neiro SO!! CA1'lI:;EIRO 27.10.77 do parecer. 

(C:3, .~ey.e.do MS :rLS nQg lZ8/74,89,164~189, (VISl'A) 
257,25'3 ,226/75,15, 79,200,47~251,290,291 o 
,;~5/76) • 

PR:-JZO:-C!E U.I IA. cÂl:ARA. 1,2 71, do 1977. 

:.:Odi:f'ica dis:i1ositivao da Cdnlilolidação 24.11.77 Senador JAB.- 01.12.77 
d2.Z r.e~s do ,:!'ai:a.JJ:.o, a~avada relo Deo:re- BAS l'.ASSARDili 
to-lei Zl.l! 5 452. de lQ de Mio de 1 943. '" '" rata r.rocessual.. 

Autor: De;.utndo Francicco Amaral 

P?OJ1.~O D: LZ! DA Câr:ARA. TIa 1:25, do 1977 

""1 tera. dispas! ti vos da :Lei l;l..I! 5 107, d, 22 .. 11.77 Senador JAR- 01 .. 12.77 
13 do !:lete~.'tro 'e. ~_966, rer::Ji tndo que o =- :aAS l'ASSARIr."H 
~reC~o opt:mte 1--e10 Fundo l!,e Garantia do 
::,,='FO de SerViço -FGTS - utilize sua conta 
vL-:.ct8.M.e. j;e.=a o pe..;a:;en "vo de prestação da 
caza :;:ró:r:ria. 

.i..u.tor: Depu tad6' Frencísco ../wa..ral 



Março dI' 1978 DtÁRIO DO CONGRESSO NACIO;o.lAL (Scçào II) Sâbado4 041 

NúMERO E EMENTA 
DA.TA DE :::aATOR DATA tiA ( CONCLUSl'<O CONCLUSÃO 

[ RECEBfMENTO tio.) PAReCER DA OB5frWf,çOEG 
NA COMISSÃO DESIGNADO DISTRIBUiÇÃO DO RELATOR ,",OMI:,:, o,) 

:"Zi,::,:~:';;j DE U! DO SE;:;ZO ;;~ '5, d, 1974. I 
; • .l:;:.cre. e. lec:iEl.:;.çÕ:~ d.a Prcvidê..'tcia 30- 24.11~ 77 Senaaor J"AR- Ol.J..2.77 

I oial e dá. OU";X'3.S r."rovi/!anc~a.s. >AS PASSAJi::rJm 

;.utor: Sc,n.c.do !;031son Carneiro I 

= 
:::::..:.:z:-.:. ....=: r..::.! DO ::r..ADO m:: 139, d. , 976 ~:::'c..=.it2.:".dc 

:.6: !:.cva rec.e.ção ao Arii,so"U.a.o Docre- 24.11.77 Scnaõ,or mJY 01.12:.77 eD cC;r;j~to 

I -:o-l'"-i n"~ 5 452, de 19 d.c uio da 1 943(Con S.A!f:L'OS CO!:!. o rIS 
M':":"'':a.;ão a.ac I.a!..c d.o ':ro.taJJ~o). - n' 176/7(.. 

I 
;.;.;.tor: Senador Qre:Jtos Quérci~ 

I 
dl:C,U;::O D3 .iZT DO St:::A:lO ltsl 175, do 1976 Tr;;!ci W-"'1.ê.c 

k.rodt:.2 ::lCr=i:flcações .00. Consolidação 24.11.77 Ser.ado:.- ROY 01.J.2.77 
,~ CC:1;)=to 

das lelt: do Tra1J:l.JJ"·o. SANTOS co::. o :FI.Z 
n' 139/76. 

.i>.u.tor: ::>ma.dor Nelson ca..'"tlciro 

OATA DE" Rr:IP.,Ofl O\1"A Do), CC~!C~;J!;1i.O COrJCLUSA.O 
NuMERO E EMe:NTA RECEElIMENTO 00 PAAF'C:::Fl DA C6SERVAÇOE:S 

NA COMJSS',O DESJGNAf)O DISTRiBUiÇÃO D') REl.ATOR r~.,M,:5;;?,O 

:;; :::.c.;~X":Z LEI :DO s:::-..u:O ng 39, do 1 977. 
..... 1 terr>. o :u-tico 3' ,"ta Lai r;2 5 859, d, 24.11_77 Senador ROY 01.12.77 

11 0' e.eze::.b~o do 1 972. SAllTOS 

J..utor: ~et.'edor Ott ... Leh' ann 

~":;(.::::c:;r; Ul DO :::S::,u)o U~ l.OS.7_üe , 977 

:::iEl~õe ~,)c~e a co:tcC'c-::::ão do ::::a.l.Órlo-ía 22.ll~77 Senador- LEr..2, 01.12.77 
d::!:!.'!- ao:; tx-~"":3.1~..:la.orc.s au:t~:lOI:".03, pelo sii la VA.'<!.GAS -ta::.!l ce=-aJ. d.:.. I'revia.';;"icia Social.. 

A°.1tor; SUlc.dor 'Taocon,c ,,103 'l:orres 

~P.OJ::':O:E lEI llO 3:r::J.j)O n~ 1.08, de 1 977 

Lisrõe E.ol:re a rm-tici.:;e.çE:o do eI:lpree:.!: 24.11.77 Se.onClor ROY 01012 077 
do :"".os lucro:::: da a:lllJ?TC"Stl. SAll'!OS 

Autor: 5c.'"lado V!l.sco:1.celos !l!orre!3 



~2 Sabadu" OL\RIO DO CO:":CRESSO ~ACIO~AlI.Seçio II) :\lar~u de 1978 

DAr... De RELATOR D",TA 0>\ Cm'CL\.ISAO CONCLUSÃO NOMERO E EMENTA RZCE:8IMENTO DO PAREC"R " OBSERVAÇClES 
NA COMISSAO ! DESiGNADO DISTRIBUiÇÃO DO RELATO"! CO'AISSlIO 

:."(,~_:C.::E :L.2I :,o 3E::1..!lO Ng 178, d, 1 977 

S,",do" 100-i b-::rodu.z IlJ.te:açõeo na Ccn$oliaação doa.s 24.ll.77 01.12.77 
:..sl.~ do Tral::alho, rara o fi.l:l de o.oo:e.;u:rar eE. RIVAL DAPTIST 
-;G.t::'11'Jace Iroviil6ria ao tro.l alhador /l,lU'ante 
a ~ l"ad. taç1ro jlÜicial da reolacat6xia traLa-
2l:ista. I 

Lutor: Se::1aclor Nelson Carneiro 

I 
:::::C';-.:..:O:O: L;:;1 De S .. :,JADO :TI2 181, de 1 977 

.... 1 te:l"& r.:.isposi ti vos de. Consolidação das 24.11.77 Senador 1.::::1;.Q 01.12.77 
1eio2 do Tre.belho. IR VAl\G-AS 

~-tor: S&ns.C.or Itallvio COQJ.ho 

I 

:~::OJ!:TO DE LEI DO SE:iíADO il~ 69. d. 1 977 

Dispõe sobre a aplicação do regime d. 01.12.77 
Ft:::l:lO d~ Garantia. do Tempo d. Serviço ao, 

I 

em;:::-egados rurais. 

AutOr: Senador" Vasconcelos torr~s 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSÃO 
NOMERO E EMENTA RECEBIM;::t-:TO DO PARECER DA OBSERVAÇõES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRiBUiÇÃO DO RELATOR COMISSAO 

?CJ..:.-':O:DE 1.31 DO s:r::::ao UI/' 172, de 1 977 
Zste:r.d.e ao ecr::-ee-ado tiOlr.éstico a prot.2. 01.12~77 

ção c.a. 1E'gis1ação do acidente do traõe.ll.o._ 

~tor: Senador Franco Montoro 

3o..;::::rO DE: LEI ))0 SE.~.i.DO 1;2 235, ~ 1 977 

I 
DeteI'I:l.i.na a. c.or.cessão d. férias de_3D 01.1.2 .. 77 

dias ao, er.rregac.os- cujo radodo aqui ai ti-

" " iniciou (l.Iltes de 112 de Imio de 1977 .. 

Au.:or: Senador VasCQl:Ice1os Torres 

F!tCJ1:."'.:'O!E EI :lO S:;:;::'.A!lO lil2 251, d, 1 977 
Asse...,--ura a.os cor-.tribd.ntas do siote.:ta. 01.12.77 

;N·/idencii..-io o direito à conta.:.;em efe~i-
vc .:lo "te..cpo de serviço, eI:! qualquer hipoto!:, 
1;)6, ~"a.re efeito de a:;osente../l.o:da. 

!.utor: Se..'"l.ador VascOJJ.celos Torres 

-



Maf~o d~ 1978 DIÁRIO DO C'O:\GRESSO ~ÁCI();.IAL ISeçio II) 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSÃO 
t.ú~.·EõRO r;;: t:MEõNTA AECE13IMENTO DO pARECER 

NA COMISSÃO DESIGNADO DISTRIBUiÇÃO DO FlEL ... 70R 

:_'::0.1':;:.'0 DZ t:E:I DÁ CÃ!.:;"?..l. n>! ~.39, de 1 977 

O'or;fJide:re. at.::"vidade re."Iosa e perigosa 03.J2.77 

J 
a de :::otorisro rrofissionQJ. e dá outras pr,2, 
vic~:_ci8.s. 

Depu tac.o n ey :Lopes 

SINTESE 00$ TRABALHOS DA COMISSÃO 

ReLJnltio8 Ordinârla8 _____ ._. _____________ ~._ , 

ReLJnlOIlS Extraordinárias __ . __ . _____________ _ 

Projelos mlalados _____ . 17 
proJelos dislribuldos __________ ~ ___ ~ __ ~ll 

P,oJelos cm cillgOncia __ 

Ofleio!l recebidqs ~ ___________________ _ 

alicio' expedidos __ . _________________ _ 

Ped,a"s de vj~la _ .. __________________ _ 

F.mendas aprC5cnladas 

SJbemendas apresonladas. 

5ubslillillvos , __ .. _____ _ ----------._-------, ______________________ 2 
ProjOIOs de RcsallJ~ãa_ 

DeclaraçOos de vaio •. , ____ . _____ ~ ........ _,, _________ _ 

CompalCCl/tIenla de auI6,fd'ãCles ____ "m __ c_~~ 

Votos com l.;'striçOSS _ ... ~ ___ . _____ ,.". ______ _ 
"" ~ 

Convites c~pedldos ", •. ~ ..... " .... ~._._,_. __ ..... _ ~._ .. ~_~ ___ ,,~_.~"~,_, _____ -
Vot.~s vencidos~ ••••..•.•••••••.••••••.••••••••.•.•••••.• 2 
Votos em separado •••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• 2 

Brasilia, cm ,de dezero.bro de 1 977 o 

CO:\II~S.\() UE MINAS E EHERGIA. 

m:u TOmO COr.RES1)m."'fiE),'1'e .\0 !\lf;S OE DEZE:1BRQ PE 1977 

fRESWEXTE: 

.\:-;'SISTEX1'C: 

SIDLIDQa JARDAS PAS&nINllO 

RONAIDQ PACHECO DE OLIVEIRA 

OATA DE RE- R~LAíOR DATA DA COI'lCLUSAO 
NUMERO E EMENTA CESIMENTO -DESIGNADO 015- 00 PARECER 

lIJA COMISSÃO TRIBU!ÇAO DO RELATOR 

P.:W_TS!'O DB" LEI D.\ çt"...A.~ lUI n6, ~ 1°22 
SENADOR FAVORÁVEL AO 

DISPO"E SQERE RECURSOS DA. UI1IÁOt Ef 04..12.77 ARNON DE MELLO 04-.12.77 PROJEl'O 

TRA.:f.::iOS .\0 :Fü::DO FillEft-\.L DE ELETRIPICi\ÇK.O 

E Dt:. OUTRAS PROVm~CiA~ç 

stIlT.i:'SJii DOS TIUJ!A.LHOS D"- CCMraslt"º 

PROJEtOS RECEBIDOS •••••••••••••••••••••• 1 

PROJE.1'OS DIS'rRIButoos ••••••••••••••••••• 1 

ilROJETOS RELATADOS n! PLE:-rLõ:tIO •••••••••• 1 

Brasília, '5 de de zerobro de 1977 

Sábado" 043 

CONCLUSÃO 

I DA OBSERVAÇOE.S 
COMISSÃO --

: 

CONCI-USAO 
DA 

COMISSÃO 
OBSERVAÇOES 

Relatado e::t 

Plenár10,e:ll 

O!~.12. 77 



044 Sfibado 4 
I 

DIÁRIO DO 'CO:-"GRE:::iSO :-"ACIO:-"AI.I Seçdo II) 

DE 1;177 

Mllr"odl.' 1978 

~iCM::RO E EMENTA ! CtJ,\,,~';t<~~' R::LATU; I DATA DA gg'~8~1~\~~~ 8C.~JÇ'_;"'S:,O 1 
, ~~. ~ . D::S,t,,;NADO I DIS- D;, C2S;;','1,\::;MS [ t NA CCr,1iSSÀQ T;:!lev~C;ÀO C~ r.=~A;OR CO.'".SS':'O 

.!!------------------------~,[--,-----~-------I'-----------------~------i-------i r"1f'Er;;:1' 1'>;'-;' 12'30/77 I 
! ~.,.'<'.,-::-:. 7'1r_.-1 ~:;l J:':'<)~of:C! ti':! Loi <'1:;l 5o?::rr'!c 2' •. 1l.77 .<;,>nar.()!" ran- I 30.1:.77 I 

I 
.. .., 1~, (;J l!í?7, -U~ tO:'1;;a <l caMI <'17'" C;U"- !"O' ti:'l'. :'"Ot>i7 . 
:-'"I'l ~ "l, .1' c .... ~lIXii'l3 na l;:UIl CO:1c'!<' de ;lnn':" L!I~ 
:'-, 1'1('1 ~l('> de JDneirt:l, c aã outrf:~ nrovi- I 

'_'_:_'C_'_'_' _________ -'-______ fi _____ !______ .~I ______ -[------+----~ 
, I 
I pr ;.o.;c!-;,r> rI? l2e!(77 I . '. . I 

l
i ::~.~~~("' ~-_l~r~_"-.aL(::-<:ln~~s do san.:lo..l~ ao :>.r~ 1119.12.77 SC:-lad"r S(ll{,~ 1<;>.12.77 
,;v_ 1...:' ,,(,_ c" C, .. ,c::r.o.,~. -129, clu 1)77 ç 1\. Mi.a P,,:r2';' , 

I ;;if~itf;;~~~~!;~i~~;~~~;~!~;~f:li:~~~~i~ I I I 

, I DA~A D~ , DATA JA C'Jr,çLUS':'0 
•. , - - - . R'-'C::U'IAa:TO DO ,",\r~'::~R 

.-,., NA COMlss,,'-O OI$:R'BU:CAO \ CO REL"TC," 
: ___ ~~~~~~~='"""G.""~~. . . ii 'I 1

1

- --'--'---'-=-::'~I 

]:."-.. ,':q . .:.l2....:.!5'_ 1 ~82(17, I 
t".~,~,..;o !iTl1'l c,,, Pto'jé~c de .:Ir.!cr'ct<'\ t'.;,!"i~:' 1-:.12:77 l,;enador Sl\lOQ 19.12. 7i I F\-,d;lção f:::,õl, 
li't.l.~'o r." 28, do 1~77 (n'.' 11~-U/j7, n<: ,ii.. nhil l:~:r:'2i I 
;~~~J;~;()~-~~~i~ts~.;l~~~~~~r~~"n~n~l:~~~, ,l~ I 

;O~ -~} :\u; ... 1) ci"; l';i; I cr.t:::<,;, o Covo:::-n" <'Ia ;"2,. I 
-;::::":'i;;('. ;·cd'~r<lt.iwl J.(') Llri\t.il c' o <'-ovorno 

'<:,rov::o::o 
I 1'::. :..~. 77 

! 

I 

CO::::::LI..3~C 
D!., 

CO',:,,ô,S,l,O 

;,"-::C'/,1C:j 
10.1:.77 

co II'":,;2rio C:;o Irã. 

----~--~~~~I--~~I----l--------Ii-----:----____i 
"","l'.C .. ? i,C;> 1 253/77 I 

,~!!ci()c~o ~in<l1 6o Proic~ tlo r:.":lolu\,~1) nç. 1"'.12.77 Cç':111c.or Ot.to 1<:>.12.77 l'1""lil"'ãn .f~:1.<.11! 
12i'.1, . C:'" 1~i7, que autori:o:-a .a l"rc~ci tur::o L~':\I";1nn 
"unicinal 6<J Pi<;, ~rltnco (i,C) s c1u'.'<lr ~,', 
C:r~ 13'.2';.1.632,::;0 [c-:e:l;cn6ve r.,uhêctl, du- , 

l,;'::('),'af.'_~ Cc:-
D.I<',77 

:"':~,V . .3. c <"Uilr(;"t..:'l :-11 c rH"'isccnt0~; c t:.:in , 
j to,; .:: 'n:'5 'c!"U~"!iros) o.:,,:C\ntant;e de cLla dI I 
, vi(;a eon,~olh!lIdll. I 

1-----------,-,-,---'-~-r-'-'O~1~'~e4~(~7~,~--~'~'--~~~·[~"--c--~~[------------:----------I-------------:1-------------:-------------
II ~ .... ,.,~,..;:;n fini'll dn !'t"nietn rl~ l'~'l'fçlu,..;;o n? l'J.12.77 .'i,'n",";('r r,:r- 1'-'.12'.77 '!'o:',1..,":;;;n !ir,,;!. l\r;rc"i1êe en 

129, cc 1~77, OIJ~ aut0"l:'1Zil a l"rc[(;~tu=;;l. eeu Cflrdoso 19,1~.i7 
~'!1:l!ci-;o:l ('" C~1'\ti1.,~"l'" ("'t1-a-re:l.lizl't" <)-

I 

T "::,,-;!C ~ e C'réd~t:C1, no v;:;lo::;: de Cr.; •..••• 
::.S:::C..727,60 (onze 1'1il\~õcs, ~jJ1r.l~,:mtos 
c -,i:-,tc c :o;,..i5 1'1j 1, f.lr,tc:C'cntos e vinte c 
')~'t.<:l cruzcires e sessenta ccr,tavo"l, para 
c fl'· r,UC' cs:,ec~iicll. 



Março de 1978 

I"Jlru::c<:!? 119 1 285/77 

"."ln"<;.n,, fitH'Il do I":c-r.:;jcto de reso.1uç:!io n9 
1~), r.e 1~77, n\JC ~utoriza a I'r<:lft:litura 

~~~i~! "~~é~~ t~~tI~~ ~~i~r l\rl~e~;~z~:. ~::::--
:>~~.')Ct1,r.O (nQve.::"mtos e nitcntfl e oito 
l"1~1 cru:zciTOiõ), ri!lr'a os fins que c3['1cc;L
~icfl. 

Pl'tREcrr. ~r9 1 286/77 

l"ccJa,,;),'J fir.C!l do r>rojcto cc l"eso1uçno nQ 

~;;~ ~;~~t~~7 Í;s ~~in~~;o~; z~s ~<l~~r..~:n~~~ de 
1:'':'..110 Il realiz~r operação .ao:. crcditt:l, no 
""lo!" de Cr!': 1.425.000.000;00 (nul'1 lJi1hão, 
qU.:itrocentc:ai c vinte e cinco I"iilhoos de 
cr\.l:·~i!"o:l), rara o fin quc c!lpcci!iclI. 

t>f..iUC";;> N9 1 2...[U21 

?,~r'.nc;;'o fi:lal co <,rojcto dt>. peso1uçiio n9 
2.32, õe 1977, '!Ue autoriza a Prcfeitura 
·";nicil"' ... l de Jn~o P~SSQ!I {PEl li r~alizflr 
(".:"E.'!'1l<:"ão de cr(;clito, no vtllor ele • 
223.<:i·Ht.547,!)O «(luzontos e vinte 
~{1:1;:'<2's, nC\\'('!~r.t()!l e quarenta 13 
"'~i.'1""n~o5 e c:u~rcnt.a e o,""'ro, 

ce!"!!:.!!v.,!'!), 

NClMEAO e: EMENTA 

?.t~~1..lliill 

19.12.77 

OATA Oê 
RECEal~ENTO 
NA COMISSAÇ 

~~<!a ào final do Projeto ce Resolução n~ 1~.12.77 
133/ 7. C:~e .. u~orI!!:" .o Fund<lçio unlverl'lda-
ê,;: o: :e~"31 de !1.1!rlngii. EHado do ~arn,ii. a 
r~ill ZJf cperação de crêdi to, .'10 volor de 
Cr~ ,S.O~'.ooo,ao (quarenta c cinco mllhõos 
dc e nelro~). para 05 fins que cs;:>ecifica. 

~,~",,,ção final do Projeto de P.Q50luçio n~ 1~.12.77 
1::~/Z7, "'u~ nutorlza a ~re~eI1.~,u:: .. _Munlelpal 
Cl õ,..:l Paulo .:I alevar em CrS •• ~.'.~.A., .... 
1.;':'5.:·16,;'5 O~UI'I bilhio. qulnhe-nto5 e no· 
v~nt~ e seis r.d lhõe~. quInhentos e trinta 
('il, oitoccntos e dCl:csseTs eruzalros a 
;';:5se~tól e cinco centavos). o r:':onante de 

I ~~J c; ... i~:i con$olicada • 

. ~"~ lo finóll co ?roJe~::o ~.., Ilcsol"'ÇE"o n'? I? 12.77 
;~I i. q~e aut::Or(Z'l a rrc:f~itura Hunicipal t 
'. ~ o ?~"lo a el,,:vlIr er:r Cr$ 131.~~9.46'l,no 
c-:,r. o c tri"ta ..: um r:>llhões. ~lllseento5 Il 
'-,~r ~ta e nove "I; 1 e ql,latrocentoS c ~csson 

<; UZo:'ifC~) c f.'ont~ntc ':e sua dr ... lda co.;-· 
c I i ~dô. 

RELAtOR 

C,ESIGNADO 

Scn.lldo-r M, ,.' 
vl'.cHo :Iurtcs .• 

Sc.ud:;.l' 
Lehl'l~nn 

, -. 



1Mb S;i.blldo 4 OlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II) 

DATA DI' 
NúMERO E EMENTA FlCCE;8IMENTO 

NA COMISSÃO 

t!.:.f:..~CER ~,~ 1~9Sf]7 

?eçll~ão fin .. 1 do frojeto <:le Resoluçiio n~ 1"'.12.]7 
13';li7. que autoriu, .ti Prefeltura H\.Inlclpal 
~~ ,~io ?ilulo II elevar em Cr. 733.359.00Q,OO 
(~etecerlto$ e :.ri rna e oi tO "lll;lõe$-. trezon~ 
tia e cl~1U~nta" nOVe r.:l1 cl"uleiros) o I':lon~ 
e~nte de su.a <:l;vlea consoll<:ladll. 

Pll,?co:n ~9 1.30,177 

"c .... " ... f:o fio'!'l ela:: cr1'·en(!as do Seni'ldo ao Pro
-;etQ .-1.,. L .... i da C;'1"8ril i\<:> 128, de 1977 {n,? 

.4,~;~!~~~y~, rl~e! ~<;;f~'~~~ :ii" o~i;~~ep;~e~~ê~ 
ci~s. 

PAl'':::'CLr N9- 1310/77 

r·.,:~Ç'~o firllll CC Projeto de f'OSOluçno n'" 
13,/77, ':uo "ut.ori:r.a ",- J'tof'ulturtl }'unici
:':'11 nu S~rt.~Q!tn".o (,:):J.» ';'l clc.v_= cm Cr!: •• _ 
5.8':1o.3",5,lu (cir.co l"ill~~!4 oit.oc.cntos 
.: oit..:.r.I.,' ~ s~1s rlil, trez.entos c sc.elScn
ti!! e cir.cc cruz(>iro!!l e elez cont.a\los) o r.l0;!!. 
t'::;';"t:C Cc sua o:J!vida consolir..\ada. 

NOMER'CY E Et/,EJ\'TA 

PARECER tl~ !'31....!..Lll 

R':dação final d" Pr"jet_" de Resolu"õ"o n~ 
·'38/77. que <lutoriza-'a P-refe.lt.urtl_ lIunlclplll 
çe ~onito (:IT) a elevar em Cr$ 6.500.000,00 
(s~i~ mllhõc5 e qurnh~nto~ mrl cruzeiros) 

o ,",ontante <:lc 5Utl dívida consolld.iug. 

2.12.77 

OATA DE; 
nECr::S1ME:·tr'O 
NA COMISSfiO 

2. I 2. 77 

p,,", '" " IJ 12177 I 
f'e<.:~;ão fIM_,) dc ?roJcto <:le Lal <:lI) S-enado 1~.12..77 '1, ,7171 (n~ 680-CI7:l. na Cimllfa dos Oep\.lta 
d:5). ~uc dl~p&e 50b~e a obrigatorledado do 
voto fias .::Iciçiles sindicais, e di outrns 
I'>I"<:>vl<:lênelas. 

I "e~ação f,nai do °roJeto de De<;reto Leol5la- 2.12.77 
. ~ivo n~ 301i7 (n~ lO::t~BI77. na Ci .. "rll dos O::; 

;'l~t .. dos). 'lue aprova o tc.l'.tO' do !,ccr<:lo <:lo 
Coo?"raçiio E<;onôrnlea e TEenlçoll, c.ele,,,"rado 
~~ ·a~·dá. a 11 de ,,,,lo de 1~77. entre o 
C::l'I"r~o da ?ef)ubli<;a Federat;v,) <:lo Bnnll e 
o Govl"rno da Repúbllea do lrllc;uç. 

I 

RELATOQ 

DE$I(õNADO 

Senador Otto 
Lcl1n~nn 

Scnad"r Ottn 
!.ehl",Rnn 

S'~na,'io""lr Otto 
Lch~.=n 

RJ;LATCR 

DESIGNADO 

Senade>r Sa! ~ 
c!..nha ~er~ I 

Senil<:le>r Dan
ton Je>bim 

:,enador Di r
~eu Cardoso 

DATA DA I 
DISTRIBUiÇÃO 

2,12.77 

2.1.2.77 

DATA DA 

DrSTRISU1ÇfiO 

2,12.77 

2.12.77 -

L 12. 77 

CQNCUiSAQ 
DO PAf~i:CER 
DO RELATOR 

Rcd<'!<;:ão final 

CONCl.USAO 
OA 

CQM,SSAO 

,\~ rovado 
I ~, 12.77 

Urlsl II;,\prOV/l.QO er 
.2.1.2.77 

I 

CONCLCJS,lO 
DO ;>ARE:CER 
DO RElATO H 

COi':CL.USAO 
DA 

COMISSÃO 

Redação finilll:,,,rov.a:!::l <!rn 
2.12.77 

I 

finei A:HOV.l~O ~;._ 

2. 12.77 

flcdao;iio fin .. 1 r'f:rOVJOO Cf:' 
2.12.77 

Março de 1978 

OBSERVAÇOES I 

I 

i---i 
I 

I 

08SER'vAÇ~ES ! 



Marçodf.' 1918 DIÁRIO no CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) 

1 !?,\TA·~~ - m:LA1'CR I DATA DA 
, RCÇr:r,;I~~E~TO 

'-",..-,-.,-,-"-,-, ,-,'-'-'-~-~~-'!.~-:-:-:-j-:-:o-'-;-:-'-~-:,-70-1-"-'-'-O-"_,_~i~:~'~,c~:~~~:~:s~,~o+-5-,c_":_:_':_:'_'_:_~_,,_1 ~-',T:':l~Ç"O 
r;J/i7, :"C tlu:orl1::I ii Profcitu(J Hunleip.ll vf.:!io lIunos 
~v '~, .... r:·,crlz()nt'! lI1G) ~ elev;)r e~ Cr,... I 

i "S.':~.J<::~,(lQ (",u,Hont.:t o trê$ mTlI1ÕC$, no-
1""".0 .... 'leis r'; I cruzei rQs) o MOntante C!C I ~~e c!rvid .. cQlaolldad(l. 

\>I\r~ CCR li~ 131 ':)177 

I 
~.;.:!~cio final do ?roje~c. de Rr:l~Qluçiio n~ 
,1.')/77, "r.I~ ilr.ltOr;t3 ii Prefeitura ~'<uniclp(\1 

~;, ',"b·j :,,, c,lo Pre~o (Sp] -ii elevLor "''', 
1 ('.r3 ,!2,357,13f.:,lg (vinte e r:!oTs mlll\ÕC$. trc 
! ZCCl~~; .. cln,,~er.t.:l c ~ete rJl1. <!uzent05.0 -
I tr;~t,~ fl oito cruzcirQ~ e dezoito c.",ntavQs) 
I Q -~·',t'lnte ()c sua ç;'vldil consolidada. 

I 
pr,~~CER :I~ 13lG177 

~~~~,(.~o fi~~: ~c Projeto de Resol,..,50 l~ 
I '.!/77 ~.~~ -<u~,;rizil ~ Pr~fcitur.:l H"nleipill 

I 
~ :~.' t,; .. (S~) .. re~liz.lr opcraç50 d<l cre-
d "a!or dt. :rS 23.375.:l:;1,41 {vfnte. e 
t 1 ... .5n~. trczentcs e setenta e cln~o 
.' ,~vecentcs e nQvent~ e u:n cruzei ro~ e 

!~ ;~; ~.e um .::er.tavos).pClrCl o flr:o que cs-

NQMERO E:: EMENTA 

'ct,~:ão final do ?roj~to de RrüoluçJO n~ 
142/77. ::ue autorl::B Il·pre--rcj~~rol MunlclpllJ 
d~ ~,)~~rva (pr,) a rCoII11znr opr:lrClç-ão ~C cr';
di~~ no valer de Cr$ 5.S2b.1T5iJ,OO (cinco [:11-
1",3\1$. oitocentos e vinte e seis mil e cln
~llcnt,-. crrwzeircs) para 05 fins que e$?cci-

I ii" 

2.12.77 

2,12.77 

DATA llE 
RECEe.~,HõNTO 
NA CO'v1ISSAO 

2.12.77 

I 

.?!,r:.~CE ~ :I? 131 EI7Z 

r'··~i'-,;I.l f'r-~' do rroJcto dc Resolução n~ 2.12.77 
1'~3/n. que ;::.~~orlz.1l o 'Iespitl'll dlls Clrnlc'5 

I
'"~ '_,l\f~rsic.1dc de S~o !'aulo II realizar ope
r1":;'; de crédito no v.:llor de Cr$ ••••• , .•.••• _ 

,', .. ;".\,O!l~.CO (C\lxcnto'l~ mil11õu5 de -=-r~xel~ 

1,,·1. ~"M,'''': '" 1)"177' ~ 
! ~<",d,'~3.0 flnl,] <lO Projct"> d,~ r.csolução n7 2.12.77 

j ~~~~:~;. i ~~~,.~u(~~; l:! ~e:~~!:~ t.~~~ r~~~~ C~~Il~r' 
': .. :> ;~ ·I.:!':>~ dn Cr$ (,.~(.I.OS~.::'C (se;~ (:"i~ 

Scn .. dc,r Otto 
Lc~"ann 

SenCl::lor Ott;.> 
Lel1nann 

RELATOR 

DESIGNADO 

Sonildor He 1 ~ 
vrdto Nunes 

Senador Otto 
Lehma~n 

Senad;'lr Ot~o 
Lchr'11:1nn 

2.12.77 

2. 12.77 

DATA DA 

OlSTRI81J1ÇÃO 

2.12.77 

2.12.77 

21.12,77 

CO"lC~\;$ÀO 
!.lO PAPECER 
DO FlE!.A'OR 

Redação fl ... al 

Redaçãe. final 

CCf\;CLUS~O 
DO PAR"ECER 
DO RELATOR 

Redação f 1 n~ 1 

CO:-':CLUSÃO 
DA 

CO'.11SSÃO 

I,provado CN 
2 .12.77 

Apr"vado cm 
2.. 12.77 

.\provbdo cm 
2. 1 ~. 77 

Cm,CLUSAO 
DA 

COMISSÃO 

Aprovado om 
2.12.77 

Rcd~ção fin~l flprovado e[:1 
2. 12.. 77 

I\cdação final r,provCldo eF:l 
2. 12.77 

Slibll.do4 047 

O:SS::'R'IAÇ~ES ! 

I 

i I 

H 
i 

OBSERVAÇOES 

i I :S:,s, ~;., .. ,t·"''-"n~os e ,esscrrtôl ~ un "11. cir. 
'1 "oj·~,lt'" " .;:ú.,tr<'> e"-~x~l ro~ c scsSentll e(,nt;a~-I 

'."0$; p"ra 05 fins '1ue (:$pedficol. 

I ____________ ~ __ ~ __ ~ ____ ~--~-----L--__ ~ __ ~ 



O-l8 Siblldo" IlIÁRIO DO CO:\GRf.SSO :'\"\(]O:\,\I. (Seção U) \brço de 1918 

! F",~2~~, ?~-<) lEr:~"TOR I (II'" DA , ~,fi~~.c~,/~1~ ![ L~O~ ~'~~j,',',':~,O I OOS'''A;003 
'--------------------~II-'-'-cc-/.-.,-c---C--.l Ol::::IC'M;Q iI18":;"'R:' -ÃC -:.~ ~"_ -'" ,. -' ______ : 

r"r,t;CE? II~ 1)20/77 

'"'' " "*" " ",,' "'" ,,"'" "M" "" I, "." , '''',n ",' l"""'" I - ~/77. ~II~ _l~l(lr'~.; a Prcf.:iturJ I:U1idlhll vidio ilunes I 1 " I: 77 I! 
"' L""'"3rc~ (~f) ii re1l1iz.:lr epcrae:io"e crc-
~'iv no> v~ior ~a Cr~7.5Z0.r,~7,711 (SCt~ ",1-
i".·._, ~,!in~co~~s c virote r:ll, scis~ent;H" 
·;~·"_:",~<l ~ ~etc cruz,~i ros e s.e~ent,) ~ nuutro 

:-'-'-' '-'-'-'-' -' '-"-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-"-'-'-'-"-'-'-'-'-'-'-' --1-----1-------11
1
--,--- '1-.-----1 

~i.E.!:.~.:..E.?~ _ i 

I
I "':--''-.,Zi '"inal de ,~r<)jl!to úa R~!oIIlÇ~" n? '4512.12,77 5<!n.1dor 1(~I- 2.12.7;' I "cdação fi,~1 ",ro'/~<'o e"" 

.~ 1:77, '1::0 ilutcriza" Fund"ç.~o do S' .. :d~ <) vrJio )Junl!s 1.12.;; 
:~rv.ç? Socla! do Sstildo <lo:: ,'Ias_oas a rea- \ 

1 1;~ar opernciio de erêdito no va!õr:te Cr$ I 
.2·~·J.COLOO (o;~~ -1I~;;;~s e dutentos o! ! 

c' • 'c ... I
.):::~t'l "il crul .. "OS) p<'lr'a ° fim que ~SDe- , 

'f' ~ d.:> fioil! do Projeto JP. 1esolu~(ío n~ 2.12.77 
I I 77, ~ue autoriz.~ ~ I)njy~rsld.)dc; Estadual 

1 
r. ,~to Grosso II elevar em Cr$ 750.000,0:1 . 

I
',: ",,,"'los e c!nUcnt<l mil cruzeIro') 01"_00-

~ d,! S"OI dívidJ <;.àoso!idno;l.,. 

Scn.-.dor Sal- 2.12.77 
danl<la Derz! 

~"c<l~ão fill"! ··pr,,~.:Jo C"1 
~ _ 1 L 77 

i f _______________ -'-___ -L ____ -'--___ '--_____ f ____ ~_'__, __ .. __ , 

",'..:".:'ic fjr.11 1'0 rrl,ljetc d'J r.1,':.Ol'JC,lP;J';' Z.12.17 
l~li77, ~ue auturlHI a Pr"rcf;;ura 1"."nlcip.11 
.. ~, F'orianôrclis (~C) ~ o$levllr "r') Cr$ ...... 
';. :':.~. :'~O, <)? (.~OyC 1'1; i hõcs. nov"eer tO~ c 
v;~te C dois "iI cru:!Ceiros) o r:ont<ln~" de 
S~J ~í{;d,) ,;;cosel;".,,::,:,, 

::icnildç.r Hei· 2.12.77 
víd10 rJU.1es 

neCdç~.) fir~l '~r?~,jdo",,, 
2.1 L 77 



Mart;:o de 1978 DIÁRIO DO COr.;GRESSO NAC10N,4.LlSeçiu II) 

~W:..1!..L~/77 

r;>~~_;;,... fl,.~l .:lo ProJet:> '':e ~e_,01,-,ç5o ,,9 
151/i7, ~ue a~tori;:a a ?r"tcoit~r.l HunlGfpal 
J? "'~o ?'ulo II rpf.lizar o~e:!"ção oe c",(}rcs-

I ; ~ ~~ :,~~ ~~ :;~ ~; "~t~~ I ~~ 1 ~3~~' ~~. d~ i ;~~ ~-. ~~ ~:-

I 
t~·<>",-ri~.)'1'l"), I;ara apll~ação ·l.l ]:n!).l 
L~q'_-('e,rc ~<l Cv";'anhl.l do M,nr"po\ita1e 
de S;o P~~ll' ~ ~'r.'~O, 

fled;:'~lO final do Projeto de Resolutão n~ 
1;?ln <lua autoriza o Governo do (Stado de 
~1;:>t:> C:-r~~~o ii r~ill;~ar oprraçôei de credito 
no velor de CrS Z96.iJ:i~.:1.iD.OC (Ju~"r.=o~ " 
'llV"~t~ ~ 5cl~ ri l~':;(.!.s, 01 t\Jc;<!nL>JS e o; ten~ 

It.:l 11 oito nil, I".:.v"c;~n~c.~ p olt(lnt~ ,r,,~ 

) Z~: f<:1S) • 

';c; [h.,1 -::0 Projeto je P,,~o\'-'r,7io I'~ 
7, <;W~ e\)"~"ri~1\ o Go~erno do !:stJ'10 de 
,::.do ii r~ .. llzilr 0~er>J,5o ~e er'f'rêstl!r.o 
.,{ .10 v .. lor UI! US~ J~;OCO.OO~.OO t,rin~ 
:hZe~ ~f'l c6Ia-~$ nortc-arle:rlc;-anos) poH.') 
a~ãCo na l;.~~" L"ste-Oe~t" da Companhia 
trClpol j t<lno dI! ~ão ?.'lulo - 111::TRO. 

P~.r.ECER f;~ 135317Z, 

C'lI\TI\ O'Õ. 
nECEBIMENTO 
NA COMI5'3AO 

3.120 77 

3.12·77 

3. l:z. i7 

Do\T,' mo 
psc;al'>"lG'r~TO 
NA COMISSÃO 

3.2[.77 

REI.ATOR 

f'lE,,:CNADO 

~en"dc'r Ot~() 
Lehl'1ann 

~enlldor Sal
da'lha C1erz I 

5enaJor OttO 
Lchl'!1ann 

RELATOR 

DE.SIG:'!A'.:!O 

5enildCor ,le: 1-
'I To i o I~ ... nes 

!:lATA DiI 

DIS":'AIBUIQ"C 

3.12.77 

3.12.77 

DATA DA 

D:STRI5UIÇAQ 

3.12,77 

ÇO',GtUS",o 
DO PP',E:r;[A 
DO m:l.i\TOR 

C00lCLUSA,O 
CA 

CO:'\155;1.0 

~'!.:Iil~ão final I\p.rovado 
3. 12.77 

Rcdaç'Ío final :,provado eO' 
3. 12.77 

o.e-daç50 rinal ~provado 
~.!2.77 

CONCLUSAO CONCLUSAO 
DO f)Ar:::CER C.< 
CO RELATOR COMiSSÃO 

Redaç~o f i na 1 A~ro"'ildo 
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ATAS DAS COMISSÚES 
COMISS"O DE EDI'CAÇ"O E CüLTURA 

29- REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE 
OUTUBRO DE 1977 . 

Ãs dez horas dú dia vinte e sete de outubro do ano de mil 
. novecentos e setenta e sete, na Sala "Clóv~s Bevilácqua'';, sob a 
Presidência do Sr. Senador João Calmon - Presidente •. e a presença 
dos Srs. Senadores Adalberto Sena, Heitor Dias, Franco Montoro, 
Saldanha Derzi, Mi[ton Cabral, Renato Franco, Dirceu Cardoso, 
Eurico Rezende e Wilson Gonçalves e dos Deputados Gerson 
Camata, Argilano D,lriO, Antônio Morimoto c Mário Moreira, 
além dos Srs. Deputados Walter de Prá, Presidente da ARENA do 
Estado do Espírito Santo e Dr. Setembrino Pelissari, Prefeito da 
Cidade de Vitória. 

O Sr. Presidente. Senadm João Calmon, abrindo os trabalhos, 
relata alguns itens do extenso cllrriculum do conferencista e faz, em 
seguida. ingressar no recinto (,1 Sr, Professor Augusto Ruschi, definin
do-o como uma glória da ciência brasileira. 

O Sr. Presidente justifica a ausência do Dr. Paulo Lemos Barbo
sa. Secretário da Agricultura do Estudo do Espírito Santo, também 
convidado pela Comissão de Educação e Cultura para prestar seu 
depoimento nesta data. através da leitura do telegrama enviu.do pelo 
mesmo, no qual agradece o convite da Comissão, esclarecendo que, 
devido ter sido regularizada a situação entre a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e o Governo do Estado do Espírito Santo a ques
tão da Reserva Biológica de Santa Lúcia, tornou-se dispensável sua 
presença perante a Comissão de Educação e Cultura do Senado Fe
deral. 

Com a palavra, () Professor Augusto Ruschi faz, inicialmente, 
um histórico sobre o surgimento da Reserva Biológica de Santa 
Lúcia. . 

Durante sua exposição, o ilustre Professor ressalta 
minunciosamente os elementos realment~ importantes para o estudo 
do futuro, como as teses que são desenvolvidas anualmente para 
Doutorado e Mestrado, assim como as 600 mil plantas, mais de 600 
espécies e 302 espécies de aves existentes na Reserva, passando: em 
seguida. para a projeçào de slides, 

Após a exposição do Professor Augusto Ruschi. usam da pala
vra, por ordem de inscriç3.o~ os Srs. Senadores Adalberto Sena e 
Dirceu Cardoso e os Srs. Deputados Argilano Dario, Gerson Cama-
ta e António Morimoto. . .. 

Finalizando., o Sr. Presidente agrade.ce o d.epoimento ·do-ilustre 
conferencista assim como a presença dos Srs. Parlamentares e 
determina, em seguida, que as notas taquigráftças tão logo traduzi· 
das. sejam publicadas em anexo à presente Ata. 

Nada mais hav\!ndo ti tratar, encçrra·se a reunião e, para 
constar, eu, Clcide M:.uia Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de 
Comissão. lavrei a presente Atll que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Sr. Presidente c vai à publicação. 

ANEXO ,4. ATA DA 2~ RECNIÀO DA COAllSSÃO 
DE EDUCAÇÃO E CTLT('RA DO SENADO FEDERAL, 
REALIZADA EM :!7 DE Ol'TUBRO DE 1977, DESTINA
DA A OUVIR A PALESTRA, SEGUIDA DE DEBATES, 
DO SR. PROFESSOR A ('CUSTO RUSCHI, QUE SE 
PUBLICA COM A DEJ'IIJ·I AUTORIZAÇ.'O DO SR. 
PRESIIJENTE DA COMISSAO. 
PRESIDENTE: SE,\'ADOR mAo CALMOS 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR E<'El..<S10 VIEIRA 

lNTEGRA DO APANHA,\fE.VTO TAQU/GRÁFlCO DA 
REUN[},O 

O SR. PRESIDENTE (Joào Calmon) - A Comissão de Educa
ção e Cultura do Senado Federal tem, hoje, o privilégio de apresen
tar uma conferencia do Professor Augusto Rusr.:hi, que é. Catedrático 

da Universidade Federal'do Rio de Janeiro e Professor do Museu 
Nacional. 

O Professor Augusto Ruschi fundou as seguinte$ instituições: 
Museu de Biologia Professor Me'io I,.-eitào,· ,em ~ari~a Teresa, no 
Espírito Santo; Sociedade Brasileira pára Proteção e Conservação da 
Natureza, hoje Fundação Brasileira para a Conservação da Nature
za: Sociedade dps Amigos., dos Beija-Flores, juntam~nte com o 
Emba'ixador Francisco de Assis Chateaubriand, e Centro Espírito~ 
santesense p'âfá·á Conservaç-ão dã""t\Jaf~reza.· .. "._-~ . 

O Professor Augusto Rus,chi tem um ext,enso"i;!:rlÇb curriculum 
que não apresentarei, neste mótne·nto, e é uma glória da Ciência 
brasileira. com projeção não apef!as em nosso_ País. mas no mundo 
inteiro. .. ". 

Foi convidado, iam13bm, peia Com'íssão de Educa:ção e Cultura, 
rara· prestar o &tu' depoilJlentÇ>, ne$ta datal. o Secretário da 
Ag-rícu]tura do Estado do Espírito Santo,.Dr. Paulo Lemos Barbosa. 

Hoje, a Presidência·,desta Comissão recebeu· o seguinte·telegra-
ma do Dr. Paulo Lemos: . i . 

"'Em virtude de ter sido firmado convênio entre o 
Governo do Estado do Espírito Santo e a Universid'ade Fe

_ deral do Rio de Janeiro, regularizando a situação da área de 
Santa Lúcia, cancelamos nossa presença no Senado e agrade
cemos o convite formulado pelo ilustre Senador. Seguem 
cópia de docilTTlen'tos r~fereii·tes ao assúnto e'fn foco. Siuda
ções. Paulo Lemos Barbosa." 

t. para nós uma honra e um prazer concedermos a palavra ao 
Professor Augusto Ruschi. __ 

O PROFESSOR AUGUSTO RUSCHI (Faz a seguinte exposi
ção. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente da Comissão de 
Educação e Cultura do Senado Federal, demais membms da Comis

-. São. Senadore..'i. presentes, Deputados, Senhoras e Senhores: 
--,c:~ .. -É honroso e~tar nesta Casa mais uma vez, porque aqui estive, 
tu~~o.' n.o· Se~ado Federal como na Câmara dos Deputados, por 
algu~as vezes," p;oferindo palestras de interesse nacional. -

Hoje, conforme acabamos de ouvir. já o Secretário da 
. .Agricultura .. que _ também deveria estar presente, em face oe estar 

resolvida. entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Gover-
. no do Estado do Espírito Santo, a questão da Res~rva Biológica de 
Santa Lúcia, Ou mais apropriadamente - como ela nasceu - corn a 
Reserva Biológica do Museu Nacional, no ano de 1939, se isso já foi 
solucionado administrativ~mente. congratulo-me com S, S's por essa 
solução louvável que, aliás, partiu de mim para o reitor, antes que se 
interferisse judicialmente, porque o Museu Nacional era e é detentor 
de documentos suficientes para obrigar o Estado a nos entregar a 
área. pois a escritura tinha sido lavradá, e sumiu o livro do Cartório 
dos Feitos da Fazenda, no Estado do Espírito·Santo; o processo de 
terra, que deveria retornar à Secretaria da Agricultura, a fim de ficar 
arquivado para qualquer eventualidade - Quando se perde uma 
peça de um processo de terra, planta ou memorial, requerer-se a divi
sào de terras e esta. no seu arquivo, tem os elementos suficientes para 
nos fornecer nova documentação - também sumiu. Mas, sumiu 
quando'? Quando buscávamos a escritura defip.itiva cuja procuração 
tinho.! sido dada pelo Dr. Pedro Catmon-":que, à ép6ca, como Reitor'-
passou procuração, num Cartório do Rio.de Janeiro, ao Dr. Milton 
Santos, para retirar a escritura do ç:ar.lÓtiQ. 

Eu. que era o encarregado - e sou até hoje - dessa Estação 
Biológica, desde o <-tno de 1939, onde'aésen;'~lvo pesquisas, recebi a 
importância relativa ao pagament'o que foi de Cr$ 12.753,20. Isto no 
dia 3 de feveteiro de 1954 e, em maio. do mesmo ano. efetuamos o 
pagamento total, após ter sido publicado o Edital n9 789 nos Diários 
Oficiais de 16, 19 e 27 de setembro daquele ano, edital este em que o 
Estado. de acordo com a Lei de Terra n9 617, de 31 de dezembro de 
1951, cm seu art. 59, efetuava definitivamente a venda de terras ao 
Museu Nacional, conforme foi pllbJicado, e eu tenho os Diários 
Oficiais aqui. 
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M:ls. acor.tece, Srs. Senadores, qu<!, em virtude de o Diretor do 
I'~ 'Jseü n:lo ir retirar essa escritura, em \'irtude de termos neces
sid:.la~. através da sua Diretoria, de formar o arquivo do património 
do Museu Nacional, isso u.pós ti Revolução, porque foi, realmente, :l 
Revolução di! 1964 que chamClu a si as reservas que o Governo do 
Estado tinha transferido ao Governo da União para o 1 SOF. ---

Desde 1952, ficou tramitando, e nunca essa autorização de 
aceituçlio ao. e..<::critura por parte do Governo da União saía publicada 
110...1 Oilirio Otícial, apesar de ter ~'dormido" dO.le anos na Imprensa 
Oflr.:i1.1. c..,.. ·tndo estava para sair, ia um Senador do Esp!ritõ Santo, 
pu.:.:av~-o d:! 1'.'cta e não deixa\'a publicar. Assim se tratava a 
natureza neste Pd •. ~ Com a Revolução, vimos exaiamente uma atitu R 

de c!ignu, uma atitude que o Presidente Castello Branco tomou - eu 
tenho a documentaçàu aqui, citando isto. porque, há doze anos, eu 
esperava Salvar do Espírito Si'nto os últimos oásis de florestas. que 
me çm;.1.ararn dez anos de tmbJ.iho!' escolher os ecossistemas onde e5· 
tão representadas todas as espécies da fauna e da flora do Estado nos 
seus nichos ecológicos. realmente em seu habitat natural. Reservas 
essas que levaram dez anos de trabalho para a sua demarçào:_ reser· 
vas essas que nos trouxeram um trabalho de prospecção em florestas 
tropicais - o primeiro realizado no Univers.o. Dez anos de trabalho! 

Tivemos que fazer um levantamento em áreas de cinqUenta, 
cem, mil e dez mil hectares, para podermos escolher onde deveriam 
ser as reservas biológicas. as estações biológicas implantadas no Esta· 
do do Espírito Santo. para termos uma amostragem da fauna e da 
flora perpetuamente em seu habitaI. cujos resultados dessa manuten· 
çào sào dignos e de realce para a C:ência e para o desenvolvimento 
da agroecologia, da agricultura e ciências correlatas, em nosso País. 
Sim, porque quando se faz um trabalho de prospecção numa área 
florestal, saue-se quantos exemplares de cada espécie vegetal ali exis· 
te, seja maCfo, médio ou microorgânicos, mas se faz um levantamen· 
to da faun-a terrestre, seja vertebrado ou invertebrado, muito mais da 
macrofauna"e da macroflora. E"otão, tivemos uma amostragem de to· 
das as bacias hidrQgráfica.s 1.10 l!spírito Santo, as quatorze principais; 
tivemos uma amostragem desde as restingas, o platô terciário, as 
tlorestas de-encostas, as florestas altimontanas e ainda as consorcia· 
ções uniformes, como é o caso dos manguezais, dos babacuais, no 
norte do Espírito Santo, que é a mesma espécie da Amazônia - a 
nrb.l'gnia marlianá. Esse levantamento, fol feito durante dez anos."_ 

1: preciso que se diga que, em 1938, quando ingressava no 
Museu Nadonàl, encontrei o livrinho de um cientista chamado 
John Descurtiz - V. Ex~s ji tem visto livros publicados por ele, 
que veio a falecer, em 1831, no Espírito Santo, fazendo pes· 
quisas em riachos, justamente onde é a Reserva de Com~<>.!~.§ que 
estamos lutando para salvar, tambêm - descobri que ele tinha faleci· 
do no Espírito Santo porque não se sabia aonde isto teria aconteci
do. Em viagem, naquela epoca, o Governador Capitão João Punaro 
Bley, que, por sinal, nos telegrafou em solidariedade, porque era 
conhecedor de todo.'; os fatos com relação às Reservas do Espírito 
Santo; Carlos lindenberg, como seu Secretário da Agricultura; 
Napoleão Fontlnelli, Diretor de Agricultura; Henrique Ruschi, 
Diretor de Colonização, era um irmão que eu tinha; Dr. Manoel dos 
Passos Barro!'., ainda vivo, fomos, juntos, em viagem para a zona 
limite inquestionável do Espfrito Santo com Minas Gerais. Por quê'? 
Porque sugeri ao então Governador Capitão Bley que daquela área 
em litígio entre Minas Gerais e Espírito Santo fosse feita uma Reser~ 
va Bilógica, e, quando lá fomos, dd parecer contrário, porque jã'"fí~ 
nhamos fazendeiros proemínentes, prósperos na região; estava ela 
minada de fazendas. Então, aquilo era um caso a ser decidido. como 
fora. mais recentemente. Pois bem, na volta encontramos, entre 
Barra Seca e Línhares, a área onde se criou a primeira Reserva Bioló
gica no Brasil. No ano de 1938, se criou a Reserva Biológica de Barra 
Seca~ depois, em 1941, se transferiu para o Governo Federal a Soreta· 
ma que era anexa: a estrada fazia a divisa. Hoje, as duas se comple
mentam e formam a Reserva Biolósíca de Soretama. 

Em dez anos de trabalho, fazendo levantamentos, prospectos, 
conseguimos, então, definir os vários tipos fitofisionõmic.os õü 

zoofisionômicos do Estado do Espírito Santo. E sugerimos, como 
Vice-Presidente do Conselho Federal, juntamente com o Professor 
Cândido FirminC) de MeHo Leitào e o Dr. Carlos Lindenberg, ao 
Governador a criação do Conselho Florestal, e, logo na primeira reu· 
nião eu sugeri o estabelecimento das reservas de proteção de fauna e 
flora, que são chamadas as reservas biológicas ou reservas integrais, 
definindo nào s6 as características das mesmas. Por isso, escolhi 
Itaúna, na região de Conceição da Barra, Pinheiros, Soretama, Nova 
Lombardia, Forno Grande e ainda o Caparaõ, porque essas todas e 
Comboios já estavam criadas em 1953. As única .. que foram criadas 
fora do Decreto nÇl 55, de 1948, foram estas: Forno Grande, Pedra 
Azul e Comboios, que foram criadas em 1953. Assim. ficamos 
assegurados com representantes de toda a fa-una e 110ra do Espfrito 
Santo. 

Mas, é também necessário que eu diga a V. Ex's que, para essas 
reservas, adotamos um critério científico para estahelecer a área mí· 
niroa porque o Estado do Espírito Santo, sendo um Estado com 
45...597 quilômetros quadrados, nào se poderia dar ao luxo de ter 
uma área muito extensa para preservar: queríamos a ârea mínima, e 
assim o fizemos. Lembro-me bem que discutimos com cientistas, há 
7, B anos, por que 20 mil hectares para a Reserva de Soretama. Desse· 
lhes. "muito simples, porque, meu senhor, quando fizemos o levanta· 
menta da fauna e da flora daquela região, constatamos que uma 
onça pintada, para viver em seu habitat natural, precisa de 1.250 
hectares de florestas virgens naquela região, porque s6 assim ela man
tém, perpetuamente, alimentação para a sua sobrevivência e para 
seus descedentes". 

Isto é relacionado à proporção de produção de biomassa que a 
floresta lhes dá. Sabemos que nos trópicos, principalmente aqui no 
Brasil, existe a maior produção de biomassas primârias do mundo; 
chega a mais de 1.000 toneladas/ano por hectare, e em alguns lugares 
não passa de 200 toneladas de produção primária por hectare/ano. 
Isto é significativo" porque a energia sobr, através da fotossíntese, faz 
com que surjam os produtores - são s6 os vegetais, no mundo, que 
a produzem, os animais são consumidores e, depois, há os microorga
nismos redutores. Então, de fato, na face da Terra, são os vegetais 
que produzem, o resto é consumidor. Vejam bem que volume nos 
traz a íncídéncia de energia na Regiào dos Trópicos. Qual é a planta 
agrícola que mais se uproxima de uma floresta virgem? A cana, que 
dá 67 toneladas de produção hectare/ano. 

Pois bem, dito isto, temos que comparar que essa produção de 
biomassa econômica é proporcional à biomassa primária. Assim, 
temos que o volume dessa massa é maior nos trópicos: A-Amazônia, 
por exemplo, deveria ser o lugar que desse mais produção agrícola 
no mundo. Mas, vamos investigar por que isto não ocorre. Por fatos 
circunstanciais que chamamos a Lei de Liebig, em Ecologia, que sào 
justamente os fatores limitantes. Vamos buscar energia solar através 
de fotossíntese, que nos oferece os elementos nutrientes seguintes: 
44% de carbono, 45% de oxigénio. Somados, sào 89%. Seis por cento 
é fator de solo, já não é mais atmosférico. Esse hidrogênio é da água 
dissolvlda e existente no solo. Então, só restam 5%. De quê'? De nitro· 
gênio, 1,95%; de potássio, 0,95%: de fósforo,-0,20%; e assim por 
diante. Vamos ver, então, que esse restante que falta - magnésio e 
silica. 1,10%, e 0,08% de outros elementos - seria considerado insig· 
nificante. 

Então, para se ter umil grande produção agrícola na Amazônia, 
seria muito fácil. Ãgua, que é um importante fator limitante"do solo 
- atmosférico já f:.llei, 89% mais os 6% de água que lá se tem em 
abundância - se se tem em excesso, drena-se, se se tem insuficiente, 
fuz-se a irrigação. Estaria, portanto, resolvido o problema da agri
cultura na Amazônia. 

Aí é que tem! Às vezes os microdementos são os fatores limi
tantes, e é o que acontece com todas as zonas trópicas do Mundo. ~ 
necessário uma análise; é preciso uma reestruturação de pesquisa 
científica em todas essas :;:cnas de alta produção. CinqUenta e c10is 
por cento do consumo de proteína do mundo é ainda de cereal, e não 
da carne de boi; é o trigo que dá os 52% da proteína que o homem 
conso"me. Então, ê preciso reestruturar, investigar não a fisiologia 
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vegetal - esta já é muito bem conhecida - não os microelementos 
do solo que são desconhecidos, mas os vivos, os microelementos bi6-
t1C05, porque até .hoje se f<lz um planejamento agrlcola, neste País. 
infelizmente. errado. Agroecologicamente, todos. os mapeamentos 
brasileiros estào errados; a Ciência diz isto, e eu o vivo repetindo na 
Escola Superior de Guerra. onde quer que seja, e provo por "a" mais 
"b", porque, sim nas lonas temperadas - já explicamos isso em vá
rias oportunidades - os elementos componentes do meio ambiente 
nece.<;sàrio para a agricultura, nessas zonas, estào do nível do solo 
para baixo. Na mesma proporção, estão, nas regiões tropicais do ní
vel do solo para cima. 

Estão, no próprio corpo da rJoresta Amazõnica ou Tropical 
estão os elemcntos primordiais. Quando se tira uma floresta, numa 
região temperada, se estâ armazenando numa frise, principalmente 
quando da eHação de inverno, todos os ingredientes indispensáveis 
para termos uma agricultura fértil. Tanto que. nas zonas tempera
das, se cultivam 20. 30,40,50 anos sem precisar colocar fertilizantes, 
a não ser agora que o aumento da fome no Mundo e a explosão 
demográfica exigiram que se aumentusse as âreas de plantio ou a pro
Jutlvidade. Só tínhamos dois caminhos li percorrer. 

As áreas a serem aumentadas. no mundo, s6 existem assim -na 
América do Sul. na Amazônia ou nos cerrados; na África, uma 
parte. e um pedadnho da Ãsia, porque o resto está todo plantado. 
Os 13.6 milhões de quilômetros agricultáveis estão quase totalmente 
plantados. 

E, se analisarmos em faixas latitudinais, como· fiz na Escola 
Supcrior de Guerra, \'eremos, em populaçào por habitante/metro 
quadrado, o que se pode ainda plantar no Mundo. E mais, na Ama-
7ónia, como estou dizendo. temos um solo de composição. Os estu
dos edafológicos no Brasil sào muito bem feitos. 

Quando se faz zoneamento, por exemplo.' como se fez. para 
renorestamento, z.oneamento a lance rapid[ssimo de agricultura, 
também s6 se examina os fatores abi6ticos. Entào, são fatores climá
ticos e fatores edâficos de solo. Como estou dizendo, nas zonas tem
peradas em que se tirou. fica guardada numa frise. ainda têm o inver
no que, com a neve, mata todas as pragas. Aqui é o contrário: tirou
se. é um calor intenso; isto acelera a produção de praga, a umidade 
tambêm. e não ligamos importância aos oLltros fatores. Enquanto lã 
os solos sào de atividade muito mais dinãmica, aqui, são biológicas. 

05 fatore.s biótico!> e que devem ser analisados com muito mais 
profundidade - é um campo aherto de pesquisa para os institutos 
nacionais. Falo Isto, e venho lançar um livro aqui, no próximo mês, 
na ADESG. sobre uma conferência que fiz, analísando a agricultura 
no Mundo em relaçào às populações. Pois bem, estã tudQdito com 
\)s métodos empiricos, tradicionais e de agricultura, que chamei 
industrial. porque a planta, hoje. ê uma máquina de produção. 
Conseguimos. através dos processos de genéüca, obter linhagens de 
alta produção. 

Conhecem V. Ex's o detendor prêmio Nobel da Paz. Norman 
Búrlaug. Eu o l:onheço pessoalmente. ~ um grande geneticista. e foi 
l"jtlcm conseguiu o trigo vermelho, - trigo an30 - cruzando o trigo 
nOrlm - 10, que é uma espécie do Japão, com outro trigo america
no, do México. E~sc fabuloso trigo anão produz três vezes mais do 
que o trigo tradicion;ll. Se o trigo tradicional produz um "x" com 
43kg de nitrogénio. que é o f;ltor limitante produtor de trigo. ele 
produz 2 toneladas. Mas, se se colocar 6Okg, ele já nio produz i"o, 
porque :.l planta cresce demais, cai, cntão. é prejudicial. Mas gene
ticamente. se conseguiu um trigo an~o, cuja espiga ê três vezes mais 
do que a do trigo trudicional. Conseguiu-se produzir "3;0::", na 
mesma área. Então, o "umento de produtividade é válido para 
aquele P~ís que tem todo o,) seu solo plantado, e para outras regiões 
do mundo. 

Acontece. entretanto, o..;uc:, para se obter esse "3x". se tem de 
itplicar 150kg de nítrogcnio por hechlre. E1<: exige três vezes mais 
energia fóssil dú que o outro. e assim é em todo desenvolvimento 
para o aumento de produtividade. Se formos para o n!vel, iremos 
alcançar a mesma coisa. 

Eu dizia da Amazónia. Vamos dar o.exemplo clássico, para não 
dizerem que eu não pesquisei a Amazônia de;'';damente. Quais são as 
culturas amazónicas? Temos a pimenta-do-reino, com um rendi
mento económico viável; o cacau. Mas, o cacau é uma planta 
asquiónto, é um:J planta de sombra, é nativo da Amazônia. No 
entunto, hoje, com os processos de genética - obtenção de novas 
variedades e linhagens mais produtivas - já se está Suprimindo a luz 
em função do aumento de produtividade. Isto é muito importante, 
mas cada vez que o homem mexe no património genético, a ponto de 
atingir essa fase. abre uma barreira muito grande. Ele consegue, sim, 
isso que deseja, ou seja, o aumento de produtividade, mas é alterada, 
alguma coisa do patrimônio genêtico somático que as plantas, em es
tado mais primitivo, ou pouco trabalhadas geneticamente, contêm, 
que são produtos de hormônios vegetais que n6s. cientistas, cha
mamos ferônomas - sào descobertas recentes. de dez anos para cá. 
Os ferônomas têm esta vantagem: sào repelentes às pragas. Então, as 
plantas, na natureza, se defendem desta forma. É preciso guardar o 
património genético primitivo das plantas agrícolas do mundo. 

Segundo ecólogos amigos meus, Dr. Whit e Dr. Dasmam, um 
holandês e o outro norte-americano, se a humanidade não tratar, nes
ses 5 anos -próximos, de proteger o patrimônio genético das plantas 
agrícolas primitivas. iremos para o caos. Porque é como se fosse um 
cào de raça melindrosa, por exemplo. um pequinês. e um pé-duro. O 
Pê-duro a gente larga para lá: Ct pequinês precisa de trato todos os 
dias, injeção, carinho, isso e aquilo. t: natural, porque foi uma raça 
apuTi.lda pelo homem através da genética. Assim são as plantas 
.agrícolas, em seu habitat natural elas devem ser guardadas. A batata, 
nos Andes, o cacau, na Amazônia, o abacaxi, em Mato Grosso onde 
ele é nativo: o abacate, no México, e assim por diante. Porque esse 
p;ltrim6nio genético primitivo será sempre uma barreira de salvação 
paru tl agricultura no mundo; ele nos oferece esses elementos que a 
planta melhorada não possui, para dar-lhe imunidade contra certas 
pmgas e doenças. isto está mais do que comprovado. Por exemplo, 
phyrophlOra infe~tans, esse fungo que causa uma doença chamada 
penisose, quando os batatais estão infestados só se pode queímar. 
não hã fungicida - até hoje o homem não descobriu ---t capaz de 
suprimir essa doença. Entretanto, se hibrida a batata-silvestre com a 
batata com churrages. batata de alta classe, obtêm imunização por 
vários anos, tendo sementes, por vários anos, imunizadas, 

Dessa importância do património genético é que eu quero res
saltar o valor das estações biológicas. porque Já estào as essências 
florestais, as nores silvestres, tantos animais importantes para a hu
manidade, para a própria saúde do homem. Quantos testes temos 
que fazer. .. 

Poderia dizer a V. Ex's o que estamos fazendo. recentemente. 
com beija-flores em relação à hibernação no homem, extraindo os 
hormõnios responsáveis pela hibernaçào no beija-flor que. toda noi
te, é obrigado a hibernar. porque come trinta vezes o seu peso e, se 
não hibernar, ti noite, morrc de inanição. Estamos com microestile
tes runcionando à base do encéfalo anditaulo e potaulo, colocando 
soro tlsiológico aqui e retirando lá, quando ele está hibernado, sain
do c()m essa gotícula ínftma de líquido, que é analisado em aparelhos 
eletrôniços hoje, se consegue fazer uma anâlise perfeita com uma go
ticula. invisível até ao microscópio, talo desenvolvimento tecnoló
g!l:'o científico. 

Filiava eu da pimenta-da-reino, Para obtê· la, no Pará e em 
Manaus. temos que usar 400kg de nitrogénio no solo, de 400 a 
500kg de fosfato/hectares, c temos que ter de 300kg a 400kg de 
potás~io - os japoneses ainda adicionam esterco de galinha, de 
curral. Isto l:usta. utualmente. 85%. Então. o lucro é de 15% - com 
o trabalho do homem, com tudo isto. sobram 15%. 

Vêem V. Ex.~s a delicadeza do solo tropical amazõnico. naquela 
região. Há regiões que não sào tanto assim. são menos lixiviávels 
esses elementos. Altamira, por exemplo, onde se fez plantio de cana, 
tcve-;:e.. no primeiro ano, 110 toneladas de cana/hectare; segundo 
uno. 30 tonelada;,: terceiro ano. zero, porque é arenoso. lixiviável. 
T0do5 Oi. eJelJ·.e!'l{O~ têm que se rcvitalizar. 
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Agon~ pergunto eu: e essa agricultura industrial em que todo 
mundo embarcou? O Brasil também, porque está precisando aumen~ 
tar SU:l::; exportações. quer ser auto-suficiente em elementos como, 
por exemplo, o trigo. Sou contra o Plano Nacional de Auto-suficiên
cia em trigo, no País, e contra por uma razão patriótica acima de 
tudt). e explico. Uma tonelada de trigo, no Rio Grande do Sul, nos 
custa 218 dólares, 60% deste valor siio de fertilizantes químicos, o 
que corresponde:1 quaRe 120 dólllrcs. Quanto custa uma tonelada de 
trigo posta no moinho, no Rio Grande do Sul, vendida pelo governo 
norte-americano a nós'? Noventa dólares. Então, é lógico que nós, 
que queremos exportar e obter divisas, não vamos gastar 116 dólares 
rara apurar 90, seriu o caso se tivéssemos de exportar. 

Mas, por outro lado, temos uma janela aberta? Errado! Não 
estamos plantando feijão suficientemente; todos sabem que importa
mos feijão do Chile. do México. e assim por diante. Temos que olhar 
os problemas nacionais relacionados com isso. Vemos, por exem
plo, as experiências do INPA - Instituto Naciona[ de Pesquisas da 
Amazônia - que estú fazendo um belíssimo plano de trabalho ati
vado. Já os adverti com relação às pesquisas e fatores bí6ticos que 
silo mais importantes.: estes vão definir ° futuro das regiões 
geoeconõmicas do País. porque a nossa área é muito mais tropical do 
qUI! temperada. a nào ser no SuJ, por advinhação, porque na País nós 
não temos leis rígidas de agricultura como têm os pafses desenvolvi
dos. Nos Estados Unidos. não se planta trigo onde se quer, e nem 
quando se quer. Aqui não, planta-se o que se quer, onde e quando se 
quer. Quer dizer, há uma democracia fabulosa neste sentido, -mas 
porque não estamos amadurecidos ainda. O problema de educação 
nesse sentido também é primordial. 

Temos zonas. no Brasil. O agricultor, que veio da Europa,-en
~aiou - plantou feijão. trigo arroz, mandioca - e viu o que dava me
lhor. Acertamos na Regiào Sul - região própria de cereais, desen
volve-se muito bem até São Paulo, Mas, caminhando para os tró
picos, por exemplo, nem gosto de falar do crasso erro que temos, 110 
Espirito Santo, em plantar café, erro abominãvel, irrefletido, 56 
porque a saca de café dá Cr$ 3.500.00, então, ele é econômico, mas o 
dia em que ela voltar ao preço normal será um fracasso total para o 
Espírito Santo. Porque, analisando agroecologicamente o problema, 
fizemos um mapJ ugroedático e outro climatoedãtico relacionados 
com o café. Na superposição dos dois mapas, tivemos o agroecológi
co, e vimos que nào temos. como se chama em Ecologia, uma região 
com condições de produção plena. Isto existe em São Paulo e em 
partes do Paraná e de Minas Gerais. para café; o Espírito Santo tem 
condições restrita, moderada, em algumas regiões que são mais ou 
menos lucrativas. e inapta, esta sim. Só o fato de não dar café, todos 
os anos, na mesma quantidade, no mesmo local, já não é mais condi
ção plena. 

Todos conhecem a questão do café de ciclo, no Espírito Santo: 
um ano dá muito, outro não dá nada. Só isto, ecologicamente falan~ 
do. já é uma região para a qual não se deve estudar esse plantio, a 
não ser quando há uma geada no Paraná. e os outros países, como 
ocorre na África. estão brigando. Aí sim, "café que o Mundo obtém 
não é suficiente, e vai a esses preços altos, como vimos chegar a 
Cr$ 3.500.00, no Espírito Santo. Normalmente, como agora. pelo 
que se está investindo. para obter uma produção de 12 sacas por mil 
pés. quase que não compensa o que se apura no Espírito Santo, de 
CrS ! .500,00 a Cr$ ! .800,00 a saca; quase isto o lavrador gasta, Por 
qué? Porque o café. primeíro, é do tipo inferior -1,8; segundo, não 
dá qualidade de bebida. quer dizer, não d!í. bebida estritamente mole. 

1:: natural que, se o Brasil, na sua política de exportação, quer 
dinheiro, vou exportar café tipo 4,5 ou 6 de São Paulo, porque nos 
pode dar, por exemplo, 400 dólares a saca; não vou exportar do Espí~ 
rito Santo que dá 220 dólares. Ora, se a cota do Brasil ê em milhões 
de sacas, não vou exportar milhões de sacas de café do Espírito 
Santo quando posso exportar de São Paulo, que vai trazer muito 
mais divisas ao País - é uma questão econômica. São problemas 
relacionados com 3. Ecologia. Estou citando esses exemplos para, 
depois, dizer o que de fato é a Reserva Biológica de Nova Lombar
dia. de Santa Lúcia, com o que ela tem de beleza natural, cênica, mas 

nos seus elementos realmente importantes para o estudo do futuro, 
como teses que lá são devolvidas anualmente - lá se faz teses de 
Doutorado, assessorado por mim, pois s.ou seu orientador, de Mes
trado, em plantas epífitas ou não, porque a disciplina que leciono na 
Universidade do Rio de Janeiro. no curso de p6s~graduação, é Bio[o
gia das EptlJtas, que parece não ser importante, mas o nosso é o País 
mais rico do mundQ; e o lugar mais rico do mundo em epífitas é aque
[a Estação Biológica. Quando um estrangeiro chega lá fica embas
bacado por ver 600 mil plantas, mais de 600 espécies, 302 espécies de 
aves, e poderia a Estação ser um instituto internacional de Ornitolo
gia. Aquela Região tem elementos que nenhum Estado do Brasil 
possui. A verdade é esta! 

Se houve esse impasse, reputo~o a uma inaptidão do nosso 
Governador. que começou me elogiando muito, no início do seu 
Governo, mas. quando denunciei corrupção no Governo, ele logo 
achou que era impossível. Mas, eu as provei, e tanto provei que 
foram tomadas providências, depois. Essa realidade foi encarada por 
outros Governadore.~ de maneira diferente. Tivemos Cristiano Dias 
Lopes no Governo, e denunciei corrupção. No entanto. dou-me com 
ele até hoje. No Governo de Artu' Carlos Gerhardt Santos houve a 
mesma coisa; denunciei e ele tomou providências, anulou até as-es;:ri~ 
turas - tenho, aqui na pasta. para mostrar se quiserem - e também 
me dou com de até hoje. 

Ah! Porque brigo com a Aracruz Celulose, com a Aracruz 
Floresta[, com a eia. Vale do Rio Doce". Eu me dou CQm toda a 
Díretoria da Vale do Rio Doce: sou até convidado, às vezes, para 
emitir parecer. Mas é à Ciência, meu Deus! Não sou politico; não 
tenho pretensão alguma ... Disseram - até exploraram esse caso -
que uma vez fui candidato a vereador e obtive 17 votos. 

Isso llconteceu. realmente, no meu Município, porque eu 
prestava serviços junto aos Ministérios no Rio de Janeiro. mas não 
era político! E dizia: ~'Vocês me elegem Vereador". Toda vez que eu 
fosse lá eles diriam assim: "O Sr. é Vereador de onde"? E eu: "Não 
sou Vereador, não sou nada"! Pensei: "Bom, vou me eleger Verea
dor". Então, pedi. 

M as, acontece que eu não sabia que, àquele tempo, pará ser 
Vereador, tinha-se que mandar fazer cédula. E não as mandei fazer; 
quem votou em mim teve que escrever à máquina. Então, tive 17 vo
tos, o que representa muito. pois foram 17 máquinas que funciona
tam numa cidade como a minha, que quase nào tem esse número de 
máquinas. 

Então, V. Ex~s vêem bem como eu tinha o objetivo de ser políti
co na vida. Agora, podem ficar tranqUilos, eu não quero ser nada. 
Muitos já vieram dizer: "Professor, o Senhor nesta campanha. res~ 
suscitou o País, a juventude". É, estou didgindo a juventude mas 
para o bom Jado: estou dizendo dos princípios que a Revolução tem. 
Fiz. agora, cinco ou seis conferências no Rio de Janeiro. Cheguei a 
adoecer na Academia de Ciência, na Sociedade para o Progresso da 
Ciência, onde há subversivos. Mas, chamei a atenção desses jovens! 
Se eles me querem como líder, ou me têm como um cientista de 
gabarito, as conferências que profiro chamam a atenção em benefi
cio da minha Pátria. Não admit.o que ninguém seja mais patriota que 
eu, eu amo o meu País sem erros em minha mente ... (Palmas.) Sei o 
valor que isso tem, e se luto pelos principias e por essa ideologia 
científica é porque tem um cunho realista. e é verdadeira! Que 
provem o contrário os cientistas! Não, às vezes, jornalistas como, no 
meu Estado, que me chamam de "curiosos", "pseudocientista", 
cientista entre aspas. Para mim é uma glória, na minha terra. ser 
chamado assim: s6 me traz dignidade; só me faz trazer estímulo ain
da mais. Jamais encontrei barreira intransponível na minha vjda e as
sim serei até o fim dela. Sei que a Ciência está acima de tudo; a Çiên
cia não tem pátria, mas o cientista sim. É esse o princ!pio que tenho e 
levo comigo. 

Prefiro continuar falando e mostrando os slides, porque 
realmente, eu disse 3 V. Ex's que o patrimônio ... Bom, em primeiro 
lugar, quero decepcionar esta Comissão do Senado por essa má 
colocação em ambiente em que não se pode ver uma projeção com ni-
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tidez, se eu troux.e slide-s dignos de serem vistos em qualquer parte do 
mundc,. 

(Projeção de Slides! 

Aqui, por exemplo, é a área em questão que gostaria. de mostrar, 
mas não pode ver aqui. Eu peço que na pr6xima conferência que 
tenham isso. Posso mandar colocar um~ çO,rtina para escurecer, se 
Quiserem. (Risos.) Não sei se esJão enxergando alguma coisa .. , 

Temos então uma área verde. Esta é a estação Biológica do 
Museu Nacional. Temos as áreas de Napoleão FontineJli, de 
Osvaldo Moura Neves c de Apolinário Nascimento. Essas áreas 
Augusto Ruschi comprou, em 1940, Na escritura de compra, 
coloquei uma seguinte cláusula; "Esta área será transferida para o 
Museu Nacional quando este exigir". Em 1968, tive um enfarte, na 
Venezuela. quando pesquisava nos Andes, Quando voltei, a primeira 
ÇQisa que fiz foi tratar de transferir essa área a quem eu desejava -
MUSeu Nacional- e ela foi transferida. A Sociedade dos Amigos do 
Museu Nacional, aliâs. é uma s.º-ciedade que nasceu para ajudã·lo, e 
existe; seu primeiro Presidente fOI Guilherme Guinle; atualmente es· 
te cargo é do Dr. Henrique Solo, um ge610go. 

Essa área em marrom foi partícular. Essa outra é o do Museu 
Melo Leitão. Já essa área. porque estava inclusa em floresta era de 
um particular, foi comprada e será transferida para o Govern~ da 
Nação. Quando eu morrer, todos os bens pertencentes ao Museu 
Me[o Leitão serão da Nação. A minha idéia era deixar para o meu 
Estado do Espírito Santo, como, em 1953, o quis entregar, todo o 
meu patrimônio ao Governador João dQ!; Santos Neto, e ele, então, 
me alertou, - de que cra adrnin.istrador, não era tão político como 
foi um grande administrador - dizendo: "Você está ficando louco, 
rapaz? Não sabe o que é política. Por que você quer entregar isso"? 
Respondi: "Porque cresceu de tal maneira que não tenho recursoS 
para manter". Perguntou·me ainda: "Quanto de recursos"? Dispen· 
do ·'tanto" por ano. ganho "tanto" então, não posso; por isso quero 
deixar para o Estado". Ele retrucou. "Você nào vai deixar isso 
porque, hoje. sou Governador, compreende, mas, amanhà, entra ou· 
tro aqui e até lhe tira de lá"! Era o que teria acontecido, agora, se eu 
não fosse proprietário da área. 

Eu estaria no olho da rua com esse Governador demagogo que 
lemos lá. Isto eu digo em qualquer lugar, e provo, porque, quando 
ele sai numa viagem, os serviços de prioridade que oferece sào 
vergonhosos. Quais deles de cumpriu, pergunto eu? Muito pouco, se 
é que cumpriu. 

Pois bem, essa área aqui vem compreender, agora, como foi 
feito esse convênio, que eu não assinei, mas meus chefes s.im. - o 
Presidente da Academia de Ciências, o Vice·Presidente do Conselho 
Nacional de Cultura, o Diretor do Museu Nacional, o Reitor da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, a que está subordinado o 
Museu Nacional. e outros órgãos mais se fiz.eram representai no ato, 
Mas, eu fiquei em suspense porque ainda tenho preso no meu bolso, 
na minha consciência. aquele dinheiro que a Nação me deu; e Paulo 
Fundão e eu fomos lá e pagamos as terras, mas não obtivemos o seu 
domínio. Será que não entra na cabeça de um Governador a dignida~ 
de de um cientista que, desde os 10 anos. está pesquisando, para ser 
amordaçado porque fala a verdade, quando há corrupção com rela· 
ção ao patrimônio da natureza, essa natureza que está sendo 
depedrada de uma maneira tno tremenda, na faixa das florestas 
costeiras ou de drfades, de Martins, ou Atlântica, como ela é conheci
da cientificamente? 

Não temos mais quase uma amostragem dessas áreas; o que tive
mos lá no Nordeste, agora, foi a transformação total da. floresta 
cos.teira. a oriental chamada, hoje em C'Jatingas, e é o que poderá 
acontecer no Espírito Santo; é o que poderá acontecer com a Amazô· 
nia - a transformação em um deserto não arenoso, mas, muito pior. 
um deserto de terra de brique, um deserto de laterização -' a laterita 
é o principal elemento da Região Amazônica brasileira, - porque 
um deserto arenoso, como -o -do Oriente, ainda é recuperável com 
muito dinheiro. como os judeus fazem em Israel e em outras regiões, 
tornando·se terras férteis, mas aqui o desastre serâ total, como o é na 

Ãfrica. Ao lado do maior rio domundo - Nilo - corre o maior 
deserto do mundo, e, equitativamente, isso também poderá ocorrer 
aqui. segundo as análises de infra·estrutura que fizemos e publica· 
mos, em 1948. Está dito na fitogeografia do Espírito Santo, uma 
anúlise da Amazônia. na região do Tocantins, que passaremos a cer
rado. ti caatinga, e, se continuarmps com os J'!lesmos processos, 
chegaremos ao deserto na Região. Mas há outras regiões em que isso 
não ocorrerá. porque os rios. que nascem nos Andes, são perenes, e 
outros nào se tornarão perenes. Os rios que nascem na Cordilheira 
Central raramente serão perenes, no Brasil, ou fora da Cordilheira 
Central, em outras regiões. por f:.ltores que toda a geomorfologia nos 
está indicando em outros Continentes. 

Por favor. o próximo sfide. 
( Projeçào de slide.) 

Lá temos vinte cinco mil árvores numera.das. Aqui, estou dando 
uma área de ilproximadamente vinte e dois mil metros quadrados. 
Dentro dessa área da Reserva Bio[ógica, temos quarenta e cinco 
árvores. Fizemos um levantamento. Temos: tae/ia chantina, um ex:em· 
piar, pfeorotaris espudinato, dois exemplares; pleorotads margina/us, 
e assim por diante, vem dizendo o que tem em cima··cre epífitas. As· 
sim. est~o classificadas seiscentas mil orquídeas, árvore por árvore. 

A 27 metros de altura, montamos giraus especiais, desses de 
metal, vamos lá cm cima e passamos a noite observando o agente 
polinizador, Comecei isso, em 1939, fiz um plano no Museu Nacio· 
nal, que seria de 45 anos de estudos para a monografia das orquídeas 
do Espirito Santo. Já vamos tenninar, e no ano que vem, começa· 
remos i3. publicar os dois primeiros volumes. Dentro de quatro anos, 
os oitehta volumes estarão publicados. 

Mas, naquela ocasião, me lembro que Dona Heloísa Torres, Dr. 
Aragão. Olímpia da Fonseca. que ainda está vivo, e outros cientistas 
brasileiros se admiraram. principalmente os botânicos, entre eles 
Kurt Brad. Duque Ferreira, em que eu fizesse um plano·para45 anos 
de estudos. Riram, até. "Vou.explicar aos senhores", disse eu. naque,.. 
la ocasião. "Vivo na floresta, trepo naquelas árvores e vejo que a 
maioria dos agentes polinizadores das microorquídeas são microinse
tos noturnos, e nunca se ouviu falar em polinização de orquídeas à 
noite", Eles ficaram admirados. Continuei: "Como há seiscentas 
espécies, no Estado, qUilndo é que vou ver os polinizadores de todas 
elas. se algumas são polinizadas durante o dia?", 

Pois bem. daí a um ano e pouco, encontrei o beija-flor polini· 
zando orquídea. Tive, portanto. que estudá-lo. e, até hoje, estou estu· 
dando uma série de assuntos paralelos. 

Um outro dia, encontrei o morcego polinizando orquídeas. 
Passei a estudá-los. Apanhando a bibliografia do meu Estado, vi 
que. desde 1815. quando Saint Hilaire e Maxírrii1iano Deville, em 
seguida, estiveram pelo Espírito Santo, eles colecionaram s6 oito 
espécies de morcegos. até 1942. quando eu· começaria a estudar os 
morcegos. que Ihering colecionou, mas não passou de oito espécies. 

Estudando) em 1954, eu acabava uma monografia com 42 espê· 
eles de morcegos. cinco novas espécies e as outras nunca assinaladas 
para o E~pirito Santo. Isto é Biología. 

Um belo dia, encontro um macaco co"mendo orquídea. comen
do nor de manila .hall/is .wnus. Então, fui fazer uma monografia 
sobre os macacos do Espírito Santo - são dezesseis espécies. Isto é 
Bio[ogia, é querer saber a vida da planta e a relação entre os animais 
e vegetais: a intcrrelação, O que significa aquele macaco para aqueJa 
orquídea. para ° ambiente - IstO é Ecologia. 

Assim foi que. ne.'Isa oportunidade, chega ao Espírito Santo, em 
visita ao M.useu, o nosso Embaixador dos Estados Unidos, no Rio 
de Janeiro - ainda nào estava em Brasilta - que era Lincoln 

-Gordon. Expliquei·lhe o que eu estava estudando, porque a Senhora 
dele é geóloga. Dei umil aula de geologia da nossa Região, de Santa 
Teresa. E;xpliquei e fil ver a ele a necessidade disso, mas que, no País, 
não tínhamos knvw·hol\'. Fui eu quem o introduziu no Srªs.il, e tenho 
orgulhu de dizer, neste momento no Senado, chamando a atenção do 
Sr. Embaixador, pilra que .estendessem não só aquela assistência 
social que eles prestavam. aquela alimentação escolar, e etc., mas 
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que também nos dessem knOlç-hvlI' no campo cientítico, porque o 
Brasil era carente, principalmente, em Ecoh.Jgin. Hoj~. V. Ex~s 
podem ver, fui o primeiro a receber cientistas no País. ~inda hoje 
reclamam porque, agoru. mio tenho nenhum americatíl;) comigo, 
mas. durante seis an05, cinco ecô!ogos :.lmericanos, e fizemos uma 
pe.~quisa importante r.1ra os Trô!"ICQS - fechamos "a cadeía -e entre 
os produtores, consumidores e redutores da tlorest:.L Vamos ver sU-
de.l· a respeito disto, ---

(Proje('do de s/ides,) 

Est.a é uma vista da E~taçào Biológica. Vê-se o rio -!"Imbuí e a 
floresta. mais ou menos, 

(Projerào de ~lhit'.) 

Aqui ê uma \'ricsia hieroglin~a - ~'{pero que tenha um cx.empl~r 
melhor. É uma planta que descrevi no Congre"sc (nternal:lunal de 
Botãnica, em 1954, é a mi.lis bela I'rieJia. que é uma bromeliicca do 
mundo, só vive nessa reglão; ê endêmíca. Que-i drier; se oerrubás~e
mos aquilo. iríamos perder tudo iss~). se bem que. devo di/er. a in
tenção do Governo em tomar essa área nào era parã derruhar: queria 
que o Instituto ESladuul de Florest,; a conservasse, mas a área. 
príndpa,! era para plantio de palmlt,), e e.~t..'Í no proce"-">-t.). Uma 
Companhia requereu a ârea para planlin de palmito, Mas, não cra 
bem para plantio, Ex~s, porque a nossa estatístk:a acusa lá l\uase 150 
mil pés de palmito, e~te palmito enlatado é dinheiro para chu(;hu .. 

Pe\.;o que projetem o .çlidl' ~eguinte. 

(Projefào de slide.) 

Aqui é uma taluei arri som' e uma me,nu portíallo, 

Outro .\·/ide, ppr favor. 

Vou mostrando rapidamente. 

Aqui está um pé de palmito. Vejam CQmo é cheío de br.)mélias. 
Até o palmito tem epífltos. Então, vale a pena lutar para eles não tira· 
rem os palmitos de lá. 

í Projt'ção de .I!id('_ J 

Aqui está a ... riesia hiao;:lifica. Esse é o Presidente da (\r.:ademla 
de Ciência, hã doze ano:; passados. Vej'lm bem que isso é visitarlu 
desde antes de 1940. Em 1926, eu já estudava ISSO, com 10,11 :.lnúS de 
idade. 

Isso é um trecho inicial de uma <.:us-:ata, Temos a maJOr cascata 
do município, dentro da E:o;taçào Biológica, que tem duzentos metr.1S 
~~~ . 

(Projcçào de- .I'Jide.1 

Temos, agor"l, lIaur(>/rt?!ia mbrifoli. São plantas niulto lindas, 
mas, neste ambiente, infelizmente, não dá para se sentir o Clue são. 

Aqui é uma região de pedras, pedras e"tas que são a!Cimtiladas; 
são montanhas rochosas Imensas, chcías de bromélias de que iremos 
ver detalhcs_ 

( ProjC'ção de s{ide,,1 

Aqui, estào no topo de uma das rochas alcantiladu~; são 
estudantes universitários da Universidade Federal do Rio rJeJunciíO. 

(Projc~i\o de slidf!. I 

Aqui está uma drósera, planta carnívora que dá no c!lao, na· 
queliJ Região. Podemos ver, justamente, 05 insetos apanhiHln" por 
essa planta, 

Infelizmente a luz não nos permite ver detalhes. 
Pode ir passando os slidt?~ mais depressa. Essas pl(l!'I~l:<' pareci

da:<> com candelabros $6 eXistem naquela Urea. Só estou m(\~tr:lndL) 
plantas endcmicas. 

AqU1 suo de~enhos que fiz aos dez anos de idade, nessa área, 
Nlio conhecia nem B~)tünica com dez anos, masjá fabricava as tintàs 
l:om p:Jpel dt: ~eda, 

Es';t:~ uesenhos foram expostos no salão de abertura da Primeira 
Bienal lnternacion<.ll de Arquitetura, no Ibirapuera. O Salão de Abe.r· 
tura foi meu. Eram cinco :'laias: Lúcio Costa, Niemeyer, Cardoso, de 
São P,nllo, :\rti~3S e Augusto Rusi,.!hí. Essa exposição foi inaugurada 
pel~) Vice-Presidente Rademarker, na ocasião, eu nem estava em Sào 
Paulo. Mas, fiz a Conferência de Encerrameflto, levando uma contii· 
bllic~o O<.lru a .A,rquitctllfU, áreas de pesquisas em que, até hoje, os ar~ 

_quitetos e.st5o durmltldo. "O que a Arquitetura progrediu no mundo 
'llém clã parte estéÚca, além - dizia eu naquela conferência - de 
~llcfaçao e luminosidade? O que a Arquítetura pesquisou em relação 
à Ecologia e nicho ecológico profissio_nal de cada indivíduo humano? 
Porque dC\'e ser aplicada ao homem:' 

Pois bem, citei um acontecime:nto importante. Esta.va eu _ no 
deserto de Saara, num oásis, estudando morcegos, quando fazia a 
minha monografia para uma editora zoológLca francesa, que ê de 
Pierre Gra!>ser, é a obra mais recentemente publicada no mundo, são 
cinqUenta volumes, do:;. quais estão saindo os últimos - a parte de 
morce~mi foi escrita por este pseudocientista, este curioso que lhes 
está ralundo ... egundo os da minha terra. Assim, lá, sentado no topo 
de um cupinzeiro, consegui sentir. um dia, a nece.'isidade de abrir um 
daql!ele~, cupinzeiro, pata ver como estavam se comportando os 
cupins. Mandei os homens que me auxiliavam, que eram de Casa
blanca, e Marrocos, abri-lo. Eram mais ou menos onze horas do dia, 
V i que a ,:>ua l11et:.Jde era habitada por cupins de um lado, e o resto, 
.~ero, não tinh" nada. Percebi que era uma questão de calor, in
CIlHndo este de Um lado, eles mudavam para o outro: à tarde, eles 
mudav .. lm novamente de lado, 0 que se repetia à noite. Com os for
migueiros ocorria a mesma coisa; tinham eles esse formato. 

Achei a questão interessante: era um aspecto de temperatura, de 
luz t', \<1mbem, da areia que os ventos traziam para que não fossem 
acumulada. Voltand0 a Marrocos, vi que quase todos os topos das 
ca~as V. Ex.s já devem ter passadO por Casablanca - são-em cone, 
geralmente. por tausil das arehls, porque ~e fossem telhados chatos, 
cnmo os dos des~rtos do México ou do Peru. que são chatos porque 
hâ ârca$ em que não chove há 300 \)U 400 anos, onde, caso contrãrio, 
ilS 3reias cairiam e () seu pe.l<J afundaria os telhados, 

Lá é por causa da areia. mas, aqui, não hã vento de areia. Isso 
chamou-me a atenção e tiz uma comparação, nesse Congresso, na 
Conferência de Eo(;erramento, dizendo-lhes: "Vou comparar para 
wr.:es v '-tue- c morar numa megalópole, como São Paulo, onde hoje, 
de manhã, atravessei uma rua c vi uma bonita frase, que reproduzo 
pura você!;. "Nós ajudamos a educar o Brasil". ~ 

Era uma fúhr!cu de cadernos de papel que, depoi~, foi fechada. 
Porqul: \);'H.jUt.:!C mesmo dia que por ela passei às seis horas da 
manhã. indo para o Ibirapuera, tinha visto uma porção de gente na 
rua, ·:nrrenuo. sem poder respirar, Quando se queima uma folha de 
papel - V. Ex." já devem saber, mas se não sahem digo-o agora -
um teor ue mercúrio está sendo volatilizado, não tanto para chegar 
u,L) ponto de- matar alguém, mas a quantidade que emanava daquela 
fáb"i"í0ü .d~lVa para matar gente, até. Contei o fato e disse a eles o que 
eu pens<-tva "obre ,-[ mcgalópolt: de São Paulo, no seu descm'olver, no 
~~'ll plano de urbani.wção. Isso eu canso de gritar, no meu Estado, e 
1ft sou uma 'tndminha que não vale nada mas, ao contrário. chamam 
um M"-luricio não sei de que. arquiteto, que faz um "troço" fabuloso. 
porque eu l:l)nheço a equipe dele. E, quando ele vai embora, joga-se 
Illr:l. aqllclc monte de coisas, e os prÕprtos do Espírit0 Santo. b:\sea
dos naquilo. falem e dizem que são eles os autores. Não executam, 
porque criticam o que ele fez, pois precisava quase que derrubar Vitó· 
ria. que nuo tem áre;.t verde, I!_Sio Paulo também não tem - nllo 
n;.tv(t um metro c meio. Têm V. Ex~s" o quanto antes, de fazer uma 
legi::;hlç:lo e ohrigar a indústria a sair da área metropolitana com um 
prazo de lf) uno", - n30 se quer, do dia para a noite. arrebentar a 
"''''l'l1'1f'1mjil naclona!. A hsolutamente, não é isso Q que se deseja~ mas, 
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sim, dar, de fato. condições de vida ao homem da cidade; é preciso 
aumentar a área verde. Se, hoje, se diz que a área mínima é de 
cinqUenta metros quadrados por pessoa, de .... emos dízer que Brasília 
fem cinqUenta e dois melros. Mas, não os prédios estarem todos aqui 
e um "montãu" de verde lá fOnJ. Ora, isto Vitória tem. porque possuT 
as matas do Convento da Penha - coitadinhas - mas, o dia em que 
Tubllrào funcionar. não vamos ter aquela ermida do Convento da 
Penha. não vai sobrar uma árvore; rorque os gases sulfurosos não 
vào admitir que e!a~ liquem vivas. se bem que eles vão soprar s6 trés 
meses por ano. oito meses será -em cima da cidade, para o povo_o 
respirar. (Risos.) Est.l é a realidade que a Ciéncia provou e ninguém 
podl: çontestar. Não sou contra a instalação da Usina de Tubarão no 
Espírito Santo. Quero até mrds de urna, mas quero lugar certo. Fui 
eleito eid.tdào de Vitóría e lenho direíto de falar aos meus concitadi
nos! E isto que acho. 

No rio Doce. podem colocar quantas usinas quiserem. Conheço 
o Reno. Dclawere. a Bcthlehem Steel, conheço todas as maiores 
siderúrgicas do mundo e sei onde elas estão implantadas. Em Vitó~ 
ria, se for para funcionar doze milhões de toneladas, ou vamos 
dessalinizar a água do mar, ou vamos canalizar o rio Doce para lá. 
Esta a realidade! E quero que alguém me diga que não; quero que 
apareça esse- técnico que diga que será passive(, de outra forma, fabrl~ 
car doze milhões de toneladas de ferro sem buscar água no Rio 
Doce. porque o Santa Maria nem o outro dá. Que os grupos 
ec-onômicos têm muito eleitomdo, muita forca, têm. Então, eles 
podem colocar. Eu disse mesmo que o Governador da ocasião, 
inega .... elmente, o pioneiro Artur Gerhardt Santos, no meu Estado, 
foi quem levou esse plano de siderurgia que, talvez, se transforme até 
em realidade. Mas, dentro de Vitória, sou contra. -

A sua euforia era tanta que se o Presidente da KA WASAKllhe 
dissesse assim:"o melhor lugar é aqui no Palácio Anchieta", ele dava 
o Palácio pam montar a usina. E.~ta é a realidade, meu Deus. Eu sou 
dentista, não entendo nada de pOlftica, mas a verdade eu tenho que 
falar! 

(Proj~fão de slides.) 

Esses são desenhos feitos com la. II anos de idade, até 14: 
macarrea. oncidio. aJpasia, gôngnra, birenária. dick[a, pêndula e sua 
flor. vista ampliadu, flor esta que abre e fecha durante o dia. 

Temos, agora, o ninho do beija-flor. 
Peço que esse slide permaneça um pouco, porque vou explicá-lo. 

I:. uma das picadas dentro dessa floresta. Estão v. Ex's vendo esse 
aqui. barbadinho, que é o Dr. James Jackson, Diretor em nível de 
PhD de todos. os cursos de Ecologia dos Estados Unidos. 

Foi a esse homem que me dirigi. quando elaborei um projeto pa
ra fllzer. aqui, essa reciclagem - produtores. consumidores, redu
lores - que ninguém ainda fez em nenhuma floresta tropicul do 
mundo, Ta! reciclagem foi feita por nós durante seis anos; eram 
ónc:o cientistas americanos. eu e mais 18 homens trabalhando. Esse 
homem, quando viu o que cu queria fazer, me escreveu dos I:stados 
Unidos, perguntllndo: "Eu posso ir af para ver isso? "Respondi-lhe 
que era uma honra para mim. Ele veio e disse: ··Eu posso licar aqui? 
_ ao que relruquei: Se você ficar aqui vai dirigir. eu não querõ ser 
nada: eu nào entendo nada disso à vista de você". Ele ficou seis anos 
conosco. Ao saír daqui, fundou a Escola de Ecologia de Campinas, 
que é a primeira e melhor do Brasil. Ele já voltou para os Estados 
Unidos. Essas telas. que têm dois. metros. quadrados, são em número 
de quatrocentos. distribuídos pela floresta, e têm a seguinte finalida
de. E5-tudou~se aqui a limnologia, as águas do solo. pequenos lagui
nho-', DepOIS. foi feito o estudo limnológico, quer dizer, os 
microorganismos, tudo que tem dentro d'água. Do solo, a camada 
de húmus foi estudada. Então, para dar uma idéia a V. Ex"s do que 
~ào, realmente. os microorganismos que formam húmus numa 
floresta tropical. Um centímetro cúbico de terra, aqui. de húmus, 
tem 290 milhÕ.,;:; de bactérias. Quando se emprega o fertilizante qui
mico nessa mesma terra. passa de 290 milhões por centímetro cúbico 
para 29 milhões. Vou explicar-lhes o porquê. As bactérias e outros 
mlcroorganismos transformam os elementos químicos inorgânicos 
em assjmi/;:Íveis. f: um trabalho forçado, para que as plantas possam 

absorver esses elementos nutrientes. E. qUllndo o homem emprega o 
fertilizante quimico, como na agricultura industrial. quer dizer, nesse 
llumenlo fllbuloso de produção. já ê O elemento dissolvido, é só 
colocar ügua que ele Vlll diretamente para a planta. Entào. a planta 
se transrormuu numu m{tquina de produçào. Esta é a realidade, e daI 
t) perecimento desse volume de ba.ctérias por nào terem o que fazer. 
por nào t~rem do que alimentar. Então, elas são eliminadas. Pois 
bem, aqui. eram apanhados ~s elementos da água, do solo, húmus 
etc. e, tum bem. os da atmosfera. Todas as folhas que caiam aqui, 
uma vez por semana. 18 homens e mais nós seis íamos reunindo. 
Cada uma dessas tem uma rlaqueta com o número. e temos sacola 
especiul para recolher tudo o que clliu aqui. Esterco de morcego. 
sementes.,. fezes de p;:Íssaros. tudo ê apanhado, - sào telas que dei
Xllm liltrar só a água - levado ao laboratório, pesado é feito um 
estudo para.se calcular II produtividade primária. t: assim que se faz. 
Essa é J rroduçào da floresta. é o que ela produz por hectare/ano, 
porque está em equilíbrio. Então, quase que ela consome aquilo que 
produz. a imrressão que se tem é essa. Já se viu falar. por exemplo, 
que quase todo o o:dgênio que a Floresta Amazônica produz ela 
consome. Realmente é \'erdade. Mas. ela apresenta mil toneladas por 
hectare, em alguns lugures, de produtos que o homem poderia re
tirar. frutlls. por exemplo. ele poderia colher. Isto não ê material 
agrícol'l. mas é apenas pllra dar uma idéia. 

(Projeção de .~fides.) 

Temos ai. novamente, o Dr. James Jackson. (Pausa.) 
Es..<:e outro .'ilide é nosso. Estávamos colhendo sementes de 

imbaúba c folhas secas. que seriam pesadas. (Pausa.) 
Essa outra projeção é de várias espécies de orquídeas, 
Temos o t'oliantf!s que tem um líquido especial, adicionado. e 

outras glándulas na parte de baíxo - o alcalóide. O marimbonfod 
..;onsomem o akulóidc e as abelhas. o líquido adicionado. 
Biologlcumente. essa plantà é importante. (Pausa.) 

Nessesfide. V, Ex'. estào \'endo agota caindo nesse balde. Esse 
líquido é doce. tem gosto de pêssego e cheiro agradável. (Pausa.) 

Nesse, V. Ex~s. vêem um beija-Oor buscundo. também. esse 
liquidO ud~)cielldo. 

Tudo isto tem que ser pesquisado. 
A polinização do beija~flor nas plantas é muito importante. A 

das abelha:. também o ê. (Pausa.) 
Nesse slide. lemos um beija-flor numa rodriguesia venU.~ta. 

(Pausa.) 
Aí. uma manictnnia flQl·essiJ. vai até o Sul do País. (Pausa.) 
Ãi estú uma lelia ~ outra sendõ· polinizada por uma abelha. 

(Puusa.) 
Temos. agora, LIma {aelia daiana; uma blfrenaria. (Pausa.) 
Sobre essa espécie. fuça questão de falar. É umfimatidium Geise{ 

- foi dedicado ao nosso Presidente da República - do Pico da Ban
deira. Vale ressaltar que não é da nossa Estação Biológica, Foi 
dedicado a Suu Excelência porque. no dia 19 de novembro de 1975, o 
Senhor Pre:.idente da República assinou o Decreto. que [30 nações 
já haviam assinado - o· Brasil havia se comprometido, em 1973, 
numa reunião na Europu - destinado à preservação das espécies em 
vias. de extinção. Isto saiu publicado no Diário Oficial da União dessa 
data. 19 de nO\'embro de 1975, Então, como-é do nosso costume. 
todas as espécies novas são dedicadas a cientistas de renome inter
nlldonal, ou a ressoas que tenham visitado o nosso Instituto. E Sua 
EXl.!e!éncia. anles de assumir a Presidência da República, visitou o 
Instituto t\:lelo Leitão. Já sua esposa e filha o visitaram, peta segunda 
vez., no ano passado, quando o Museu fez 27 anos, e plantaram a 
Arvore Símbolo. Dedicamos, então, uma oncldium a Sra. Geisel, 
também vmdo quase do mesmo lugar, do Pico da Bandeira, onde há 
o Parque Nacional. Essas coisas são significativas. porque foi o que 
estubeleccmos quando inlluguramos o Museu. Todas as espécies 
novas serão. conforme as leis sistemáticas. dadas a nomes de pessoas. 
Eu poderia dur a caracteres particulares que a flor tem, como b01â~ 
nicos_davam. mas foi um destino que dei à nossa Instituição, o de 
proceder sempre assim. valorizar os homens porque o interesse nosso 
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é a preservação da natureza.~ não é toda - como disse. Todas as re
servas biológicas não somam 500 km~, e o meu Estado. como falei, 
tem 45.597 km2 • Então, estamos querendo um mínimo das ãrcas- e 
não absurdos, como muitos pensam, e isso serã de utilidade, repito. 

(Projeção de slides.) 

Temos aí uma polinizaçào, Essa orquídea, por exemplo, recebeu 
o nome da senhora do .ex-Governador ~rtur Carlos Gerhardt 
Santos. f: uma espécie dedicada a Sra. Venoso. 

Temas, agora, uma abenarfa, uma espéeie terrestre, logo car
caratu, por causa dos serviços sociais que ela prestou aos pobres no 
Espírito Santo, com dedicação e desempenho fora de qualquer 
interesse político. Essa senhora trabalhava religiosamente, com um 
carinho todo especial- que pude presenciar como cientista - sensi
~i1izou-me e, então, dediquei-lhe uma orquídea, 

(ProjeçilQ de sUdes.) 

Temos uma laelia rhantinna, uma sobralia macra.n/a, e uma 
borboleta que efetua a polinização. 

Agora, um ~ridendo romiforo. 
Eu mostraria os macacos e os morcegos da região, bem como os 

pãssaros importantes, c....-pécies em extinção. Mas, acho que é bem 
compreensível. 

(Projeção de ~lides.) 

A maioria dessas espécies; foi descrita par mim, pelo menos cem 
espécies novas de orquídeas, só daquela área, e de pássaros, Mostrar, 
agora, um beija-flor que s6 existe ai. Havia mais em outras florestas, 
mas derrubaram tudo, Ele, entretanto, achou o seu habitat lã-, onde 
ficou e está se reproduzindo. 

Esse é um pé de cedro, com milhares de orquídeas catJeia 
~'arnere - a maior do mundo, chegando a ter 30 cm. Nessa árvore, 
todo ano, elas são para mais de l.200. É endêmica dessa Região e 
dela podemos notar 25 variedades. Então, o interesse nosso em salvaM 
guardar essa área - acho - está b.emjustificado. 

Aí são abelhas polinizando. Veja como elas recebem essa des
carga do polinárío. Esses estudos de polinização foram todos rea
lizados. (Pausa.) 

(sso é um ninho de beija-flor. (Pausa.) 
Temos, agora, outro beija-flor na floresta, dando comida ao fi

lhote. (Pausa.) 
Temos, agora, a menor ave do mundo, que pesa 1 grama e 

pouco. Agora, uma pranta que só é polinizada por beija-flores. Dessa 
planta tira-se a folha, no Peru, para fazer fumo; é uma lobélia. Se 
não houver beija-flores, essa planta não existe na face da Terra, pois 
outro inseto nào a poliniza. Então, aí há vida, hã inter-relação, 
importantíssima para a sobrevivência das espécies. (Pausa.) 

Por causa dessa orquídea, estudei os beija-flores. 
O beija-flor introdui õ seu bico aqui, no labelo, cuJa base cha

ma-se hípoquileo, onde mora uma aranha exatamente da cor disso 
aqui, portanto, é invisível. Essa flor chama-se stano/ea graveolaes, 
quer dizer, o odor é nauseabundo, horrível. 

Então, atrai drosófilas. Para comer, ela vai apodrecer; essa plan
ta é muito carnosa, e as drosófilas fazem todas as metamorfoses. 
Então, esse beija-flor vem em busca não da drosôfila, mas da aranha 
que estã lá e não se vê, mas, quando vem a drosôfila, ele pára porque 
da vem comcr a aranha. Devido :.I esse trabalho de interrelaçào, 
comecei a estudar bcija-fll1res, em 1928. 

Nesse outro .. lide. vemos um beija-flor polinizando. As plantas 
preferidas dos beij3-florcs, no mundo. todo, são as bromeliáceas. 

Essa aqui é uma birbt'gia menQ. Olhem como o pólen estã sendo 
roçado no frôntex do beija-nor. 

Aqui, uma flor de maracujá; umfetolus squaUdo numa bromélia: 
uma la/ela camera com clorostis; um pígmonus hidali que também s6 
vive naquela floresta, não é cncontrado em outro lugar do mundo . 

• 

Esse ~lide. vou e1tplicar, porque é de uma pessoa de Santa Ca
tarina, muito lmportante,' o Sr. Schimidt, da Indústria Tupi. Esse' 
beija-flor 'é de lá. Chama-se pi%rEs iãlibiâ. Estão V. Ex.s vendo, 
aqui, um p'edaço azul. Quando ele está em amadurecimento sexual, o 
beija-flor, para conquistar ·a fêmea, tem que -conquistá-la' 
psicol6gicamente, como o homem que dá suas "paqueras" e prega 
suas mentiras. (Risos.) Todos os animais fazem isso,. Eu,. com· 15 
anos, correspondia-me com um homem que, hã três anos, foi o Prê
mio Nobel de Medicina - Konrad Lorenz. Homem fabuloso que fez 
a "Teoria dos Liberadores". E: a liberação de uma ~endência atrav~ 
de estímulos. A tendência é essa: sei que ela gosta que eu ande bem 
vestido, então, eu vou me vestir bem. Jã é uma tendeReia para a 
conquista. Pois bem, essa espécie de beja-flor, no amadurecimento se
xual, tem essa carequinha e, ao lado dos olhos,·cria-se uma proieina 
cuticular. que é um derivado da melanina ...;.. passa a ser cianina ....... 
ficando essa área azulada, c'omo as moças, 'hoje, põem azul, o macho 
põe só nessa época, e tem penas, É muito interessante. 

Nessa projeção, vejam como ele mostra as· penas bonitas que 
tem à fêmea. Ele está fazendo o máximo. A isso chamei o paroximo 
da,. 4' fase da parada nupcial. Não vou explicar, porque estou falando 
aqui, em Ciência e Ecologia e, seria desviar o assunto. Mas, como o 
belo sexo está aí, é interessante explicar, pelo menos, esta fase. 
Então, ele está mostrando todas essas penas, Ela já consentiu 
porque, antes, bateu muito nele, até chegar o eleito a 200 metroS. Ela 
consente que ele venha para perto da ãrea de nidificação, porque é 
ela quem faz o ninho, trata da prole: ele não faz nada além dessa 
"paquera".,. (Risos.) O fato é que ele já mostrou toda a plumagem 
bonita que tem, mas ela não lhe disse "amém", ainda. Então, ele não 
tinha mais nada para mostrar. Olhem como ele eriçou aqui. Os 
outros dessa espécie, desse gênero, têm um topete vermelho, outros o 
têm azul. Ele não tem topete, mas tem essa carequinha aqui em bai
xo. Então, ele faz aquilo que V. Ex.s viram, ou seja, mostra a careca, 
e ela não resiste. (Risos.) Essa é a realidade. Isso aconteceu em Joinvi
le, na terra do Dr, Schimidt. 

(Profeçao de sfides.) 

Olhem como existem os predadores na natureza. Isso é uma teia 
de aranha em que caiu uma fêmea. Eles fixam o material no ninho 
com teia de aranha, liquens, etc. Então, a teia de aranha era tã~ forte 
que a fêmea ficou presa, e, se eu não chego, ela teria morrido. Mas, já 
encontrei fêmeas mortas nesse tipo de teia, e a aranha acaba sugando 
as vísceras desse bichinho. 

Essa é a aranha caranguejeira que pegou um beijar-for à minha 
vista. Então, pude acompanhar, durante vinte e quatro horas, o que 
ela fez, filmando e fotografando, e levei isso para um congresso in
ternacional. Isso eu vi em cima de um tronco caído. 

Aqui é o mesmo beija-flor, de Joinvile; vemos como ele loma 
banho nas folhas. Muitos o tomam nos lagos, em água corrente; 
O1ltros, em respingos. 

Temos, agora, a bananeira. Aqui é para explicar a muda, Há 
espécies em que o macho muda de cor, outras não, conservam sem
pre a coloração. Esse é o fetoris nigre roxo; s6 vive naquela floresta. 
Foi descoberto por mim, em 1973.- Vejam- bem V. Ex's. Quarenta 
anos trabalhando nessa área, e descobri uma espécie que nunca tinha 
sido vista no mundo. Por quê? Porque destruíram as matas em redor; 
ele vivia num nicho ecológico muito pr6prio, - estava eu falando, 
hã pouco, em nichos ecológicos, em residências. Sabemos que o ho
mem de 500 anos passados era diferente: o filósofo era médico, 
pintor, etc., era tudo. Depois, foi evoluindo a humanidade, as 
civilizações. Então, o médico é médico: o advogado é advogado; o 
poeta é poeta, e assim por diante, Mas, hoje, dentro da Medicina, hã 
especializaçõ~es, Por exemplo, a or.t.alinologia s6 cuida do olho. Mas, 
hã pessoas, dimtro da offalmÇllogíà, ·.qu~:~6 ',estudam a retina; outroS 
só estudam o pedgino: El').tã,o!.o lahorat6,rio de estud9- e a sa~a de pes- . 
quisa e trabalho desse homem que s6 estuda o perfgino·. não po.dem 
ser os mesmos de um oftalmOlogista geral, não pode ser nem a sala 
de um que s6 estu~~~w.i.t}~:.A)sto.i?h~lQ1~~;~ico~i_~ 
profissional. quer dizer, e a !UPerespecializaçào·di!fifrCr'7a=ã' profissão, • 
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Esses sào problemas de ecologia urbana aplicada ao homem. Os 
arquitetos, .os paisagistas, os urbanistas, todos esses tém que se 
associar aos ecólogos, aos biólogos - e isto a humanidade tem que 
compreender. Hoje, quem não sabe que na Alemanha Ocidental, 
quando se vai reformar um prédio, faz-se atFum plebiscito, às vezes. 

Estive em diversos países. Na Venezuela, por exemplo e Améri
ca do Sul - fiz o seu Parque Nacional, trabalhei durante 5 anos, 
ainda com a Revoluçào pois foi de 1959 a t 965. 

Pois bem, elegeu-se o que quase seria a ave nacional da 
Venezuela. Nos jornais havia uma disputa tremenda, era um verda
deiro eleitorado. Uns queriam o turpial, que é o nosso currupião 
aqui no Brasil~ é uma espécie um pouco diferente da que eles 
chamam, no Nordeste, de sofrer. 

Pois bem, lá ganhou o turpial, mas a luta foi grande. Aqui no 
Brasil se elegeu por um decreto, por exemplo, é o sabiá-laranjeira. 
Mas, se o público falasse. talvez não fosse eleita esta espécie. Querem 
coisa mais absurda do que isso_1 Instituiu-se como árvore naCional o 
ipê. E o Brasil que recebeu este nome, meu Deus do Céu? O nome do 
pau-bra~j] ficou em segundo plano. Pergunto eu: se houvesse um ple
biscito, teria sido o ipê? Pode ser que sim; é uma árvore digna, e não 
falo nada disso. Mas, falo da liberdade de escolha, do bem-prazer. 
Talvez eu dê um palpite, pois sou amigo do Presidente, e então digo: 
"Olha, vou eleger a árvore tico~tico" (Risos.) Mas, isso não é bom; 
não estamos mais assim. Quero mostrar o que se faz. nos países 
desenvolvidos, com relação aos problemas da natureza, só para 
comparar. Temos a Old Bon Society, de que sou membro honorário, 
nos Estados Unidos, que tem 50 mil sedes próprias; são mais de 50 
milhões de associados, desde crianças a naturalistas. Então, por isso, 
lá, se compreende muito o que é pesticida; por isso se valoriza os 
pássaros. Basta dizer a V. Ex~s o que comem os gaviões, por ano, 
nas fazendas do Kladim, com seus 3.800 hectares de pasto. Cada 
gavião daqueles come de 27 a 47 quilos de gafanhoto e ciganha -
não tem uma praga sequer naquela fazenda. Por quê? Porque eles 
têm 5 mil hectares de floresta virgem, onde esses gaviões se 
reproduzem - são três espécies de gavião, anum e bem-te-vis. enfim. 
uma porção dc pássaros come (nsetos. Ele nào usa um inseticida no 
seu pasto. Mas, não é s6 ele. Aquela floresta está salvaguardando 
18.500 hectares de pasto. Há quatorze anos, estou estudando esses 
problemas práticos de ecologia, e não precisa nem de ecólogo, basta 
um pouco de boa-vontade dofazendeiro, em deixar uma ãrea propor
cional de floresta à área que tem em capim ou em agricultura. 
Porque, nos Estados Unidos, o que se economiza de dinheiro em 
inseticida por causa dos pAssaros ... E, depois, tem o seguinte. Lá. 
com que pinus se refloresta? Se V. Ex's nào o sabem, eu digo. Com 
carvalho, com faia, com todas as espécies regionais. 

Na Europa, a mesma coísa: o reflorestamento é feito. O Japão, 
meu Deus do Céu, é um pafs que tem 67% da sua área em florestas .. 
Sabiam V, Ex~s disto? Se há algum japonês aqui, que me conteste, se 
é mentira o que estou falando. Sessenta e sete por cento da área do 
Japão é de floresta, sendo 47% de floresta nativa; só 20% que é de 
floresta de espécies exóticas, para reflorestamento industrial também. 

Pois bem, meus Senhores, o Japão quer e vai fazer. O paraíso 
terrestre será no Japão, porque eles sabem usar a cabeça. Hoje, eles 
despoluíram todas as suas águas - estão elas quase bebíveis, como ~ 
o Tâmisa, em Londres, onde vi pegarem truta, recentemente. Ele era 
poluidíssimo. 

Quanto está custando isso a esses povos? Será que não re
cebemos esses exemplos como dignos de nos precavermos, ao invés 
de, primeiro, poluirmos para, depois, termos que gastar aquilo que 
não temos.? Estamos em zona tropical, onde isso é caríssimo; ~ um 
desequilíbrio vertiginoso no ecossistema, onde poderá ser um caos, 
um desastre tremendo. Esta é a vontade que tenho sempre de 
transmitir, e a transmito, àjuventude que está ávida de saber. 

Estamos vendo tudo isso s6 com esse problemazinho, que, hoje, 
até (ouvo. Não sei - e já o disse - se os Senhores conhecem a histó
ria de São Francisco de Assis. Há dois anos, os Capuchinhos do 
mundo inteiro quiseram·me condecorar. E o fizeram este ano, 
porque no passado eu não podia. Este ano, no dia 4 de o~tubro, que 

é o dia de São Francif;co de Assis, os Capuchinhos do Rio de Janeiro, 
de Minas, de São Paulo, etc., levaram-me uma placa. Houve, então, 
uma festa na minha terra, e eu estava nessa luta tremenda aqui. 

Lá. agradeci. Mas, quando recebi essa caravana ecológica, fiz 
um discurso veemente, porque o Sr. Governador elogiava a cara
vana, ia receber muito bem, ia mostrar o processo - mas não ia mos
trar o processo que eles deram sumiço e sim o outro de reconstitui
ção que requeremos erradamente em nome da sociedade porque nos 
mandaram requerer assim, enquanto que Q dono da terra era o Mu
seu Nacional, e não a sociedade. Mas, já era dono; apenas sumiram o 
processo, a escritura; sumiu tudo! Mas, talvez ainda venhamos ~ 
encontrá-lo. apesar de termos assinado um Convênio. Mas, eu, 
Augusto Ruschi. estou mandando prosseguir as investigações 
porque, como encontrei os últimos diários oficiais que estavam na 
face da Terra, dando uma busca, pode ser que eu encontre, também, 
o processo em .1lgum lugar. Se não o queimaram, vamos encontrã~lo. 

O fato é que eu disse que talvez faça como fez São Francisco de 
Assis. Em Assis, ele foi chamado para um lugarejozinho com o nome 
de Gúbio - é uma cidadezinha com uns 300 habitantes - isso no 
an·o de 1216, porque em 1226 ele morria, 

Pois bem, São Francisco de Assis, que conversava com as 
andorinhas, era um homem fabuloso. Em certas passagens, diz a 
história de São Francisco de Assis, testemunhada, que ele se dirigia a 
um local para fazer uma pregaçào. Ao andar pela estrada, mandou 
ele que o pessoal esperasse um pouco porque ele estava vendo uma 
porção de passarinhos gorjear; foi lá e conversou com eles, dizendo
lhes: vocês têm alimentação suficiente; para vocês não vai faltar 
comida. Mas, vou dizer a vocês que procurem a vizinhança e: vão 
para lá. 

Em outra ocasião, ele estava fazendo uma pregação, e as andori
nhas estavam fazendo uma barulhada. Ele pediu que parassem um 
pouco porque ele queria falar. Então, elas pararam, Ele as chama
va de minhns irmãs; assim chamava também a água, as pedras e aos 
lobos, meus irmãos. 

Então, a cidadezinha de Gúbio ouviu falar em São Francisco, e 
foi buscá-lo, porque um lobo andava comendo toda a população da 
cidDde que saía para os campos; as crianças eram comidas - s6 o 
lobo maior da matilha fazia isso. 

São Francisco atendeu ao pedido e foi para lá. Nessa região. 
São Francis.co começou a andar e umas 5'0 pessoas da cidade distan
ciavam dele uns 80 metros. De repente. o lobo apareceu e partiu 
para cima dele; todos gritaram. São Francisco nada fez, apenas 
riscou o sinal da Cruz no ar. E o lobo, a uns 20 metros de distância, 
deitou·se e veio rastejando, com a cauda balançando mas rastejando, 
e parou nos seus pés. Então, São Francisco alisou a cabecinha e dis
se: "Meu irmào lobo, você, com a sua fome, está comendo as crian
ças da cidade, e as pessoas que nela trabalham. Oe hoje em diante, 
nào lhe vai faltar mais comida. Em qualquer casa dessa cidade vocé 
pode entrar que as criançDs, o pessoal, vão lhe dar comida". E ele 
seguiu São Francisco, ficando morando com ele em GÚbio. Ele 
recebia comida em qualquer casa; as crianças montavam nesse lobo 
- era o brinquedo delas e de toda a cidade. Esse lobo, depois de 4 
anos, morre, e a cidade em peso chorou; a cidade que era de pobres, 
de campesinos, se reuniu, se cotizou, e mandou fazer um monumen
to, em tamanho natural, de mármore de carrara, que lá está num 
mausoléu do Cemitério de Gúbio - aquela obra magnífica foí feita 
pelo maior escultor da época - eles tiveram orgulho de fazer isso. 

Pois bem, nessa briga toda que venho mantendo pela natureza, 
como já fiz com a Vale do Rio Doce, para não deixar que essas reser
vas se passassem, mas que fossem aproveitadas, como fiz agora com 
a Estação Biológica do Museu Nacional, pode ser que, amanhã, eu 
reconheça nesse homem, que queira aniquilar, que queira entregar a 
área a uma companhia para o plantio de palmito, ou fazer não sei o 
que, porque viu que eu denunciava corrupções, pode ser que eu 
4.'~leia vivo pam dizer a ele, até mesmo para falar em praça públíca, e 
para erguer uma estátua ao Sr . .t:ldo Alvares. porque ele, com essa 
campanha, me ajudou a construir, a criar, no Brasil, uma 
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conscientizução nacional em relação à proteção da naturez:a. Sou 
capaz disso, porque sou, acima de tudo, cientista, e mais do que isto, 
patriota, brasileirQ que amo a minha terra como os Senhores devem, 
amã-Ia também. (Muito bem! Patmas prolongadas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Antes do início dos 
debates, a Presidência deseja registrar as presenças, muTto honrosas 
para nós, do Líder da Aliança Renovadora Nacional" no Senado, o 
nobre Senador Eurico Rezende, do Presidente da Aliança Renovado
ra Nacional no E.~pírito Santo, o Deputado Estadual Walter de Prá; 
o Deputado Federal ArgUano Dario, Presidente do Movimento De
mocrático Brasileiro no Espírito Santo, e o Prefeito de Vit6ria, o 
Deputado Setembrino Pelissari, 

Isto demonstra, fora de qualquer dúvida, que o esforço do 
Professor Augusto Ruschi em defesa da natureza empolga. sensibili~ 
za e entusiasma todos os elementos representativos da vida política 
do Espírito Santo, que aqui comparecem para prestigiá-lo, 

Agora, vamos iniciar a fase dos debates para os quais se increve
ram os Senadores Adalberto Sena e Dirceu Cardoso e os Deputados 
Pederais Gerson Carnata, Argilano Dario e F'ábio Fonseca, 

Inicialmente, concedo a palavra ao Membro da Comissão de 
Educação e Cultura do Senado, O nobre Senador Adalberto S~na, 

O SR. ADALBERTO SENA - Ilustre Professor, antes de mais 
nada, quero ex.ternar a satisfação com que ouvi não diria a exposi
ção, mas a aula que V, Ex" nos deu, Aula que foi uma verdadeira 
catadupa de conhecimentos) catadupa de tal maneira empolgante e 
vadada que, muitas vezes, fez com que V. Ex' parasse certos pontos 
da sua exposição para cair em digressões mais interessantes ainda, 

Inicialmente, queria diô!:er uma palavra
4 

a V, Ex" em abono do 
Congresso Nacional. V, Ex.' falou, com certa amargura, que se escO_" 
lheu o ipê como a árvore simbólica da nossa nacionalidade, quando 
essa preferência deveria ter sido.dada ao pau-brasil. Mas, veja 
V, Ex' que essa preferência pelo ipê nasceu mais de certas manifestaw 
ções literárias, talvez devido ao romance de José de Alencar, Devo 
informá-lo de que, há poucos dias, o Congresso Nacional aprovou 
um projeto considerando o pau-brasíl como a árvore sim'b6lica da 
nossa nacionalidade. 

Agora, para não tomar muito tempo - costumo ser um pouco 
sintético nas minhas indagações -, desejaria que V. Ex~ me explicas· 
se, com mais detalhes, essas diferenças que assinalou entre a produw 
ção do solo da Região Amazônica e a da Região do Espírito Santo, 
por exemplo. V, Ex' ê do Espirlto Santo e eu, do Amazonas. V, Ex' 
falou que a produção da Amazônia parece que estaria mats ligada à 
parte superior 0.0 solo". 

O PROFESSOR AUGUSTO RUSCHI- Exatamente. 

O SR. ADALBERTO SENA - '" enquanto a QtItra estaria 
dentro do próprio solo? 

o PROFESSOR AUGUSTO RUSCHI - Exatamente. Isso 
não é propriamente para o Espirita Santo, mas para as regiões 
temperadas, cama por exemplo, a América do Norte e a Europa, na 
região pólo ánica ou chamada paleática - a nossa ê a neotrópica, 
neo-ártica é americana, A neo-ártica com a paleática formam a 
região biogeográfica chamada poloártica, Nessa região, que é de 
clima temperado. os componentes referentes às substâncias que são 
assimíladus pelas plantas como o nitrogênio e o carbono, que são os 
principais, esSes dois elementos - nitrogênio e carbono - se 
encontram 48% e 52%, tanto nas florestas das regiões temperadas 
como nas de regiões tropicais. 

Acontece, entretanto, que eles são distribuídos - ri carbono e o 
nhrogênio - em diferentes partes. enquanto que, nas florestas de 
clima temperado, está do nível do solo para baix.o, quer dizer, estã na 
composição do solo, aqui essa mesma percentagem nas florestas das 
regiões tropicais está do nível do solo para cima, quer dizer, no pró
prio corpo da floresta, Isto ubrange a fauna, que está voando, o pró
prio corpo da planta. que está na atmosfera. Esta é a: diferença, estes 
componentes estão direrenciados desta forma, ' 

o SR. ADALBERTO SENA - Então, V, Ex' acha que a 
destruição da Floresta Amazônica - mesmO pardal - não ê reco"· 
mendada? -

O PROFESSOR AUGUSTO RUSCHI - Não, o que se tem 
que fazer é uma análise de inrra-estrutura. Quando a gente vai fa2:er a 
exploração de uma mina descoberta, por exemplo, de manganés, No 
Amapá, onde se descobriu uma mina d-e manganês, se fez um estudo 
de prospecção, Primeiro, qualificouwse o tipo de manganês - qual o 
teor de munganês existente ne..<:;se minério encontrado, Segundo, qual 
ê o potencial desse manganês existente? Quer di~er, quantos milhões 
de toneladas existem nas minas de manganês do Amapá'? Terceiro, a 
sua exploração económica é viável'? Então, se faz estradas, como se 
fez, cidades. como se fez para abrigar o pessoal, e inidawse a exploraw 
ção da mina. t um estudo de infra-estrutura conhecer o teor do miné
rio, O seu valor, a sua quantidade, Na agricultura, tem que ser feita a. 
mesma coisa, 

Vamos explorar a Am2.zõnia para a agricultura? Então, vamos 
saber. primeiro. conhecer. Infra~estruturalinente, é um trabalho de 
ecologia em que se deve levur em consideração não só os "ratores 
abi6tico1>, como se tem feito, os climáticos e os pedol6gicos ou 
edafológicos, Os climáticos vão desde a distribülção de chuvas, 
temperatura, pressão atmosférica, direção de ventos, etc. enfim, to
dos esses fatores, Os edafológicos são: análise do solo, química do so
lo, e granulometria do solo - Se ele é sHicQwarenoso, silico-argiloso,
etc, 

Tendo essa infra-estrutura - chuva, temperatura, posição etc, e 
mais o que se tem no solo - então, se diz: se o solo serve para milho, 
pafa trigo ou para uma infinidade de espécies da agricultura, 

Assim ê que tem sido feito, no Brasil. Mas, esta errado, Não são 
só esses elementos os essenciais: esses são de atta importância. Mas, 
aqUi, como o fator biótico é muito mais importante do que o físico, 
- conforme vimos nas regiões - temos que anaIísar a microfauna, a 
microflora. Por exemplo, Darwin, ao estudar o efeito das "minhocas 
no soto, chegou à seguinte conclusão: que as minhocas removem, por 
hect~re/ano. 4 toneladas de terra - e a minhoca não vai muito 
profundo. Então, ela remove, numa camada superficial, 4 toneladas 
de terra, por ano num hectare. Isso passa pela trato digestivo da mi
nhoca, enriquecendo de miCToorganismo, quer dizer, é um humos 
revitalizado, Esta é a importância da minhoca, E os ácaros, que estão 
numa proporção muito grande por metro quadrado'? E os micro
organismos com bactérias e fungos que eu disse que vão de 290 mi
lhões por cent[metro cúbico, e quando se põe fertilizante, cai 'para 29 
milhões por centímetro cúbico'? Então, ê sinal de que, tá, tem elemen
tos para essas bactérias e fungos trabalharem, Esses elementos de
vem ser estudados, 

Dando um exemplo mais característico, na região de cacau -
no Espirito Santo e na Bahia, o temos - existe um orga"nismo chaw 
mado CEPLAC, que todos conhecem, que tem um instituto -
CI2.PEC - que faz as pesquisas, 

Quando se quer fazer o raleamento no sombreamento de cacau, 
injeta-se um arboricida chumado Norton" 101 com vinte centtme
tros cúbicos, em 30 dias. a árvore morre, Então, aquilo seca e dá 
mais luz, que vai provocar mãior frutificação nas plantas de cacau. 

-Mas, quando eles injetam Norton numa planta, por exemplo, como 
a luea van'rata, que é uma planta majestosa da floresta, morre com 
esta de 70 a 80 pés de cacáu. Por quê'? Porque hã uma interrelação 
entre as radicelas das duas ãfvores, Os fungos micorrizais, que são 
responsãveis pela transferência da planta do cacáti para a luea. ou 
desta para o cacáu. levam 01> microt::lementos nutrientes para dentro 
do Qcáu ou da luea, atraves do!> micélios desses fungos, o que vai "ser
vir de alimento, Então, ele leva esse veneno, esse arboriCIda, para a 
planta do cacáu e mata, Nós fizemos o inverso, ou seja, injetamos:n-o 
cacãu para poder matáwlo. Mas, eu queria saber quais eram as planw 
tas, as espécies. mais ou menos precisamente, que estavam 
interrelacionadas com o cacãu e com a floresta, Então, quando 
aplicamos no cacãu, vimos que era a [uea varicata, outras árvores 
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tumbém. A importância do experimento é conhecer, analisar os nos
sos ecossistemas tropicais, fazer [nfru-estrutura anaHtica, para deter
minar, depois. qual seria a cultura ideal para a Amazônia, 

Sabe-se. hoje, que o sistema d.e plantio do cacau sombreado com 
bananeira!', e depois com critrina,-etc, não é mais o ideal. Já Se estã 
voltando para a nore.'iota nativa, e sem fazer estudos de infra-estrutu
ra analítico-ecológica. Estou batalhando. agora, para ver se coos
cientizo, nesse livro que estamos para lançar aqui em BrasHia, a pedi
do da ADESG que se intitulará Agroeco!ogia - é a primeira vez que 
se faz uma análise dessa no Mundo. 

o SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Aliás, Professor 
Augusto Ruschi, está presente o Presidente da ADESG em BrasíHa. 
o Dr. Nilton Rossi, que nos está convidando para o lançamento do 
seu livro. no dia 3 de dezembro, data de seu aniversário. 

O PROFESSOR AUGUSTO- RUSCHI - O meu aniversário 
serâ no dia 12. mas virei no dia 3, com muita honra, 

Fiz uma conferência, no primeiro ciclo da ADESG, estava doen
te, mas fiquei entusiasmado. Quando acabava a conferência - e lá é 
proibido bater palmas - bateram palmas para mim de pê. E agora, 
na ültima que fiz sobre Agroeconomia - lembro-me bem - bate
ram palmas de pé três vezes. Da ültima, por cinco minutos, e pedi pe
lo amor de Deus que parassem de bater palmas, visto que não preci
sava disso. Realmente, eles ficaram empolgados, Sou um homem SU~ 
per entusiasmado, pois amo demais a minha pátria. E po<;so dizer 
que a capa do livro está muito boa, porque aqui estão o Brasil. a fon
te de vida. que é o sol. tiS únicas produtoras da rlatureza, que são as 
(lrvores: e, por aqui, devemos esw,r n6s. os homens e os animais. À 
prímeira vista, aprovo inteiramente esta capa. 

O SR, ADALBE.RTO SENA - Estou ansioso para ouvir a 
palavra do meu colega, Senador Dirceu Cardoso, e a dos demais ilus
tres representantes do Espírito Santo .• 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador DIrceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Sr, Presidente, ilustre Dr. Rus
chi, os ecos da sua luta no Espírito Santo ressoaram aqui no Senado 
e até na Câmara, também. Fomos o Senador que, desde a primeira 
hora, se posjcionou a ravor da sua campanha e foi até o nosso estima
do Estado levar-lhe a homenagem da nossa solidariedade pelo que 
V. S~lutava. 

Ilustre Conferendsta, que nos brinda com esta magna aula, 
quero crer que mais do que as parasitas, mais do que as epífitas, mais. 
do que os pássaros raros, mais do que as espécimes em véspera em 
ex.tinção, mais do que tudo. o Espírito Santo oferece uma avis rara, 
que é o homo thaeresensis, um homem humilde, que luta contra essa 
consciência brasileira rredatôria; luta contra o poder; lula contra 
todos. sozinho, e os enfrenta potência para potência, Esse homo rhae· 
re ... enú~, essa avis rara, -considera muito mais importante do que os 
wlibris, as epífitas, do. que toda aquela vegetação biófita da sua flo
resta. muito mais importante até do que a sua Reserva é V. S' 
(Palmas.) 

O PROFESSOR AUGUSTO RUSCHI - Agradeço ao- Sena· 
dor Dirceu Cardoso. Realmente, fol seu o primeiro pronunciamento 
de solidariedade que recebi do Senado, ainda nos primeiros dias, 
Quando os primeiros clarins da imprensa, no Rio de Janeiro. rila
vam, S. Ex.' já levantava a sua bandeira em favor da minha causa. 
Agradeço também ao Senador Adalberto Sena pela sua participação 
e desejo de saber algo a respeito. 

O SR. DIRCEU CARDOSO_- Devo dizer a V. &. que não fui 
~u s.omente, Todo o Senado se levantou a seu (avor. Membros de 
amhos 0<: Partidos, de todos os Estados brasileiros. Eu levaria a con
tribuição do Senado àquela caravana ecológica que lhe foi tributar o 
,:;cu respdto e admiração. 

Professor Ruschi, esquecendo, por instantes, as plantas e os ani
mai.~. gostaria que V. S' nos explicasse por que razão o Estado do 

Espírito Santo, que é um poder menor, quis desapropriar aquela área 
de Santa Lúcia, entregue aos seus cuidados, à sua ciência, à sua dedi
cação, ao seu apostolado, que pertence ao Governo Federal, por
tanto a um poder maior. Pediria a V. S~ essa explicação. essa luz, 
para que entendêssemos essa desapropriação. 

O PROFESSOR AUGUSTO RUSCHI ~ Perfeitamente, 
nobre Senador. Darei a explicação real do fato, com o maior prazer, 

O SR, DIRCEU CARDOSO - Gostaria de complementar, 
Sabemos que as reservas entregues ao Estado foram invadidas, algu
mas loteadas. outras quase abandonadas. Como poderia o Estado 
desapropriar uma área tão bem vigiada, tão bem entregue à fis
calização. uma fortaleza mesmo que V.S' erigiu? Por quê o Estado 
quis fazer essa desapropriação? Quais as razões jurfdicas, pois as- polí
ticas eu sei. 

O PROFESSOR AUGUSTO RUSCHI - O Estado do 
Espírito Santo recebeu. por várias vezes, Como falei, os governos 
passados, desde os tempos de Cristiano Dias Lopes, Artur Carlos 
Gcrhardt Santos, e continuei a fazer denúncias sobre a invasão da 
Reserva de Comboios, que vem sendo invadida hã anos, até mesmo 
antes de Cristiano Dias Lopes. Ocorre que Comboios foi criada 
como reserva para preservar i4 espêcies em via·s de extinção, que 
estão na lista que o Presidente Ernesto Geisel assinou e que foi pu
blicada no Diário Oficia! do dia 19 de novembro de 1975. Quando 
João S;::ntos Nery a criou: em 1953, já na sua justificativa, era para 
preservar essas 14 espécimes em vias de extinção; uma delas de 
importância internacional máx-ima, porque é a maior tartaruga do 
mundo - dermaquelis coriaCfa - chamada a tartaruga do casco 
mole. a tarturuga-gigante, que chega a 6 metros, pesa 1.500 quilos; é 
um verd3deiro "Volkswagen" na praia de Comboios. Essa tartaruga 
nada () Oe.cano Indico, o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, 
indo desovar no Espírito Santo. e em nenhum outro lugar do mundo. 
Ela elegeu a Região de Comboios, no Espíri~o Santo, para a sua 
desova. A sua perenidade, na face da Terra e nos seus mares, 
depende da Ilha de Comboios, e se ela foí criada, a meu pedido, para 
salvá· la da destruição ... Essa área foi criada nào somente por sua 
exclusiva causa, mas também por outras trés espêcimes existentes lá. 
Assistimos o loteamento de uma Reserva importante. que foi 
Itaúnas~ uma das maiores que o Espírito Santo tinha .. ~ 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Um momento apenas, Profes
sor, No meu discurso, eu disse - e isso causou certa espécie entre os 
Senadores - que assisti, em Comboios, a onça virar a tartaruga na 
praia e comé-la em carne viva. 

O PROFESSOR AUGUSTO RUSCHI - Exatamente. Quan
do essa tartaruga, dando uma explicação biológica, vem para a 
desova ... Eu a estava estudando, agora, com muito menos possibili~ 
dades para chegar a uma conclusã.o. Por quê essa tartaruga viaja 
todos os mares do mundo e s6 desova no Es"irito Santo? Esta é uma 
pergunta que me inquieta desde 1939, e tenho que descobrir o 
porquê disso. Comecei. então, as investigações. Primeiro, fazendo o 
levantamento geomorfológico marinho do Brasil, vimos que as 
condições topográficas dos mares da nossa plataforma continental, 
no Espírito Santo, até à Ilha de Trindade, vai lentamente descendo 
para cheg:u, no máximo, a 5.050 metros de profundidade, bem 
junto à ilha oceânica de Trindade. Entretanto. os estuários do Espíri
to Santo sà~) formidáveis, fabulosos. O estuário do rio Doce, com a 
sua foz. e o estuário do rio Piraquê-açu, em Santa Cruz, são riquís
simos de f~\Una e flora. A flora algol6gica do mundo verde tem n~ 
seu paraíso terrestre entre a foz do rio Doce e a do Piraquê-açu, 
onde se encontram quantidades das mais variadas espécies de algas 
marinhas verdes; há dois tratados já descritos pelo Dr. Cabral Jolly 
s6 de algas verdes do Espírito Santo, graças a nossa Estação de Biolo
gia Marinha. que é parficular do Museu Melo Leitão, e também é 
franqueada a todas as universidades do Brasil. 

Assim é a minha consciêrlcia de cientista: dar condições aos 
meus sucessores de trabalharem, aos jovens brasileiros. Aquilo 
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nunca foi proibido para quem quirsesse pesquisar~ mas é proibido 
quando há um plano de ecologia em desenvolvimento, J'Hua não atra
palhar as pesquisas que estão sendo concluídas, através de teses de 
Doutorado ou Mestrado. São áreas que têm de ficar preservadas 
para a boa conclusão dos trabalhos, pois a interferência do homem 
iria alterã~lJ.s. 

A mim só cabia saber por que essas tartarugas desovam lã. 
Comecei a analisar. A turma de geomorfolagia marinhd ê a melhor 
turma da América do SUl e trabalha canosco: é o pessoarao Minis
tério das Minas e Energia. o do quilõmetro 47, o do SerViço Geológi
co Nacional, o do Museu Nacional; é o plano internacional que se 
chama Plano ARACRUZ, custeado pelo mundo inteiro, pela 
UNESCO, esse nome provém de nossa Estação Bio16gica. Isto o 
Espírito Santo desconhece, porque jamais mando publicar em 
jornais aquilo que estouJazendo em Ciência. Ciê_ncia é-reéàto; cientis
ta é: aquele que, de corpo e alma, se dedica a fazer alguma coisa em 
beneficio da humanidade. Não somos políticos para estarmos ditan
do aquilo que estamos fazendo, Mas, o meu interesse era 'conhecer a 
nossa plataforma nos estuários, que nos dão uma tonelagl!m de pes
cado. de crustáceos, entre camarões e lagostas, que até hoje nào foi 
aproveitada. E nào t';Stã sendo aproveitada, na sua produtividade, 
porque pode apresentar 100 vezes mais do que se pesca, com 
aparelh::lmentos especiais. Mas isso tudo vai a.cabar, meus Senhores, 
porque 05 nossos estuô'rios. científica, marinha, geológica e 
geomorfologicamente falando, sào de formação de bancos de areia. 
quer dizer, são rasos, vão se aprofundando muito lentamente. Daí, 
talvez, a meu ver, a razão de tartarugas gigantes se locomoverem; 
viriam elas lentamente pela plataforma mais rasa atê chegar à praia 
de Comboios. Ela tem dificuldade em subir aquele tálamo da praia, 
aonde ela vai desovar. Então, ela mesma andando, como acontecia 
normalmente, vinha sendo ajudada por 10, 20 hoinens--que, depois, a 
matavam com facões, espadas ou com espécies de tucum - como eu 
assisti. Depois que ela desovava, eles a matavam assim, porque le
vava duas horas para ir à água; gasta ela cerca de 2 horas para andar 
30 metros, porque não tem patas; ela tem aquelas nadadeiras trasei
ras, caudais, e de frente como-as-outras tartarugas. Infelizmente, nào 
concluímos esse trabalho sobre os estuârios do Piraquê~açu e do rio 
Doce. Mas, fizemos análise de infra-estrutura do ecossistema 
marinho daquela região; pesquisamos qual a capacidade de reno
vação desse ecossistema, capacidade esta que é importante como 
anãlisc de infra-estrutura para qualquer indústria que tenha 
poluentes que vào ser atirados à água. Se a mícrofauna, a mícroflora, 
o plâncton, o fitoplâncton e O zooplâncton se re(aú:m em 24 horas, 
quer dizer, a cada 24 horas morre aquilo tudo e é substituído -
temos que ter esses dados. jofra-estruturais. Se sabemos que tá o 
oxigénio dissolvido na água varia de 6 a 18 mHigramas - temos luga
res em que 6 miligramas de oxigénio são consumidos pela fauna: 
peíxes, crustáceos, mariscos, moluscos, etc., consomem todo aquele 
oxigenio. Em outros lugares, que têm 18, há uma sobra de 12 miligra
mas/litro de oxigénio. Então, podemos lançar poluentes que nào 
ultrapassem 12 miligrama.s/litro de oxigénio, ou seja, cuja oxidação 
nào ultrapasse esses 12 restantes, porque se formos além disto, extin
guiremos a fauna e a flora da região. 

Essas análises de infra-estrutura foram importantes para a nossa 
Estação, porque se vem implantando uma indústria de celulose na re
gião. Jã vai funcionar, em 1978, com capacidade para 400 mil tone
ladas. Fui contra essa tonelagem, e digo õ porque. Com 400 mil tone
ladas não existe, no mundo, uma fábrica sequer, pois não há capaci
dade de renovaçào num ecossisfc~ma aquático. Agora, se se implan
tasse, ao invés de uma fábrica com essa tonelagem, cinco fãbricas de 
80 mil a 15 quilômetros uma da outra. teríamos capacídade inalte
rada naqueles mares da nossa plataforma continental, nos nossos 
estuãrios. Por quê? Porque havia capacidade de renovação dada à 
distribuição desses afluentes, lentamente e, aqui, de uma vez, esses 
afluentes todos - a não ser que eles façam um emissãrio a 20 km de 
penetração no mar, mas para esse emissário ir a 20 km custa mais do 
que a fábrica, Esta, a realidade. 

Cinco fábricas com 80 mil tonelada .. iiia dar serviço para três 
vezes mais de operário$, quer dizer, a distribuição da riqueza scrla
melhor para as populações 10I;ai~. O que vimos foi o contrário: a 
gunância por dinheiro. Se pudessem instaiar uma de 800 mil tone
ludas talvez o fizessem. como vào in5talar outra de 400 mil toneladas, 
em São M ateus, onde vai acontecer o mesmo desastre. 

Si1() e.')Scs pontos de vista que fazem coni que ninguém goste de_ 
mim, porque sou cientista e falo friamente: fulo olhando para o futu
ro e para a eternidade. Não eshlU olhando para o dia atual; não nasci 
p'Ul.l o!har à minha frente, mas para olhar muito mais adiante. 

Entào, o que aconte-:eu ~om as reservas foi e,,<atamente isto. 
Denunciamos essas invasões de terras em Comboios. Sohre -isso, 
nenhum governador ficou contente, mas, como eu dIsse, atê o Artúi 
mandou anular uma l'scritura e tirá-la de dentro da reserva parãTõra 
- V. Ex'::; o sabem. Era o que 0 aluai Governador devia tcr feito; 
mandar abrir um inquérito; punir os responsáveis e não mandar que 
estes solícitassem demissão, para eles embarcarem na canoa do 
I;;orrupto. Com Isto cu não concordo, absulutamente, como arenista 
número um que sou no meu município - como já. disse - apesar de 
~Ô ter tido [7 voto~, isto há 25 0U 30 anos passados. 

O SR. DtRCEU CARDOSO _- Já dissemos, aqui no Senado, 
que V. $' era o arcnista número um de Santa Teresa. 

O PROFESSOR AUGUSTO RUSCITI - Pvi~ é. De fato, fui 
revolucionário, e está aqui uma testemunha de ljue, na Casa Amare
la, em S1io Paulo, os ST'$. Magalhães Pinto, que está vivo; Walter 
Moreira Salle~, que está vivo; João Monteíro,-que está vivo e outros 
mais, COmo Carlos Lacerda, Juscelino, Alkmim, Adhemar de Baú"os, 
ouviram a minhd palavra, todas as quintas-feiras, quando eu--r.;.fiva 
sobre morcegos, beija-flores, flora, febre amarela, a importância das 
flores no combate à febre amarela, etc. Cada vez que se realizava um 
almoço desses, um dml partidpantes revolucionários era homenagea
do. c, quando fui homenageado. quem me saudou foi um orador que 
ainda está vivo, Dr. \V<llter Moreira Salles, que é um dos grandes 
acionistas da ARACRUZ-CELULOSE. No entanto, mesmo ~endo 
o seu maior acionista, particularmente, e tenho a coragem de dizer 
não a ele Walter, mas à sociedade que se instalou, derrubou mata vir
gem e não capoeira - como disseram eles - tenho slides. filmes dos 
ablmrdos que ocorreram lá. Hoje, a indústria está implanta.da. Posso 
calar· me, agora, já disse o que tinha :,.\ dizer e nào consegui evitar. ~ 
isso mesmo! Uma andorinha só não faz verão. Mas, nem sempre as 
bdtalhus foram perdidas, as conseqüências virão depois. Vemos as 
famnias alijadas nas favelas; hoje, estão com os seus filhos passando 
até fóme, 

Querem saber mais? Atê que ponto chegam essas posíções 
esquisitas? Falo muito pouco, na minha universidade, porque, às ve~ 
zes, não convém que eu vá fazer conferências, porque vou dizer as 
verdades aos estudantes. pois quero que eles sejam brasileiros e sin
tam o~ problemas com que terão que arcar. no futuro, Mas, sempre o 
façu com espirito patriótico; analiso o erro e dou o remédio, jamais 
deixei no ar, nunca! Porque devemos coop("."íur com a Revolução; 
r;om o regime que estamos no momento, devemos cooperar com as 
nossas possibilidades para orientar como os jovens têm que trilhar. 

Se f:.l.l0 em favor da natureza e tenhú esse eco, essa ressonância 
formidável, que levuntou mais de um milhão de assinaturas,- fora 
outros milhões que vibram com aquilo que digo. é porque estão 
tnteressados em fazer <.llguma coisa de bom e progressivo para o País, 
Mas. sei muíto bem que a Câmara de Vitória. por unanimidade, 
solicitou pllra que eu compareCesse para uma conferência. Eu disse: 
"e o tema?" Ecologia. "0:. Srs. escolham Ecologia geral, ou o que 
quiserem". Poís bem, retardei em responder, mas o fiz afirmati
vamente, e que marcassem a data. Era um ciclo de conferências 
industriais sobre o desenvolvimento do El>pírito Santo, de Vitória. 
Pois bem, nunca chegou esse dia. 

Um belo dia, recebo um telegrama urgente do Sr. Presidente da 
Cámara, perguntando se eu iria ou não fazer a conferência. 
Respondi: "Tenho disponibilidade nos dias 12 ou 14 deste mês de 
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oUfubro". Nin,guêm falou nada. Mas, soubI!, por terceiros. que até o 
Sr. PrefeiD :'.eriJ. ame'l.;ad0: ~e eu f,)sse falar na Câmara. ele não 
seria mai~ Prefeitu de Vitúria. Isso vieram me dizer. Talvez. o Sr. 
Prefeito. que e .... t:i aqui presente, poJssa dizer que tenha ouvido dizer. 
ou qut!' nào seja nem verdnde. Mas, vieram falar comigo! Eu disse: 
"Bom. go..;{O muitt1 do Prefeito dt! Vitória, porque foi seminarista em 
Santa Teresa". Realmente, aiudou~mc a pegar bichinhos lá e eu lhe 
dava balas. É \'erdade isso, por quê não dizer? 

Eu semrre faço as mmhas conferências. Sabem a que horas eles 
marcam a::. minhas ClJnfen"!ndas'? (Pausa.) Geralmente às onze e meia 
ou meio-dia, hom de almoço. para que ninguêm vá, mas é preciso 
que eu lhes diga que fiçu repleto o auditório, e sentam até no chão; 
"entopem" a s::lla e ficam comIgo até as quatro e meia da tarde, sem 
almoçu. Es~a é que é a realidade daju",cntude. Eles sabem o que que
rem. e ficam sabendo que têm em mim ur la pessoa que está disposta 
a servi-los na(]uilo que ê necessário, no campo da Ciência. Como eu 
digo, os meus préstimos são semrre aqueles do campo da minha espe
cialidade. 

Ma:-; i .. tl) :.l~~!)ntel..'eu e assIm foi que. por causa dessa dectúncia, 
não satisfeit,,) (,l Sr. Governador - é como eu já disse - criou ele o 
Ini'>tituto Est .. dual de Florestll mais do que depressa. Porque havia 
um processo em reconstituição, desde 1969, quando denunciei a cor
rupç,:ilo, e o corrupo era o DJretor de Terra, o Dr. Jair Antônio de 
Mor:-lt's: denunciei-o :10 SNI e tudo isso_ Pois. bem, esse homem 
tran.;ou o proct'S~O de reconstituição. que eles haviam perdido, que 
ficou tnmcado ale recentemente, para sair com o indeferimento, 
mand::mdo o l(:f ,c apo",~ar das terrliS que não eram da socicdade, 
por felícidade, mas do próprio Muscu Nacional, ou seja, do Minis
tério da Edw:açào. 

E, para ser mais preciso, aqui esLi o processo. Tive que ingressar 
em juízo com interdito proibitório em nome da sociedade, juntando 
planta da área, pc~so;! do. área desde 1939; pagamentos ao guarda con
tínuo dur::mte 40 .:ln0S. Aqui está toda:l documentação. bem como o 

E.~tat!1to da Soded.lde, Está aqui. também, o relatório do último 
curso de pos-gr :Hiu<lção dado dentro dessa área, com fotografia:) de 
turmas e lUdo. Aqui estão todos os documentos atinentcs ao casoJ, 
incl.usive aquelc memorando com que os agrimensores foram lá, a 
mandado do Sr. Governador. Não foi o Secretário da Agricultura 
que mandou 05 agrimensores lá, nem o Diretor de Terras, porque 
eles me disseram, depois. que não tiveram coragem de assinar esse-o 
mcmnrando mandando medir a terra que eu cuidava. f\-las, quem des
p(lJ • .'hou - está aquI - foi o Governador atua]; não foi ninguêm mais 
e ninguem mem1S. E eu, ent:io. resisti, de arma em punho, e disse que 
não entrariam lá. Cheguei até a dizer que - o que nào gosto nem de 
repetir - se passasse a áre.;! para o Instituto Estadua! de Floresta, eu 
seria cap .. lz de matar o Governador atual, fosse ele quem fosse. 
(Risos.) AqUilo ê a minha vida: aquilo representa o meu "eu" deSd-e -
que me entendo! Parece, meus Senhores, que isto era de brincadeira, 
mas podem rir. pois Istú ê verdade! Eu disse e o faria. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Nós repetimos isso, aqui no Se~ 
nado, 

o PROFESSOR AUGUSTO RUSCHI - Então, daí para 
dt:lnte. meus Senhores, fuI. mais uma vez. tentar, como Presidente da 
Fund.ação Bra:;iIeíra dI.! Conservação da Natureza, comI'" Diretor do 
Museu Nacional ... 

O SR. D!RCEl; CARDOSO- Permite-me um aparte? 
(Assentimento do ~)r,ldlJr.) - O que o l\'1useu Nacional, abstraída a 
MlU pe~soa, pensou dl:iso'! Porque nào tivemos ainda um enten~ 
dlmento. O que o Mu:õ.eu Nacional pensou dessa desapropriação? 

O PROFESSOR AUGUSTO RUSCHI - O Museu Nacional 
que. a principii.1, estava conosco - pensávamos que era da So~ 
ded:tde d~1S Ami!!os do Museu Nacional; sumjram as escrituras e os 
pm~eS!:>QS, eu Il.J.O la me lembrar c nem seria capaz de supor que o 00-
vl,'rno do meu Estado fosse chegur a esse ponto de duvidar da minha 
palavra - também rensaVd que era da Sociedade dos Amigos do 

Museu Nacional, porque não registrou a escritura. Como eu e"Stava 
dizendo aqui, a uma reunião, junto com o Secretário da Agricultura. 
eu ainda levei o Dr. Paulo Vieira Fundão, que é Diretor da Ferro e 
Aço. Esse homem roi quem me levou, pessoalmente, à Pagadoria da 
SecretariJ. da Fazenda, para eu efetuar o pagamento da importância 
da ... terras que o Governo havia mandado. Pois bem, eles queriam 
que eu exibisse o recibo. "O recibo está dentro do processo, que os 
Sen-hores sumiram. meu Deus do Céu!" âisse-lhes eu. "Mas, olha, 
Veli ser medida a terra, de qualquer jeito". "Eu já disse que vou 
resistir", "Mas. nós sabemos como contornar. Vamos lavrar o fla
grante do Senhor resistindo. e lhe processamos, etc.". ·'Está muito 
bem, disse cu, sinto-me muito honrado com isso". "O Sr. Governa
dor não pode ser humilhado e nem eu" - foram palavras do Sr. 
Secretário da Agricultura, pemnte esses três elementos e eu. 

Então, vejam V. Ex~s até que ponto chegamos. Disse eu: "Quer 
dizer que V. S' e o Sr. Governador não podem ser humilhados. 
Agora, cu posso passar como ladrào de espaço da Nação? Em abso
luw! RI.!:.lgirei e saberei como". 

Dois dias depois, aparecem lá os agrimensores para medir nova-
mente. Eu jã tinha, em 24 horas, esse interdito proibitório, graças ao 
Juiz de Santa Tert'Sa. despachado e com mandado proibindo que eles 
medíssemo e está aqui, pago custo, arquivaao, etc. Daí em diante, 
enlão. re..:ebo um chamado daqui de Brasília. em que diziam que jâ 
sabiam qLle o Sr, Governador havia dito que tudo havia sido solu
donJ.do. 

"Mentira do Sr. Governador! Foi solucionado porque ingressei 
em juízo e ganhei o interdito proibitório. Tenho a posse perpétua da
quilo, agora. Mas em nome da Sociedade, pois quem paga o Imposto 
Territorial, desde a criação do INCRA e do IBRA, é a Sociedade." 
Aqui estú (l último talão de pligamento do imposto. Se V. Ex's quise
rem ver, e.,>tá aqui. E ainda pagamos ao guarda, há quase 40 anos
aqui estão os recibos - desde janeiro de 1940 ate abril de 1977. quan
do foi requerido o interdito proibitório, Tudo isso está aqui apenso 
aus autos 

E. a:it>im. meus Senhores, não houve outra alternativa senão eu 
encontrar os Diários Oficiais. para ingressar em juízo e obrigar o Es
tado a me dar a escritura. E começa a procura dos Diários Ofic-iais. 
Como eu disse. só numa repartição foi esquecido de fazer sumir. In
dusive o próprio Diário Oficlal não ú:m os jornais daqueles dias. 
M<.ls. eu os tenho, e estão aqui suas duplicatas. xerox, etc. Tirei xerox 
porque os Jornais eram de repartição que nos emprestou. 

Pois bem, o fato ê que fizemos tudo isso que relatei a V. Ex's. E 
não sào só os Diários Oficiais. m<.lS, inclusive, depois, os despachos 
no processo, porque a Lei de Terras e o Instituto cr-iado, transferiam 
todas 3S terras devolutas para a sua jurisdição, quando era floresta 
virgem. Os Diários Oficiais da ocasião, de 16, 19 e 27 de setembro, 
!>'lo explícitos e dizem: 

·'De acordo com o arl. 59. da Lei de Terras, de 31 de de
zembro de 1951, 617 ... " 

Atê essa Lei de Terras sumiu, - estava só nos cofres, - e nin~ 
guém podhl lê-la. Mas eu descobri uma, meus Senhores, porque tam
bem temos amigos até lá dentro do gabinete. Se S. Ex~ não sabia, fi
ca s;)bendo agora. (Risos.) Pois él É um pouco polêmico, mas é agra
dável. A que rídículo a natureza se expõe, para salvar um pedacinho 
de terra! Diziam que lá não havia benfeitoria. V. Ex's devem ter lido 
li entrevista de Pontes de Miranda, que é o maior jurisconsulto vivo 
do mundo, homem que discutiu com Rui Barbosa, homem que dispu
tou a Acad.:mia Brasileira de Letras, juntamente com Rui Barbosa e 
outros. Esse homem deu o primeiro pronunciamento a meu favor, no 
País. E. depois, deu uma entrevista e disse o que era benfeitoria. Tre
zentos trabJ.lhos publicados naquela área, 20 mil árvores numeradas 
com 600 mil orquídeas em permanente e contínuo estudo. Isto não é 
benfeitoria'! 

M as, se tanto não bastasse, diz o art. 26, da Lei de Terras que o 
outorgou, sobre o qual requeremos a terra: 

·'Art. 26 Ao concessionário é vedado, antes de receber 
a escritura pública de propriedade do lote, fazer derrubada 
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de árvores dcntro das terras de concessão, a não ser na ãrea 
estritamente necessária à ~tílilação agrícola ou pastoríI das 
mesmas." 

A nOl;sa finalidade nào era agrícola, nem pastoril, e não tínha
mos a escritura. Portanto. eles mesmos nos proibiam de derrubar. 
Como é que vinham, bu:-;eados numa lei atual, para um negócio que 
foi adquirido... -

O SR. DIRCEU CARDOSO - Os outros é que queriam plan
tar palmito. não'? 

O PROFESSOR AUGUSTO RUSCHI-Isso são dados. Mas, 
daí em diante. então, houve esse impasse e, ao invés de reconsidera
rem, como solicitei. juntando .os Diários OficiaiJ, "Que, de hoje em 
diante. mandassem lavrar a escritura de reconstituição ehl nome do 
Museu Nacional", correram, mais que depressa, ao Reitor para fazer 
um convênio. Disse eu ao Reitor: "É bom ir pelas vias administrati
vas." E ele respondeu: "Bom, porque se você falar, nós vamos logo 
judicialmente." Digo: "Não. Vamos por vias administrativas, por
que eu quero dar a última oportunidade para o Sr. Governador res
sarcir do emb<lrque nessa canoa furada, e corrupção que cu denun
ciei." Mas. ete preferiu f<lzer um convênio, e o nosso Reitor fez. Ele é 
irrevogãvcl, irretratável, dã direito a transcrever imóveis; é quase 
uma escritura. Mas. quis eu que prosseguissem as outras investiga
ções, se bem que citaram lá, "de acordo com o Edital n9 78(>. publica
do nos Diários Oficiais "tais" ... O convênio diz tudo isso, para ressal
var aquela parte de que a minha honra estava sendo atingida. Por 
quê o Sr. Governador fez isso comigo? Porque denunciei as cor. 
rupções. e disse que esse Instituto Estadual de Floresta era mais um 
instituto paralelo que nascia no Espírito Santo. Quando se cria um 
Serviço Federal, lá no Espírito Santo, cria-se um paralelo estadual. 
Para quê? Para pegar transferências das verbas e, em vez de aplicá. 
las corretam ente, fazer a política que eles entendem de empreguismo, 
etc. E lâ está o IEF. fazendo nada mais nada menos do que isso que 
estou dizendo. Porque a:-; reservas de que eles devem cuidar, Estã!ã a 
Forno Grande em que eles estão fazendo carvão. Hã dez dias fui fo
tografar mais de 180 carvoeiros dentro da Reserva. Na de Pedra 
Azul, estão tirando orquídeas. A de Comboios, em julho, v. EK'S vi· 
ram a Arucruz Florestal invadir, para tirar areia para construção. 
Meu D_eus do Céu! E ainda solicitam - eu soube aqui em B"rasília
a administração das reservas federais. Digo que se fizerem isso, \'OU 

para uma lula muito maior do que a de agora. Mas, felizmente, tran
q(iilizaram-me, dizendo: ~~Não vamos entregar nada ao Estado do 
Espírito Santo, ê l6gico. Diante do que você já estava fazendo lá, 
Deus nos livre entregar a ele.~!" Bom. eu também acho. (Riso!;.) 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Dr. Ruschi. ,apenas mais um 
instante. Disse-nos V. S, duas coisas que justificam estudos e leitu
ras que fiz anteriormente. Não vieram para o Espírito Santo as tarta~ 
rugas, as Coriaceas; os quelónios que aproaram a Comboius não fo
ram só eles. Veio também o Sr. Rei da Noruega e mais outros com a 
Aracrul, mas vieram também pelo mesmo motivo - V. S" sabe mui
to mais do que eu, pois ê professor. Isso eu li no relatórLo de uma co
missão japonesa que nos visitou. Ali, na nossa ârea, entre Aracruz, 
São Mateus e Linhares. ê O lugar do mundo onde o eucalipto cresce I 
centimetro e meio por dia. Portanto, não é só aquela preferência dos 
quelônios para as nossas praias. eles também preferiram ali porque 
substituíram as nossas norestas nativas pelos eucaliptos, Ainda pres
to uma homenagem a eles, porque aquilo ê de alta significação para 
o progresso do meu Estado. A segunda observação é com relação à 
Floresta Amazónica. Em Euclides da Cunha lemos isso. A Floresta 
Amazónica - e V. S~ explicou isso aqui, agora - é mais uma flo
resta aérea do que terrestre. Quer dizer, as raízes não penetram no so
lo, devido ao lato solo que V. S' bem clescreveu, mas também por
que vive dos fª"tores aéreos calor e umidade. Então, a Floresta Ama
zónica é mais aérea do que terrestre. E eu encontrei essa explicação 
muito bem~ quando V. S. diz que os fatores do solo para cima, lá, 
sào muito m;lÍs evidentes do que os do solo para baiw. Fico satisfei
tíssimo com sua aula. Como capixaba, fICO até enternecido com a sua 
pres-cn"Ça, porque mostrOl! ao País não a resistência, nào a sua R.eser
va florestal. mas uma consciência, consciêncía esta contra Uma via-

lência, como diria Era ... mo Roterdã. V. Sf, agora, é uma consciência, 
tambem, ..;()ntra e~sa rolitica predatória. que está fabricando deserto 
em nosso País. Essa I.:onsciênciajá se ergueu em Santa Lúcia, em San
ta Teresa, no meu Estado. na sua pessoa. Homenageio V. S' dizendo 
que é homo rhaerC-',ÇC-'llsi.\. Muito grato a v. Ex •. (Palmas.) 

O PROFESSOR AUGUSTO RUSCHt - Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Concedo a palavra ao 

n<Jhrc Deputado Argilano Dario. 

o SR. ARGILANO DARIO - Nobre Senador João Calmon, 
inicialmente, desejo congratular-me com a lembrança e a oportunida
de que V, Ex' eminente Senado~, teve de nos oferecer, aqui, esta 
magnífica palestra, através desse cientista brilhante que é o Dr. 
Ruschi. 

Quero lembrar ao Dr. Ruschi que, desde t 973, aguardávamos 
material para um pronunciamento na Câmara dos Deputados, 
oferecido por S. S,, quando de uma viagem que fizemos de aviào, 
ansiosamentc, repito, aguardávamos. Mas, após ouvirmos o 
desenvolver da sua luta, do seu trabalho magnífico, conhecido, as
sim. a grosso modo, anteriormente, agora, em detalhes .e com 
profundidade, não só pelos jornais mas, também, pessoalmente, 
verificamos a razão, o porque de não haver chegad!) _?S nossas màos 
o trahalho de divulg<.lção necessária contra a instalação de fábricas, 
indústrias. praticamente dentro da grande Vitória. 

As palavras dos oradores que me antecederam em relaç110 a 
·V. S'. Dr. Ruschi, ~ào a~ nossas pal:\vras, são as palavras de todos 
os cientistu ... do mundo. pel{) reconhecimento do seu trabalho, do seU 
amOT ti faunOJ. e à flora. do seu extraordinário sentimento de 
brasilidade, na defesa daquele pedaço de solo espfrito-santense, em 
Santa l.úda, no querido M unidpio de Santa Teresa. 

Em 1971, - V. S. deve se lembrar - recebemos uma denúncia. 
vinda de Unhares, contra a invasão de Comboios, e nos pronuncia
mos duas vezes. Soubemos que, naquela ocasião, haviam até loteado 
toda a áreOJ. de Comboios. E eu fui solicitado, pessoalmente, por 
habitantes de Unhares, depois do pronunciamento, quando me 
encaminhava para aquelas áreas - sou político, visito os meuS 
companheiros - ia pam o norte do Estado, e1 na al~ura de Ibiraçu, 
fui cercado por um cidadão que. certamente, era um dos interessados 
nos lote~, que me pediu veementemente para que não continuás
!\.emos na denúncia. Soube mais tarde que era, realmente, loteador, 
r-;-6cio de uma empresa que lá havia. 

Nobre e cminenete cientista, orgulho da nossa terra, Dr. Ruschi, 
quando se iniciou esse trabalho de denúncia, contamos, aqui, com os 
componentes da Marinha de Guerra, que tem o seu serviço·de Rela
ções Públicas na Cámara dos Deputados, com o seu representante 
Capitão-de-mar-e-guerra, cujo nome me escapa agora, que, imediata
mente. fazendo contato com o Capitão do Porto de Vitória, fez che
gar àquela áretl os seus :-;oldado,~, representantes e, contou, também, 
com os pescadore~, para pôr abaixo todo o loteamento. Através da 
sua açiio, acabaram, inicialmente, com esse tipo de loteamento. Mais 
tarde. soube da intervenção de V. S' mais uma intervenção em defe
sa daquele pedaço de terra que, estudado em profundidade por V. S' 
tnntQ tem destacado ti nossa terra, o nosso Estado e a Ciência em que 
é especialista. 

I;Ht poucos dia:-;. logo que se iniciou a divulgação dessa sua santa 
rcaçlio em defe:;a daquele :)010, acompanhando os pronunciamentos 
do~ jorntlli:-;tas, e:-;pecialmente do Jornal do Brasil. tivemos a oportu~ 
nidade de falar. na Cámara do:-; Deputados, apoiando a sua luta, co~ 
mo fizeram ainda outros Deputados, do MDB, o Senador Dirceu 
Cardo:-;\1, () Deputado Gerson ('amuta, que tambêm foi brilhante n<l, 
sua dere~;a. Porque aquilo ê pÚblico e notório. Ainda no tempo de 
motorista profissional, - levava eu - is::;o já há muitos anQS, V, Ex' 

'era menino mesmo, um rap'Jzola, e já estava lá com a sua família
pessoas que vinham dt: longe à Vitória para visitar Santa Teresa, em 
hU'ocll da~ belezas que lú c1(istiam, estudada~ e- conservadas por V. S, 

Mas, o que desejo, n()bre Cientista. depois de distingui-lo, fazen
do minhas as palavras dos que me antecederam, do trabalho do emi
nente Senador da República Dr. João Calmon, dos pronunciamen-
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tos todos do Jornal do Brasil e do apoio que V. S' receoeu, prontaM 
mente, de todos 0$ cientistas, dos amantes da natureza, do Rio de 
Janeiro, de São Paulo e de todo o Pals, especialmente de sua terra, o 
que desejo mesmo é saber de V. S~,......:.. já que tanta coisa expôs aqui, 
para deleite nosso e aumento dos nossos conhecimentos - se a 
Reserva de Comboios, a que se referiu e que estudada tem sido por 
V. S~ _. tem a garantía. hoje, depois desses acontecimentos todos, 
de não continuar sofrendo a depredação aqui falada e denunciada. 
Se hã meios, se já tomaram providê.ncias, como as tomadas por 
V. S~ em defesa de Sunta Lúcia, ou seja, se também a Reserva de 
Comboiús está sob garantia como a de Santa Lúcia. 

O PROFESSOR AUGUSTO RUSCHI - Respondendo,. em 
primeiro lugar. agrudeço o pronunciamento.do Deputado Argilano 
Dario. e, principulmente àqueles que se manisfestaram na Câmara e 
de que eu não tinhu ~onhecimento - infelizmente não recebo tào 
prontamente os jorn.lis c os Anais da Câmaru. 

o SR. ARGfLANO DARIO - Permita~me V. Ex~ um instan
tezinho. para dizer que esses jornais foram remetidos, não -só o do 
meu pronunciamento. mas os dos pronunciamentos dos companhei
ro!> citados - Dcrutado~ c um Senador - também para os dois 
Deputados que estão sendo processados, no E.spírito Santo, por te
rem feito a defesa de V. S~ Quer dizer, o Governador, ou o Govetno 
do Estudo. tC"rá que pro~cssar toda a Banc3d3, no caso a Bancada do 
Espirita Santo. por terem eles feito a defesa do lógico, da verdade, do 
que é- cxato. Mult~) obrigado. 

o PROFESSOR AUGUSTO RUSCHI - Pois não. Estendo, 
tambem. os meus agradecimentos a esses outros Deputados e, real
mente, eu tambem - pelo menos a imprensa local falou - estava, 
talvez sujeito a um pn1cesso, mas a causa ê dignificante. Ser pro
cessado por estar em defesa da natureza, ê como eu disse agora 
mesmo. Por causa dessa campanha, vou receber, em São Paulo, -
tenho que marcar a data - um galardão formidável, que é federal
a Comenda Martim Afonso de Sousa. Outras honrarias já me foram 
conferidas e estão sendo conferidas; qllase que semanalmente, recebo 
comunicações paro. ir buscá-ias em face disso. Mas, vamos fazer uma 
progromação. Realmente, foi uma bandeira, uma luta dígna. O mais 
precioso galardão estou a sua espcra;-é essa promessa de me processaM 
rem por ter pronunciado que o Estado do Espírito Santo estava, 
agora, num mar de lama. Mas, depois disso já me pronunciei, quanM 

do recebi a caravana, que um telegrama muito bonito do Sr. dOM 
vernador dizia que a receberia muito bem e tal, mãs o jornal do dia 
da caf3vana, que é ° portaMvoz do Governador, marretava; dizia que 
aquilo era uma pressão, que podia ser 20. 100. 200 mil, f milhão de 
assinaturas de pessoas, que era pre.çgão, mas que o Governo não 
devia se dobrar etc. Então, eu disse, naquele momento, no meu dis
..:urso, que. enquanto ele dava esse telegrama para os Senhores, do 
outro lado, os seus assedas se pronunciavam assim dessa forma. E, 
então, respondi: "Neste momento, eu tenho que confirmar que não 
há mais mar, porque quando a gente mergulha num mar de lama, 
ao sair, a água tira um pouco dessa lama. Agora não, nào hã mais 
mar; mergulha-se e sai-se em pura lama. Essa I: que é a realidade". 
(Risos.) Mas, sempre em relação à proteção da natureza, porque eu 
podia dizer, sim: "Nós tivemos, no Espírito Santo, o esquadrão da 
morte; hoje, temos o esquadrão dos vivos". Vivos naquele sentido 
que V. Ex~s bem entendem. 

o SR. DIRCEU CARDOSO--=-- vivos entre aspas. 

O PROFESSOR AUGUSTÚ RUSCHI - Poisê.. -eu poderia·ter 
dito isso, mas não o disse. Mas, é em relação aos problemas de con
servação da natureza, porque esse órgão como diz, aqui, é a resposta 
para o Sr. Deputado, a Reserva de Comboios está constantemente 
em perigo, porque é uma área prioritárta para a ARACRUZ 
FLORESTAl. Se eu disse que os três últimos Governos do Estado 
foram servis, desserviram a sua Pátria e o seu E"s"iado, eu provo. E a 
prova disso é que um dos Governadores passados se sentiu ferido 
com essas palavras; se sentiu com chagas sangrando e interpelouMme 

e eu dei as respostas por carta, e as darei a cada um de per si. porque 
generalizei, mas posso especificamente dizer quais são as chagas de 
cada um quanto a desservir à Pátria e ao Estado, relacionado com 
prooblem.as de conservação da natureza. A Reserva de Comb~)Íos 
continuará em perigo, até que aquilo tudo seja plantado com eUM 
caliptos, meus Senhores. (Risos.) Esses homens, esses pobrezinhos 
que lá estão como invasores, como posseiros, são saltos para os futu
ros doutores que, no final, venderão a FLORESTA" ARACRUZ 
CELULOSE. 

Estamos drenando a Lagoa de Suruaca, onde 400 mil hectares 
de terra serão divididos. Por que não tirar os posseiros de lá e enM 
tregar essa parte seca de Suruaca aos posseiros, manter a Reserva in
tacta, e não dizer, o Sr. Governador, como disse, "que não hã soluM 
ção; que vai procurar solucionar o problema da melhor forma possíM 
vel". A melhor forma possível - gritaMlhe não um técnico, mas um 
cientista - é esta: se já estão depredando Suruaca, secando sem 
analisar os problemas de infra-estrutura com relação á cacauicultura 
no Rio Doce, que lã é um lem;ol freático mantido para a cultura de 
cacau, na zona norte do Rio Doce, digamos, na margem esquerda do 
Rio Doce, o lençol freático, que garante o teor de umidade para as la
vouras de cacau, é a Suruaca., esta, uma vez drenada, os Senhores 
assistirão .. , Já disse a alguns fazendeiros de cacau, que me eonM 
sultaram sobre qual será o problema: "tratem de obter a prioridade, 
e instalem suas bombas de irrigação o quanto antes, tirando a água 
do Rio Doce, antes que ela venha para servir Tubarão. Os Senhores 
terão prioridade". E assim vão fazer alguns cacauicultores; vão fazer 
a irrigação dos cacauais, se quiserem obter a produção que é 
merecida. 

Entretanto, seria uma solução para a Reserva de ComboÍ9s 
permanece', porque lutarei por aquelas areias das tartarugas, para 
que depositem os seus ovos, como estou lutando pela Reserva de San
ta Lúcia, e tenho comigo o apoio de todo o IBDF. 

O SR. DIRCEU CARDOSO - Dr. Ruschi, um apartexinho 
para um esclarecimento. V. S' disse, na sua longa palestra, que um 
determinado Senador ia a Vítória e retirava da imprensa atos ofi
ciais. que deviam ser publicados, em defesa das reservas florestais. 
Então, não quero que V. S' cite á nome, mas, como aqui estamos os 
três Senadores - o nobre Presidente da Comissão de Educação e 
Cultura, que é um nome nacional; o nobre Líder do Governo, que é 
também um nome nacional, e, aqui o humilde e obscuro Senador, 
que é um nome paroquial, eu pederia a V. S' que dissesse se é um de 
nós três o Senador que ia lá buscar esses atos oficiais. Não quero que 
V. S. cite o nome de quem foi. Se não fomos nós, ficamos satisfeitos. 

O PROFESSOR AUGUSTO RUSCHI - Não! isto quero 
frisar muito bem. Nenhum dos três, nenbum dos Deputados atuais, 
também. Eram Senadores e Deputados da época . 

o SR. DIRCEU CARDOSO - Estou satisfeito. 

O PROFESSOR AUGUSTO RUSCHI - Agora, quero agra
de(;er e dizer que o Museu Melo Leitão é de utilidade pública, por 
leis estadual e municipal, mas não recebe verbas, meus Senhores. 
Tem um convênio eom a Secretaria de Educação de dar curso de 
Ec~)Jogia, h~ 20 <lnos, e é um curso que se está instalando no Brasil 
agora. Quer dizer. Augusto Ruschi foi o precursor do .ensino da 
Ecología no Brasil, e deu o primeiro Curso de Conservação à Nature
za, em 1959, num colégio teresense. E a placa dos formandos está na 
Gntnja do lpé. Os 1.8 professores que se formaram em Conservação 
da Natureza, no Brasil, têm a placa no Ipê. 

Pois bem, recebemos as visitas que todos os governos nos man
dam. Até hoje mesmo, com o atual Governo, todos os visitantes ilus· 
tres que vào lá nós recebemos, apesar de que não nos solicitaram a 
execução desses cursos mas, em fevereiro do ano que vem - jâ recebi 
a resposta - vai ser dado pela primeira vez e, no entanto, a minha 
Senhora está à disposição do Museu para receber visitas, em troca 
deste convênio. há 20 anos! Eu vivo lutando, todos os anos, ofician
do ao Sr. Secretário da. Agricultura, dizendo: "Eu quero dar esse cur-
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so; preciso dar esse curso!" Olha. de mão beijada, e recebemos em 
troca isso. E por que nào se dá? - pergunto eu. 

O apoio da Assembléia do Rio de Janeiro foi por unanimidade à 
nossa causa da Reserva de Comboios. Então, V. Ex's véem bem. O 
apoio veio de São Paulo, Santa Catarina, do Amazorias e do Acre. 
Foi o,Brasil inteiro. como disseram V. Ex~s. E, por isto, congratulo
me com o País, neste momento. 

O SR. ARGILANO DARIO - Apenas para perguntar ao 
eminente Cientista se o Museu tem recebido alguma verba da Secre
taria da Agricultur:.! do Estado, para dar esse c.urso, pelo menos para 
a instalação de alguma' coisa. 

o PROFESSOR AUGUSTO RUSCHI - Não, também não 
exigimos isso. Oferecemos o curso para ser dado em Vitória ou em 
Santa :reresa, onde LI. Secretaria quiser, com 'U finalidade de educa
ção. Precisamos educar desde as crianças, porque nelrrs é inató" que
rer bem aos animais. Não conheço uma criança de dois anos de idade 
que não goste de besourinhos, ue insetos. Por qUe eles nào conti
nuam? Por que eu continuei? Porque tive o meu pai que me estimu
l.ou. Aos quatro anos, cu fugia para a mata. Iam buscar-me; vestiam
me camisola para eu nào fugir, mas, no outro dia, eu fugia de camiso
la e tudo. A minha vida foi assim. 

Entào. acho que temos que iniciar. No Brasil, já foi dada autori
zação pelo Ministério da Educaçào em níver primário e secundãrio, e 
vamos chegar lá, "tenho certeza. Mas, nào s9licitamos v:erbas, a nossa 
troca foi {;om a minha Senhora ficar à disposição, desde os governos 
de 20 anos pa5sadm. 

O SR. ARGILANO DARIO - Estou satisfeito. Muito obriga-
do. 

o SR. PRESiDENTE (João Calmon) - Concedo a palavra ao 
nobre Deputado Gerson Camata. 

O SR. GERSON CAMATA - ilustre Professor Augusto Rus
chi, quero renovar, aqui, as palavras de apoio que dei a V. $'. quan· 
do da eclosão do problema junto ao Governador do Estado do Espí
rito Santo, e diler um pouco a V. S~ que perdoe o Governador pelo 
gesto de t-cntar tomar-lhe a Reserva. 

Quem conhece o nosso Governador sabe que ele é extremamen· 
te vaidoso, e, no dia em que descobriu que V. S, era mais famoso 
que ele. certamente impulsionado por isso e pela vaidade, tentou 
destrui·lo. 

Quero ainda trazer a V. S~ que o Estado, que tem em V. S' o 
precursor dos estudos ecológicos no Brasil, até hoje, poderia ter sido 
um pioneiro até nisso. -nào tem uma Sec.retaria de Meio Ambiente, 
mesmo com e5sas ameaças ccológicas que pode sofrer a cidade e que 
o Estado todo está sofrendo. E que, em troca, tem duas secretarias 
inúteis e um Instituto Estadual de. Florestas, também inútiL S6 na 
área económica, o Espírito Santo é o Estado que mais planeja no Bra· 
sil - V. S~ deve saber disso - tem a Secretaria do Pla.oejamento. a 
Secretaria de Projetos Especiais e a Secretaria Especial de Contatos 
na área Federal para Proje!05 Económicos. Então, veja V. S, como 
se planeja no Espirito Santo, 

Nós já dissemos isso, aqui na Câmara, há muito tempo, antes 
mesmo da eclosão dessa crise. Minas e Energia é uma secretaria 
necessária ao Espírito Santo - temos o norte do Estado com pro
blemas de petróleo c até de aplicação d05 royalties de petróleo, que a 
PETROBRÂS está pagando aos Municípios e ao Estado, temos em 
Cachoeiro. É o Estado maior produtor de mármore no Brasil, 
exponando mármore de excelente qualidade, que se encontra nas 
boas construções, em todo o Brasil; na Região de Afonso Cláudio. 
evidências de urânio, nessa fase em que o Brasil tanto precisa de ener
gia, Entretanto, não temos um:l Secretaria dessa. E, tendo V. S,, nào 
temos, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente. Em troca, se 
criaram essas duas secretarias inúteis, tão inúteis que o Governador 
só as preencheu dois o.nos __ depois. mesmo assim para resolver pro-

blemas pOlíticos e domésticos - um titular da Secre.taria, V. S' sabe. 
das causas que motivaram a sua nomeação - e a última, Secretaria 
de Cantatas na Área Federal - V. S, sabe também - só foi 
precnchida dentro do quadro político nacional, quando o Governa
dor pretendeu agradar um General reformado que concatenava uma 
candidatura à Presidência da República do Ministro do Exército. En
tão. ele nomeou o filho do General Jânio Portella para preencher es
sa Secretaria, tão inútil que, há dois anos, estava desocupada. Veja 
V. S, a extensão do problema no Estado, v. S' que está lá e o sente. 

Dentro propriamente da exposição de V. Ex.', gostaria de 
perguntar. Primeiro. - O IBDF, no Estado, tem tido uma atuação 
de certa forma razoável, embora eu não o perdoe - se bem c/ue, 
ultimamente, tem melhorado - pela maneira, pelos mal tratos que 
têm sofrido os que tentam reflore5tar, no Espírito Santo, e mesmo os 
que trabalham na indústria de madeira. Péssimo é o atendimento da 
repartição, mas já está melhorando agora ... Fazem um lavrador, que 
quer derrubar uma árvore, voltar 3 vezes a Vit6ria; dificultam ter· 
rivelmente. Acho que se pode cumprir uma legislação sem que se 
maltrate a parte que, afinal de contas, mantém aquela repartição 
com as taxas que paga! Segundo - as aplicações do Fundo Florestal 
no Espírito Santo, O IBDF nào tem aplicado, a não ser na parte 
administrativa e para fazer uma sede muito bonita, dentro desse 
espírito de obras fUTllónicas - as repartições públicas brasileiras es·. 
tão se tornando as mais refinadas do mundo. O IBDF, no Espírito 
Santo, - sabe V. S, - se preocupou muito, também, com uma sede 
bonita e ecologicamente equilibrada, com ~xcelente equipamento de 
ar refrigerado para os seus diretores. Não se v_ê aplicações do Fundo 
Florestal e. paralelamente, o Estado cria esse Instituto Estadu.aI de 
Floresta, quando se poderia muito bem ser uma competência do 
IBDF, através de aplicações dos recursos que ele adquire no próprio 
Estado. Esse Fundo Florestal, por exemplo, acredito eu, poderia não 
só patrocinar a manutenção dessas reservas~ mas o reflorestamento 
com essências nativas do Espírito Santo, qu-e nunca tinha sido feito, 
pelo contrário. Na época em que O IBDF pensou em aplicar o Fundo 
Florestal, também era com eucalipto, quer dizer, vimos o pr6prio 
IBDF se preocupando com um problema que não era dele, mas 
econômico. 

As reservas florestais são centros, é claro, além da conservação 
ecológica, também disso tudo. Mas, no Espírito Santo, não há uma 
mentalidade de se propiciar visitas às reservas florestais. Eu nunca 
vi um capixaba dizendo que ia ver uma dessas reservas ou certa parte 
delas - é claro que com a orientação e a vigilância de guardas. Não 
se poderia criar tipos de parques aonde interessados pudessem acam
par, nào digo na reserva toda, fiscalizados, para que não a depedras· 
sem e, principalmente, as crianças, levadas pelos pais, criariam essa 
mentalidade de amor à àrvore e à natureza. Gostaria de saber .. dl; 
V. S', por que não tem sido feito isso, ou se a abertura desses 
parques a visitantes conscientizados prejudicaria ecologicamente a 
reserva. Qual a posiçào que V. S, toma com relação a isto? Faço esta 
pergunta diante até da proposta do Deputado Walter de Prá, de se 
criar, no Espirita Santo, o Ano da Ecologia. que seria o pr6ximo des· 
tinado a estudos ecológicos. Seria um excelente ano para a implanta
ção dessa mentalidade. 

O PROFESSOR AUGUSTO RUSCHI - Vou responder às 
pergu'ntas tão dignificantes do jovem Deputado Gerson Camala; elas 
são muito interessantes! 

Primeiro, quero dizer que a minha função, no IBDF, é de 
Conselheiro do Conselho de Valorização de Parques Nacionais e Re· 
servas Equivalentes. Realmente, o Ins.tituto Brasileiro de Desenvolw 
vimento Florestal, com a estrutura que tem, deixa bastante a desejar 
com relação a material humano - recursos ele tem muito - mas 
não pode nomear ninguém. Tenho lutado ~uito! O Esprrito Santo 
tinha, há 6 anos, 200 e tantos guardas para as reservas biológicas do 
IBDF. que são: Pinheiros, Soretama e Nova Lombardia. Tem, 
inclusive, fiscais para o tráfico de madeira. Atuatmente, ele tem' 20 
guardas para as reservas biológicas. Santa Tereza tinha 12, agora 
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tem 1 guarda, 1 chefe e 1 chofer; então, é um soldado, um general e 
um chofer. Esta é a condição. 

Imagine V. Ex~ o IBDF no Brasil inteiro. Reclamo sempre que 
os parques nacionais estão muito mal defendidos com relação a 
guardas. Se outros setores naci.onais cresceram lO, 20 vezes maís-, -o 
IBDF. em relação ao Instituto Nacional do Pinho, decresceu 10 
vezes. e provei isto a um Ministro quando eu era do Conselho 
Administrativo do Jardim Botânico. 

Com retação às reservas biológicas, li também uma noHeia de 
que no ano entrante teremos"O Ano do Meio-Ambiente no Esp[rit6 
Santo". Espero, como capixaba e como convidado que sou, que isso 
ocorra. Presidirei uma reunião de Ecologia de meio-ambiente, nos 
Estados Unidos, precisamente na União Internacional de Ecologia, 
de 8 a 12 de março, e já pedi autorização ao Senhor Presidente da 
República para me ausentar do País. Trataremos do comportamento 
animal, lá nos Estados Unidos, onde se reunirão todos os ec6logos 
do mundo. Pois é! Mas., na minha terra, há uma Comissão do Meio
Ambiente, e, quando é preciso enviar alguém para falar em reuniões 
internacionais. não mandam ninguém dessa Comissão; pedem s6 a 
Augusto Ruschi para comparecer, e Augusto Ruschi vem aqui. ~ pre
ciso que V. Ex's saibam que àqueles 480 participantes, entre 
cientistas, japoneses, norte-ameriCanos, canadenses, ingleses - fo
ram 22 conferências - apenas cinco perguntas eram permitidas a caM 
da um. Fiz vintç: e duas perguntas; eles encaixaram vinte. No fim, 
deram a estatfstica dos debates: maior debatedor, Augusto Ruschi, 
vinte perguntas: segundo debatedor, um lã de São Paulo, cujo nome 
não me recordo agora, 5 perguntas. Quer dizer que consideraram 
válidas as minhas perguntas, em prioridade, no meio de 480 
participantes. . 

Pergunto a V. Ex': eu faço "parte da Comissão do Mei,o-Ambien
te lá? Não precisa" dizer, pois eu não faço. Por quê'? Porque teria que 
passar pela Comissão- de Meio-Ambient~. Há um órgão que lá fun
ciona verdadeiramente e representa a Marinha. Esse funciona 
mesmo! Pode ser o navio que for, poluiu, está multado. São milhões, 
bilhões de cruzeiros. E eu fui" parecerista do Minist~rio da Marinha 
em projetos nacionais, como no do sal-gema, lã no Nordeste, em que 
o parecer que valeu foi o meu para o Álmirante Hilton Beirute, de 
Portos e Canais. Pergunto eu: O Espírito Santo já me fez alguma 
pergunta sobre processos industriais? Escrevi um tratado para a ESM 
cola Superior de Guerra sobre Uma Política Nacional Contra a PoluiM 
ção. em 1970. Pois bem, assim 6 que sou conhecido no Espírito Santo 
mas, como sou um curioso ... 

O SR. orRCEU CARDOSO - Permite V. S' uma interven
ção? (Assentimento do orador.) - Nessa Conferência do MeioM 
Ambiente, que vão fazer no Espírito Santo, o primeiro Conferencista 
será o Governador. o segundo, o Secretário da Agricultura e o tercei
ro será V. S' 

O PROFESSOR AUGUSTO .. RUSCHI - Eu não sabia, muito 
obrigado. 

Com relação às reservas biológicas, o Espírito Santo tem as 
reservas biológicas federais - como jã disse - que são três, e mais o 
Parque Nacional de Caparaó. Então. são a de Pinheiros, a de Sare
tama, a Nova Lombardia e Caparaó - que é um parque. O Estado 
tem as Reservas Biológicas de Comboios. de Forno Grande, de Pe
dra Azul, de Duas Bocas e mais a de Mestre Álvares, criada, agora, 
por ~Icio Álvares: as outras foram criadas ainda por João dos Santos 
Neves e Carlos Lindenberg. Pois bem, essas reservas biol6gicas 
estaduais foram criadas com o mesmO princIpio e finalidade das que 
passaram para o IBDF, no Governo de Castello Branco. Essas reser
vas biológicas estaduais estão sendo objeto de incessantes invasões, 
por falta de fiscalização. O IEF, agora, está se estruturando e dando 
instruções à Polícia Militar estadual para, depois, virem os seus 
componentes a ser os fiscais - nãc sei se com a' eficiência da Polícia 
mineira, porque esta é da escola, selecionou gente de primeiríssima 
classe. com ordenados muito bons, equiparados, ou melhores do que 
os dos guardas florestais federais, e está fazendo uma brilhante e 

atuante ação na defesa do património natural - a comercialização 
de pássaros ê provídenciada muito bem. São Paulo está fazendo uma 
política muito dignificante. 

Agora sugeriria ao Governo do meu Estado - já que não sou 
procurado nem pelos Diretores do IEF; fui próc'urado, sim, antes de 
instalar; dei todas as dicas direitinho de como devia ser, eles as 
aproveitaram. mas, de fato, não estão realizando ainda o que se pro
põem pelo decreto de sua criação - criar, em todos os municípios
aliás. se eu for Conferencista, nesse "Ano do Meio-Ambiente", sugeM 
rirei isso ao atual Governador Élcio Álvares, e, como disse, aqui, 
serei até capaz de mandar construir uma estátua, se eu estiver vivo, e 
se. de fato. se concretizarem as coisas que S. Ex' está pretendendo 
em relação à proteção da natureza, porque S. Ex' fala em proteger, 
mas deixa destruir, é por í::;to que não posso parar quando vejo essas 
coisas; quero que defenda, como eu estou defendendo, com alma e 
coração - um monumento ao patrimônio natural. Por exemplo: os 
municípios que têm sua fonte de água ainda pura, bebem água sem 
tratamento, como é o caso em uma das fontes de Santa Teresa - por
que eu comprei a mata, e está lá a escritura para quem quiser ver; em 
1938, comprei a mata e coloquei assim: "Esta área será perpetuamen
te para a defesa da água, que serve à população de Santa Teresa e, 
em paralelo, à fauna e à nora daquela região" - criariam as suas 
reservas. e estas seriam admitidas ao público. 

As reservas biológicas respeitam um cunho sistemático interna~ 
cional; nelas é proibido penetrar, a não ser para pesquisas em nível 
de p6s-graduaçào: nem para graduação é permitido, porque é um 
nicho tão precioso ... O que- tem ali que tem que ser visto por olhos 
que já conhecem. Agora, o manejo de áreas dentro das reservas 
municípais ê que vai ser muito dignificante para a educação das 
crianças, e tudo isso. Ali. sim, terão áreas de recreação, de 
acampamento, uma naturalista explicando o significado de tudo, 
mostrando os pássaros, isso se pode fazer hoje. Os parques nacionais 
têm esse manejo; possuem uma área aberta ao público e uma outra 
que se chama "refúgio da fauna", é o que se chama "manejo da 
fauna". t. uma área onde, mesmo num parque, não se permite que 
penetre ninguém, porque o aumento da população será tanto que os 
parques nacionais dos Estados Unidos estão limitando o número de 
visitantes; sào 10. 12 milhões de pess-oas por ano, esse número todo 
massacra o parque e poderá até acabar com muitas espécies. Então, 
tem que ser limítado. 

Para encerrar, agradeço a todos os que aqui estiveram e estão 
presentes e, ao mesmo tempo, quero agradecer essa primazia do 
Dr. João Calmon, nosso Senador brilhante, pelo convite que me fez, 
endossado por todos os Senhores. Mas, eu também queria estender 
um convite a esta Comissão de Educação e Cultura do Senado para, 
quando quiserem. visitar o Museu Melo Leitão bem como a Reserva 
de Santa Lúcia. Terei muito prazer em acom-panhá-Ios e dar-lhes os 
esclarecimentos. como os estou dando aos cientístas do mundo 
inteiro, permanentemente, e, assim, poderão reconhecer que o 
Museu Nacional -' já não falo no Museu Melo Leitão - poderá, 
até, ter verbas específicas, dadas por V. Ex's, representantes que são 
dessas Casas tão dignas, que estào querendo implantar mesmo uma 
nova linha com relação à proteçào do meio ambiente e dos recursos 
naturais renováveis e não-renováveis, ou s~ja, os parques, as reser
vas. etc. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Concedo a palavra ao 
nobre Deputado Antônio Morimoto, que deseja formular uma 
indagaç.ão. 

O SR. ANTONIO MORIMOTO - Sr. Presidente, Senador 
João Calmon, ilustre Conferencista, Professor Augusto Ruschi, dese
jo cumprimentar V. S, e dizer da honra que o Senado e a Câmara 
sentem ao ouvir V. S, mais uma vez, no seu entusiasmo, no seu 
idealismo. 

Quero lembrar, nesta oportunidade, que a Associação dos 
Díplomados da Escola Superior de Guerra - ADESG - este ano, 
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programou para a parte de plunejamento, ou seja, estudo de grupos, 
nos seus ciclos de estudos em todo o Brasil, esse tema tào palpitante e 
importante, do qual V, S', sem dúvida nenhu-ma, é um dos maiores 
defensores e pioneiros, da preservaçào do meio ambiente. Eu, que 
tenho a honra e o privilégio de presidir a Delegacia da. ADESG em 
Brasília, de uns tempos para cá, fiz questão de incluir entre os 
conferencistas, para o 6" Cíelo de Estudos em Brasília, o nome de 
V. S,, que não podia faltar nessa relação, pois é nome nacional e 
internacional. V. S_' esteve na ADESG em Brasília, nos brindou com 
uma conferêncía aplaudisí$sima. inclusive, foi aplaudido de pé, 
Temos aqui, neste "plenarinho", vários representantes que estavam 
participando daquele Ciclo de Estudos, naquela ocasião, e que são 
testemunhas disso. Inclusive, naquela memorável noite, contamos 
.:úm a honrosa presença do Comandante da Escola .. Superior de 
Guerra. General Tourinho. que fez questão de assistir a sua confe
rência. 

Quero dizer que estou inteiramente com a causa que defende. 
nos vârios casos específicos do seu Estado o Espírito Santo, assim 
como, sobretudo, nessa maratona na.cioníll çle conscientização sobre 
a preservação do meio ambiente. 

Queira aceitar, meu caro Professor e ilustre Conferencista, os 
meus cumprimentos. as minhas saudações e a certeza de que V. S'\ 
continuarâ dando a sua contribuição valiosa nesse campo. especial~ 
mente no da preservação do meio ambiente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR, PRESIDENTE (João Calmon) - Em nome da 
Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, em nome dos 
nossos colegas da Cãmara dos Deputados, desejo transmitir ao 
Profe.-<,.<;or Augusto Ruschi o nosso profundo agradecimento por esta 
memorável conferência. que vai marcar época nos Anais da Câmara 
Alta. 

Professor Augusto Ruschi. V. S. é .mais feliz do que n6s. porque 
detemos um mandato de pruzo fixo. temporário. enquanto que V. S. 
detém um mandato permanente que lhe foi dado, não apenas pelos 
passarinhos e plantas. mas, diria eu, acima.de t.udo, por São Francis
co de Assis. Que Deus o abençoe, Professar Augusto RuschL 

E~tá encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reuniào as 14 horas.) 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E Ct:LTURA 

30- REUNIÃO, REALIZADA EM 9 DE 
NOVEMBRO DE 1977 

Às dez horas do dia nove de novembro de mil novecentos e: se
tenta e sete, no Auditório Milton Campos. sob a Presidência do Sr, 
Senador Evelásio Vieira, Vice-Presidente no exercício da Presidên
~ia, e a pre.~ença dos Srs. Senadores Adalberto Sena, Itamar Franco e 
R uv Santos. reúne-se a _CQmissão de Educação e Cultura. dando 
pr~)'sseguimento ao!' trabalhos para o e~ame da situação do desporto 
hrasileiro. _. 

O Sr, Presidente após profe·rir algumas palavras elogiosas aos 
cünvidad~ls. faz ingressar no recinto os Srs, FeUcio Brandi, Presiden
te dI) Cruzeiro E~porte Cluhc. Ari d;'l Fr:ota Cruz, Advoga9.o_ e Dire. 
1M do Cruzeiro Esporte Clube e \Vilson Piazza, Vereador da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte e ex.-integrante titular do C.ru~iro e da 
Seleçào Brusileira de Futebol. 

t facultada a palavra ao Sr. Felício Brandi que após alguns co
mcnlúrios sobre o Cruzeiro Esporte Clube cede a palavra ao Dr. Ari 
da FrNa Cruz, que na qualidade de Advogado do referido Çlube dis
corre sobre a história, estrutura. funcionamento, prohlemas financei
ros, organização admini<,lrativa e outros tópicos, todos referentes ao 
CrUleiro Esporte Clube. 

Por fim. sugere à. Comissão de Educaç?lo e Cultura que a nomea
,tio do Tribunal de Justiça Desportiva não seja feita mais p~lo Presi
dente da J7ederação, para que haja imparcialidade no julgamento das 
decisões do Presidente da Federação, 

Finalizando, apresenta O balancete e a prestação de contas do 
Conselho·Diretor do Cruzeiro Esporte Clube no período de 1973 a 
1976. 

O Sr. Presidente, Senador E velásio Vieira, concede a pal avra ao 
Sr, Wilson Piazza que inicialmente lamenta a situação de alguns ex
jogadores de futebOl, hoje abandonados, louvando ao mesmo tempo, 
a iniciativa do Governo em dar ao atleta uma estabilidade como 
recompensa a uma profissão curta e sacrificada. 

Após fazer um histórico sobre sua carreira de jogador de fute
bol, o Vereador WiJ$on P'iazza cumprimenta á Comissão de Educa
ção e Cuftura do Senado Federal e o Governo pela preocupação em 
proporcionar ao atleta brasileiro uma melhor situação.. . 

Após as exposições dos Srs, Conferencistas, foram abertos os 
debates. usando a palavra, por ordem de inscrição. o Sr. Senador ita-
mar Franco e o Deputado Fábio Fonseca. ' . 

Terminados OS debates com os Srs. Parlamentares. f91 franquea
da a palavra aos jornalistas assim como aos demais assistentes que 
expuseram suas idéias sobre a posição atual do desporto brasileiro. -

Finalizando, o Sr. Presidente, Senador Evelãsio Vieira, agradece 
os depoimentos dos ilustres convidados, assim tomo a presença- dos 
Srs. Parlamentares e dos demais presentes e determina- em seguida, 
que as notas taquigráficas. tão logo traduzidas, sejam publicadas em 
ane:'(o à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reuriiãó e, para cons
tar. eu. Cleide Maria Barbo:;a Ferreira Cruz. Assistente de Comis_~ 
são, lavrei a presenta Ata que; lida e aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente e vai à pub!ic<lÇão, 

ANEXO À ATA DA 30' REUNIÀO DA COMISSÃO 
DE EDUCAÇ'ÀO E CL'LTURA DO SENADO FEDERAL, 
REALIZADA CM Q DE NOVEMBRO DE 1977, DES· 
TINADA A O('J'lR AS PALESTRAS. SEGL'IDAS DE 
DEBATES. DOS SRS. FELlCIO BRANDI, PRESIDENTE 
DO CR('ZEIRO ESPORTE CLUBE. ARI DA FROTA 
CRL'Z. ADVOGADO E DlRETOR DO CRUZEIRO 
ESPORTE CH'BE E WILSON PIAZZA. "EREA DOR DA 
c.4MARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE E EX
INTEGRANTE TITULAR DO MESMO CLUBE. QUE SE 
PUBLICA COM A DEI'IDA A UTORIZAÇ'ÃO DO SR. 
PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

PRESIDENTE: SENADOR JO.J.O CALMON 
VICE-PRESIDENTE: SENA DOR EVEL.fSro VIEIRA 

{NTEGRA DO APANHAMENTO TAQUlGR..1FlCO DA 
REUNIÃO. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - A Ç"missão de 
Educação e Cultura do Senado Federal (nicia. nesta oportunidade. 
mais uma reunião, no sentido de buscar subsídios, informações, da~ 
dos que possibilitem a constituição de um projeto a ser oferecido. 
posteriormente, às autoridades federais, para o aperfeiçoamento dos 
instrumentos de desenvolvimento do desporto brasileiro. 

No dia de hoje temos a grande honra, a grande satisfação de 
contar com valiosa colaboração do Sr. Felício Brandi - Presidente 
do Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte - glórla do fUtebol, 
do esporte brasileiro, c destacado empresário de Belo Horiz.onte; do~ 
Dr. Ari d" Frota Cruz - advogado. diretor, há muitos anos, do Cru
zeiro Espone Clube, e que, nos ido~_de 1949, foi uma das estrelas do 
quadro de futebol desse renomado cllJ.be; assim como o Sr. Wilson. 
Piazz::l - inteligente e dedicado Vereador da Cãmara Municipal de 
Belo" Horizonte, ex-integrante titular, durante longos anos, do Cru
zeiro e da S~leção Brasileira. 

Sio· figuras que, pelo seu passado. por aquilõ"que conhecem do 
esporte. podem prestar à Comissão de Educação e Cultura do 
Senado Federal magnífica colaboração, para que possamos alcançar 
o.grande objdivo de organizarmos - reafirmo - o projeto a- ser 
oferec.ído ao Governo Federal. 
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Desàe Já expressamos nosso agr::ldecimcn!o pl!:Ja presença do Sr. 
Sçnudof Itamar Franco - que reprc!icnta o Estado de Minas Gerais. 
0(') Senador Adalberto Sena - que representa o Estado dn A\:ft. e do 
3r. Deputado Fábio Fonseca, grandl!: nome dentro do esptlrte 
bra:'.i1eiro. Presidente que roi do Clube Atlético Mineiro. ontem o 
frande homem do e,<;porte. dando sua inestimável \:olaboração. hoje. 
uma das figuras mais brilhantes da Câmara Federal. Também endc
ret.;amo\ no'i.:';O ag.radecimento aos homens dos ..... dculos de comuni
"-'1~àú ~ a todl.,)s aquclc.~ que comrarecem 3 este auditório, colabor;.m~ 
do !..'~mnsco neste alto obJctivo que temos em favor dl.~ esrorte 
hraslleiro. 

Abrindo os depoimentos, ouviremos a palavra do Sr. FeUdo 
Brandi. Presidente do Cruzeiro Esporte Clube. 

O SR. FEUCIO BRANDI - É uma satisfaçào enorme 
!.."_lmparecer a esta Comissão. a convite do Senador Evelásio Vieira. 
P,lfu fazer sugestõe:s que possam desenvolver o esporte brasileiro. 

Jã nulitamos no esporte há longos <lnos. Temos, assim. certa 
vivência dos problemas que afligem o esporte, principalmente. n 
IW~~ú futebol. Estamos aqUi com a maior satisfação, para fornecer 
subsidias à Comissão de Educação e Cultura dI,) Senado Federal. 
d)m <l finalidade de contribuir para () desenvolvimento do esporte 
hra"ileiro. 

Está presente um grande amigo, o Deputado Fábio Fonseca, 
4ue <,:OOOS\;O desenvolveu as maiores lutas em benefício do esporte 
mmeiro, De<;)lJs lutas insanas tivemos êxito nll construção di) Ef>tá
dilo Magalhiies Pinto - o Mineírão. Realmente. o desenvolvimento 
do esporte mineIro, nos últimos anos, foi apreciável, dada a dedi· 
C;lÇ~') de seus dirigentes. que. nào medindo esforços, procuram dar 
tudo que é possivel para o engrandecimento do nosso esporte. O 
Deputado Fábio Fonsec~l foi um dos grandes lutadore~, Auui 
ren~~emos nossas homenagens ti S. Ex~ 

O Cruzeiro preparou um trabalho. para que tivéssemos alguma 
~' ... ll:'>'-' ralpável. concreta, que pudesse auxiliar a Comissão na busca, 
iào importante, do desenvolvimento do desporto brasileiro. 

As~im sendo, pedimos ao Dr. Ari da Frota Cruz dê conhe
.. .'imento deste trabalho aos Srs. Membro:) da Comissão. e, depois, 
Pl)SS-J sc:! comentado e discutido. 

o;) SR, ARI DA FROTA CRUZ - Sr. Presidente da Comissão 
de Educaç~1J e Cultura uo Senado Federal. Sr5, Senadores Itamar 
Franco e Adalberto Sena. Deputado Fábio Fonseca. homem dll, 
[mprenMI, meus SenhorC's: 

L para mim satisfação enorme e mesmo grande honra estaf aQui 
presente. para, juntamente com nosso Presidente FeHeio Brandi. tra· 
?'er "lIbsídios q~e possam servir de elemento. de dado, para este 'I:lHo· 
s" trabalho desenvolvido pelo Congresso Nacional, através da 
Cumlssào de Educaçào e Cultura do Senado. 

J::sre, () trabalho' 

1- História 

O Cruleiro E"pnrtc Clube é uma sociedade civil fundada em 2 
de janeiro de 192 I. Tem por finalidade: 

a) desenvolver:1 educação física em todas a~ suas modaJidJ.des: 
h) promover atividades de carâter desportivo, social. cultur<ll e 

C1Vlcn 
Orgulh<!~se de. ao longo de sua existência, ter contribuído para a 

dl\·ulg3çiio do nome do Brasil c de Minas Gerah no ex.terior com 
'lI<:h conStantes viagens pelo mundo, com a conquistá de título~ in· 
lern;-ICionait> e de 16. ler ChClZUdo à situação de Campeão da América e 
\'l('c-('amreiio Mundial !nterciube .. ,. além de ter con'luistado da do~ 
tn:h' ",;,I!llreomltos mineiros disputados no Estúdio "Governador 
M~\g:.llh:1e~ Pinto". 

II - Estrutura 

o C ruzeiro tem um a estrutura org.anizacionalle~al e estatul!\ria. 
Legal, porque obedece às normas do Decreto-lei n'l 3.199 ... _de 1941; 
e"latuhiria, porque sua organização interna é pautada por um b,tatu-

1~1 dmall'u.;o, rC~lslraJu no C-utórin de Registro Civil das Pessoas 
JurUlld~. d.1 Cal"!lhll mineira. Tal E<;tatuto é revisto. periodicamente, 
\i~aIHj\I.1 ser mantidt) atualin,do. No momento, roi feita mais uma 
rcu<l" qlle, aprO\il.da cm Assembléia·Geral dos Associados, está em 
J' ...... \. lh.: inlnressão para di~trihuiçào. 

Pdu l';,to de que a~ atividades espo.rtivus e as associações 
fl!'i'Ill,lt,H.IS se regem pelo De..::reto-lei nl' 3.199/41, Decreto-lei nl' 
-:- (,":".! .,f:i r" Pnrl:lri,l Ministerial n" 254. de 1~·1-41. o Cruzeiro tem a 
>.,CJ.'1l11l w ': ... truturu lega! estatut:.í:ria: 

,l\ 4npmhlfia-(jeral- à qual comparecem, deliberam e votam 
1,"111' .1' a~"I)ciadi)~ quites com a tesouraria do clube; 

h) C,,!/splhO Deiiberatil'o _ eleito pela Assembléia·Geral, 
('('1llr,Út;·.'1! Je membros natos c membros eleitos. Entre os membros 
li,U,I' <.:6r,H) mcluidos. necessariamente. os ex-Pre!jidentes do clube. 

..;) '-·,'mi.\·.Çõo Fü('al - eleita peIo Conselho Deliberativo e 
.... •• -'1!l~'o'>l>.l ue três mo:::mbros titulares e três membros suplentes. Entre 
..,tl:~ ~ó ... elementos estào contadores. técnicos de administração, 
.ld'",l~~I<i\\" e economist<l~. 

di lonl·elho·Direror - que cont::! com um número variâvel de 
lll!:mhr,_, ... .:"colhidlls pd(l Presidente; este, assim como o Více-Presi~ 
dCII!.: do dube e ú Tesoureiro. são eleitos. 

.:) CO/Tulhu-CÚf1mltirv - constituído de: 
,,) m·:mbros natos - todos os ex~Presidentes do clube, bem co· 

il\\' IUI" '" ,l_" ex-Presiàcnles do Conselho-Deliberativo; 
h) membros tempor:irios. - o Presidente que se encontrar em 

..:xen:ú:io J!() clube e o Presidente e Vice-Presidente do Conselho
Ddiber;ttivo, 

:J \·)llseThD·Cünsultivo é orgão estatutário, pois a legislação 
t.~pt;..::ífiç~, ndo prevê li sua existência. Tem ele função meramente 
npill~lti ... " Ç. "e manifesta somente quando provocado pelo Presidente 
uo d\lbt·_ <Jlle !ht: poderá solidtar pronunciamento sobre matérias de 
~1"Hllk il1'lrortância. Ca"os em que o Presidente do clube consultou 
esse ('('1 nsdho: construção da ·'Toca da R<lposa"; venda de Tostão, 

(;~ \!t:muis órgãos acima referidos têm existência jurídico~!egal' 
., .- ,'/1Il'lho·f)"'iherafi\'rI - Pürtariü Ministerüil nl' 254. ue !'!-I~ 

"I!~f'lho·Fi,\'((J1 - Decreto-lei n9 7.674. de 25~6~45. e Porta
rI;' "lini~1.:rialn925-1.de ['1-[·4l. 

LI lJlretoriu. chamada estatutariamente de Conselho~Djretor
Dt"<,rl'\I)·lci 11'9 3.199/41. 

A l 'lmissão ri.scal e o Conselho-Consultivo são órgãos estatutá-

III Funcionamento 

J)cntn) das diretrizes legais e estatutárias, o Cruzeiro Esporte 
Clube t'lllH:i~md de llcurdo com o seguinte sistema organizacional: 

1 - .A~"embléia-Geral 
2 ~ (' 1l1"c1h"-[)eliherntivo 
J - t ,)missiio I· iscaI 
./.- fJr<;" ... idcnlt: 
5 - CIJ11is:-üo S,x'ial Campestre 

.ó- \'\ce.~Presidente 
7 _. (\)nselho~Diretor 

8 - Vj("e·Pre~idente de Futebol 
4 _ V io:!;"-Prcsidente dos Especializados 
[O - Vice·Presidente Social 
11 - \'ice~Presiden!c da Sede Campestre 
12 - Vice-Presidente Financeiro 
13 - Vice·Presidente de Planejamentos 
14 -- Vice-Presidente de Relações Públicas 
l'i _. Vice·Presidente de Coordenação 
I r: - f);retoria 
, 1_ J J!retor Departamento Futebol Amador 
1 x _ I )iretor Departamento Património 
14 - Olfctof Departamento Administrativo 
::(1- Diretor Departamento Médico 
:: I - Oíretor Departamento Jurídico 
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22 - Superintendente 
23 - Centro Processamento de Dados 
24 - Assessoria Jurrdica 
25 - Caixa - Cobranças - Contabilidade - Tesouraria 
26 - Secretaria 
27 - Serviço do Pessoal 
28 - Administração da Toca da Raposa 
29 - Administração da Sede Campestre 
30-Administração da Concentração 
31 - Serviços Gerais 

A contabilidade é ex.ecutada dentro de um plano de contas 
departamentalizado, isto é, por centros de custos e de receitas. Tal 
sistema permite ao Cruzeir.o Esporte Clube conhecer, mês a mês, as 
despesas de cada uma das unidades administrativas ou operacionais, 
bem como, tendo em vista a realização das competições esportivas, 
qual é a posição do patrimônio capitalizado, ao final de cada ex.ercí~ 
cio, que coincide' com o encerramento do ano civil. Junta~se um PIa
no de Contas atualmcnte em uso, esclarecendo~se que a Comissão 
Fiscal se reúne de dois em dois meses, quando examina as contas e a 
documentoaçào contábil, livros. registras e demais papéis, lavrando 
"Parecer" ·que, ao final do exercício social, é dado a conhecer ao 
Conselho-Deliberativo. Anualmente, fazem-se prestações de contas 
ao referido Conselho-Deliberativo. Todavia, tais prestações de con
tas sào públicas, a elas comp,uêCi:ndo elementos representativos de 
todos os meios de comunicaçã.o: jornais, rádios e televisão, Junta-se, 
tambem, cópia da ~última pre.stação de contas feita. 

Apesar dessa estrutura organizacional e operacional, o Cruzeiro 
Esporte Clube se ressente de uma reformulação administratíva que já 
está em andamento: 

I ') adequação das normas e sistemas de Trabalho às novas 
técnicas de administração. e de comando, que evoluem com o tempo; 

2') posidonamento da organização interna em face do cres
cimento do clube e seu prestígio nacional e mundial-. 

Para isso. os manuais de trabalho, implantados há apenas qua
tro anos, já estào sendo reformulados por uma equipe composta de 
contadores, advogados, técnicos de administração e economistas, 
sob a presidência do Vice-Presidente de Planejamento. 

O trabalho estará concluído em 120 dias. 
Ape::.ar do exposto, o Cruzeiro Esporte Clube sofre a influência 

de fatores externos, que lhe dificultam certos empreendimentos, pois 
sua reçeiru total só provém de duas fontes: 

a) renda do futebol profissIonal, situada entre as maiores do 
Brasil, graças, principalmente, às competições internacionais. Diga~ 
~e, de passagem, que o jogo do Mundial [nter~Clubes, disputado em 
Belo Horizonte, no Míneirão, apresentou o seguinte resultado: 
(Bayern) 

- Renda Bruta Cr$ 6.318.855,00 
- Despesas ........... T' •••• "".". To' ••••.••••• _ CrS 2.085.831,37 
- Líquido ........ ~, .•.•.... -~-.................. Ct$ 4.233.023,63 

b) renda de sua Sede Campestre, que conta com 11 mil associa
dos. Da renda auferida, 50% se destinam à manutenção do futebol 
proftssional. 

Entre os problemas de ordem externa, temos a ponderar alguns, 
para os quais ou oferecemos sugestões, ou solicitaremos apoio e estu~ 
dos governamentais. visando à obtenção de medidas e meios, e não 
de paliativos. 

A) Dívidas para ('om a Previdência Social: (lN PS) 

É do conhecimento público que os atletas profissionais de fu~ 
tebol são altamente remunerados em todo o Brasil. Isso faz: gerar 
uma fonte de despesas para o clube, em relação à Previdência Social. 
Com efeito, descontando 8% dos atl<::tas, o clube recolhe 5% de todos 
os seus jogos no p{tís. 

BJ C'om'ênios lN PS X C'iU!It!S: 

Por força legal (Decreto n\' 53.820, de 24~3-64), os clubes são 
obrigados. a dar assi!\tência médica e hospitalar a seus atletas. Além 
disso, é notório que poucos hospitais brasileiros dispõem de depar
tamentos médicos especializados, como os dos grandes clubes 
nacionais. 

Sugestão primeira: Que os clubes recolhessem apenas a con~ 
tribuição descontada dos jogadores, pelo fato de darem assistência 
médica e hospitalar completa aos atletas. Dessa assistência seria feito 
relatório mensal, a ser encaminhado ao INPS, que, através de seus 
serviços médicos, fiscalizaria a atuaçào dos clubc.'õ. No entanto, os 
familiares do atleta seriam aténdidos pelo INPS. 

C) Problema cruciante para os clubes a Cobrança de Direitos 
Autorais em suas festas e acontecimentos sociais, s-em qualquer finali
dade lucrativa, devido às tabelas o,ra em vigor, o que obriga os clubes 
a cancelarem seus bailes.e festas, reduzindo-se apenas às festas ear
navalescas, ~sim mesmo nos'clubes de maior número de associados. 

D) Descontos em Vale de Jogos: 

Desde longos anos o Cruzeiro vem estudando e o9servando tais 
descontos, sem pos.sibilidade de conseguir qualquer coisa de positivo 
cm suas pretensões que, como se sabe, são também as pretensões dos 
demais clubes brasileiros. A cada jogo de campeonato, maiores são 
os descontos, do que as quotas recebidas petos clubes disputantes. 
Exemplo de tal afirmativa são os xerox que juntamos, referentes aos 
seguintes jog·os: 

a) Cruzeiro X Sayern - no Mineirãó 
Renda Bruta ............. , .• ,....... Cr$ 6.3t8.855,OO 
Renda Líquida .................... , _ CrS A.235.U23,63 
Desconto de .. ,.. ............ ...... Cr$ 2.083:8"31,37 
Quota do Cruzeiro .................. Cr$ 4.106.0'32,93 

Nota: Esta competição, por ser internacional, rege-se por ou~ 
tras normas; assim é que, no Brasil, a renda líquida pertenceu ao Cru
zeiro, que, na Alema~ha, nada ganhou. 

b) Cruzeiro X Atlético - no Mineirão 
Renda Bruta .. ........... ,. _'.. Cr$ 4_194.550,00 
Re-nda Líquida ............ , .. , Cr$ 3.054.680,28 
Descontos ......... Cr$ 1.139.869,72 
Quota do Vencedor (60%) ............ CrS 1.686.183,52 
Quota do Perdedor (40%) ..... .. .. .. Cr$· 1.124.122,36 
NOTA: Verifica~se, pelo vale, que .os clubes paga·m um 

aluguel de 10% da renda bruta para utilização do Estádio. Todavia, 
arcam com todas as despesas dos jogos, inclusive INPS. e salários dos 
funcionários da ADEMG, Imposto sobre' i Renda descontado na re~ 
muneração dos árbitros, etc. 

Além do mais, todos os percentuais descontados (FMF, Está
dio. Prefeitura, etc.), são calculados sobre a renda Bruta, quando 
deveriam ser sobre a renda líquida verificada, após cada desconto fei~ 
to. 

Sugestio segunda: Elaboração de normas federais sobre os 
descontos admitidos em vales. E que todas as despesas dos Estâdios 
sairiam da Loteria Esportiva, por exemplo, Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) 
por cartão. inclusive a conservação dos estâdios. 

E I Disputa da Copa Brasil: 

Dois fatos ressaltam cristalianos da disputa do maior torneio de 
futebol do mu.ndo: 

11) desgaste fisico dos atletas e o seu Constante: afastamento do 
lar. em função das pennanentes viagens, por este Brasil gigante; 

b) as enormes despesas de transporte de cada campeonato. 

Sugestão terceira: Nomeação de um Grupo de Trabalho, com
posto de elementos técnicos e elementos indicados por clubes das 
maiores Capitais do País, para estudar e encontrar a fórmula d.a 
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economia e rentabilidade da promoção, sem o desgaste tisico _alu,al. e 
sem prejuízo dos ch~mado~ "clubes pequenos", grandes colabora. 
dores que sào do esporte nacional. 

FI PM;ràodo At/t'ta('s('us PrMlêgios: 

Das mais diticeis tem sido _a_ situação dos clubes brasileiros no 
seu relacionamento COm os atletas profissionais, relativamente à sua 
remuneração na reforma de contratos, cujas cifras representam 
importâncias fabulosas. Dificilmente o futebol profissional brasileiro 
terá condições de suportar, por muito tempo mais, tal situação. É 
inegâvel que o atleta é a estrela máxima. No entanto, breve veremos 
jogadores ganhando Cr$ 200,000,00 mensais, mais do que o Senhor 
Presidente da República, Assim, cremos ser necessârio o estabele~ 
cimento de critérios definidores de tal situação, Relembramos, a pro
póSito, a Deliberação n9 4/43 e a Deliberação n9 I} /43, que 
estabeleciam limites máximos d~ remllneração anual. 

Sugestão quarta: Nomeação de um Grupo de Trabalho. cuja 
constituição teria: representantes dos atletas. sendo indicados pelas 
suas organizações de classe; representantes dos clubes; reprtsen~ 
tantes do Ministério da Educação e Cultura e representantes do 
Ministério da Fazenda. estes com vistas a estudos relativos às faixas 
de retenção do Imposto Sobre a Renda de fonte e limites an,uais de 
remuneração. 

GJ AtiJoidades E.~poríj~·as OHmpiras: 

Tendo em vista a Lei n' 6,251, de 8~1O-75, bem como a Portaria 
n' 88, de 17~3~76, do Ministério da Fazenda, que estabelecem a 
possibilidade de desconto do Imposto sobre a renda das importân· 
cias doadas a clubes esportivos. apresentamos a 

Sugestão quinta: Permitir que o desconto em questão seja: 
a) superior a [0% do lucro o~racional da empresa doadora, 

modificando-se o art. 188 do Decreto n' 76.186, de 2-9-75; 
b) admissível para qualquer tipo de doação, feita a qualquer ti~ 

po de clube esportiv_o, .e não apenas aos clubes organizados pela 
empresa e destinados aos seus empregados, conforme preceitua o art. 
187, a, do mesmo Regulamento, que deveria ser modificad-o, neste 
partícular, 

Sugestão sexta: Estabelecer plano de esportes olrmpicos, a nível 
de popularização (não apenas estudantil, como agora) de massa. 
Para isso, fornecer ao$. c1u_bes que requererem: 

a) plano de funcíonamento~ 
b) plantas de praças esportivas e pi::;tas de atletismo; 
c) financiamento 3 longo prazo, para a construção, sob fiscali

zação do cronograma de obras, por parte de técnicos do Ministério 
da Educação e Cultura. 

H) Assuntos Dh'f!rso,ç: 

I. LUVAS E "BICHOS" 

Sempre entendemos que as "luvas" pela assinatura de contratos 
são uma contrapre::;tução civil. Recebidas, ainda que O atleta deixe de 
cumprir o contnlto, por eliminação, acidente (caso Proc6pio) e 
outros motivos, adube nào poderá exigir a sua devolução. De igual 
forma. os "bichos" por vitórias ou empate.'i não têm o carâter 
remuneratório da atlvidade profissional. Tanto assim é que, num 
mesmo clube, dois jogadores contratados para a mesma posição, 
com o mesmo salário, podem ter situações diferentes. Um participa 
de jogos, outro, por qualquer razão, nem fica na "regra três". Um 
receberá O!'l "bichos" e outro, não. Ao que não receber não assistirá o 
direito de reclamação, nem de um pedido de equiparação salarial. 
Tal "bicho", que nada mais é do que um prêmio, poderia estar 
representado por uma medalha gravada, por um diploma de honra 
ao "mérito esportivo" ou simplesmente por um ramo de oliveira. 
Aliás, um simples ramo de oliveira foi o que receberam os atletas de 
Campanha. no sul de Minas, quando passaram por Belo Horizonte 
realizando a "Corrida da Independência", desde Recife, num percur
so de 2.500 quilómetros. As::;im, entendemos que tais valores, um pe-

la sua naturcla civil, o outro pela sua natureza aleatória, podem ge~ 
rar a nossa 

Sugestã.o Sétima: Que os valores referentes a "luvas" e 
"bichos" sejam excluído::; dos cálculos de lN PS, Imposto Sobre a 
Renda de fontc. contribuição sindical e FGTS. 

2. FGTS. 
Este é o mais pofémico dos assuntos relacionados com o futebo[ 

profissional. Com efeito, certa ocasião pretendeu o BNH, através de 
portaria ou re::;olução. e~tender aos clubes de futebol a obrigatoritfd~~ 
de de recolhimento de contribuição para o FGTS, com relação aos 
atletas profissionais. Alguns dubes. afoitamente. assinaram confis~ 
sões de dívidas; outros, como o Cruzeiro, apresentaram defesa, diga~ 
se de passagem, até hoje não definitivamente julgada. apesar de já 
decorridos quatro anus; e a maioria simplesmente ignorou a exigên
cia. 

Vale ressaltar sobr~ o assunto que: 
a) A Emenda Conslitucional n9 1/69 diz: 

"Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores 
os seguinte::; direitos, além de outros que, nos termos da lei, 
visem à melhoria de sua condição social: 

XIII - estabilidade, ,-'om indenizuçào ao trabalhador 
despedido ou fundo de garantia equivalente", 

Ora, o jogador de futebol tem uma legislação especial ;l .seu fa~ 
VOT. t:. ele equiparado aos "artistas" e congéneres. Nessa situ.ação. 
embora assine com um mesmo clube inúmeros contratos, eJes serão 
sempre.de prazo determinado, nào se somando os ~~s prazos de 
vigênda, merc! do que o jogador profissional jamais obterá a~ estª"-. 
bUídade. Bem, se ele nào obtém a estabilidade, como_poderá conse~ 
guir o FGTS, que é um equivalente da estabilidade, nos estritos ter~ -
mos da Carta Magna? Além do mais, o futebplista profissiQnaljá go~_ 
za de outras vantagens, compensadoras.da aus..ên.cja da estabilidade..e. 
inexigibilidade do FGTS, tais como: 

a) participação de 15% (quinze por cento) no: preÇo do seu 
liberatório, isto é. quando for ele cedido a outra agre~iação (e esta 
participação gera forlunas - quanto ganharam Palhinha.. Rio,.:eUno e 
outros?) (Lei nl' 6.354, de 2~9-76, art. 13, § 21'); 

b) "luvas" para m;::;inatura do contrato na agremiação ·de dest(
no, valor este de livre estipulação entre as partes (o Cruzeiro já deu 
até imóveis a alguns de seus jogadores em outras épocas) (Lei 
n9 6.354, art. 12); 

c) direito ao "passe livre", isto é, à dc;<>'ô!lcula.ção do clube, 
qUando .atingir 10 anos de profissionalismo -em um mesmo clube, 
condiç.ào ç-umulada com a idade, que serã de 32 anos (antes era de 34 
anos) (art. 26, Lei nl' 6.354). 

Note-se que são três vantagens, enquanto que o empr~gado co
mum só tem uma, optativamente: estabilidade QU FGTS yquivalente. 
Além do mais, a estabilidade é instituto em extinçàp, eis que nenhum 
empregador admile empregados, atualmente, a não ser pelo regime 
do FGTS. 

Pelo exposto, conclui-se que, à luz da legislação, o desportista 
profissional não tem direito ao FGTS. Assim-, b assunto gera nova 
sugestão: 

Sugestão oitava: - Que por decreto-lei seja declarado: 

a) que o FGTS não incide sobre quaisquer valores pagos a 
desporti::;tas profissionais; 

b) que sobre "luvas" e "bichos" nào incidam os descontos de 
Imposto ::;obre a Renda de fonte, 

Será necessário. ainda, o estabelecimento de "anistia" para os 
clubes esportivos, quando já notificados pelo Imposto sobre a Renda 
e FGTS sobre valores relativos ao assunto acima discutido._ 
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3. COBRANÇA DE EMOLUMENTOS PARA TRANSFE
RENCIA DE QUOTAS 

A proibição de cobrança de taxas de transferência de quotas de 
clubes, quando realizadas entre terceiros, está contida no art. 59. § 29, 

do Decreto n9 70.951/72, e Parecer Normativo CST. 91, de 27-5-74, 
do Ministério da Fazenda. Essa cobrança representatava uma "fonte 
de renda" dos clubes. 

Sugestão Nona: - Restabelecer o direito de cobrança de 
emolumentos ou taxa de transferência de quotas, dentro de um limite 
relacionado com o valor da operação e o tempo em que ó vendedor 
permaneceu como quotista do clube. 

4. PARCELAMENTO DE DIvIDAS JUNTO AO INPS. 

o Governo Federal vem de conceder a facilidade de parcelamen
to de dívidas dos clubes junto ao INPS. Todavia, tal parcelamento é 
feito incluindo-se juros, multa e correção monetária. Ora, a correção 
monetária, segundo explicações de fontes governamentais, é uma 
atualização do valor da moeda, Se a moeda foi atualizada, isto é, cor
rigiu-se o valor da dívida, os juros e a multa são acréscimos ex.igidos 
além da atualização explicada. 

Este raciocínio gera uma nova sugestão: 

Sugestão décima: - que o INPS seja autorizado a consumar os 
parcelamentos em processamento, abrangendo apenas: 

a) valor da contribuição devida; 

b) valor da corrcção monetária; 

b.1. vencida (data da época em que o devido era o tributo, até a 
data da efetivaçào do parcelamento) 

b.2. vincenda será calculada no final da liquidação do principal, 
acrescido da correção monetária vencida pelo parcelamento e pelo 
sistema de contas-correntes, ao qual se aplicará o já desusado "Méto
do Hamburquês". 

5. CAMPEONATO MINEIRO DE FUTEBOL EM 1977 

o Crzeiro Esporte Clube foi campeão; nesta condição, apresen-
ta os seguintes dados, extraídos dos borderós dejogos: 

Camp'eOnato Min~irÓ'/llJ77 
Partidas disputadas: 25. 
Público pagante: 575.523 pessoas. 
Renda Bruta: Cr$ 19.807.693,00. 
Média por partida: Cr$ 792.307,72. 
Renda Líquida: Cr$ 7.354.235.19 (do Cruzeiro). 
Média por partida: Cr$ 294.169,40. 
FMF: Cr$ 1.939.056,01. 
FMF: CrS 493.795,57 (desp. div.). 
ADEMG: Cr$ 1.669.797,63 (aluguel Estádio). 
Média por partida: Cr$ 151.799,78. 
ADEMG: CrS 681.313,20 (desr. div.). 
AMCE: CrS 197.475,08 .. 
Aluguél Estádio em Uberaba: Cr$ 28.536,75. 
Liga(interior) Cr$ 41.713,29. 
Impostos: Estadual Cr$ 151.797,66. 
Pref. Munic, Cr$ 371.633,60. 
Renda Líquida (outros clubes) Cr$ 6.878.339.02. 
Descontos para INPS até 30-9-77: 
J% Cr$ 278.726,32. 
5% Cr$ 402.092,44. 
Soma Cr$ 680.818,76. 

6. CENTRO ESCOLAR "ACADEMIA CELESTE" 
Segundo o Decreto-lei n9 3.199, de 1941, art. 48, a Associação 

Desportiva exerce uma função de caráter patriótico, sendo proibido 
dar-lhe organização e funcionamento de que resulte lucro para os 
que nela empreguem capital de qualquer forma. 

o art. 29 do Estatuto do Cruzeiro Esporte Clube determina que: 
"A Sociedade tem duração por tempo indeterminado e por 

suas obrigações não respondem seus associados. 
Tem por finalidade: 
I - desenvolver a educação física em todas as suas modalidades; 
II - promover atividades de caráter desportivo, social. cultural 

e cívico. 
O Conselho-Diretor do Cruzeiro Esporte Clube tem consciência 

de que, no campo esportivo, o elube já deu sua contribuição à Histó
ria Pátria, Está presente nos acontecimentos sociais e nas datas a elas 
destinadas, como festas juninas, carnaval, Natal, passagem de ano, 
cessão de salões para formaturas e outros eventos. Falta-lhe ponti
lhar, agora, como centro de cultura e civismo. Para isso, deliberou 
adaptar o prédio que possui na Rua Guajajaras, 1.722, na Capital 
mineira, transformando-o num colégio. Inicialmente, esse colégio te
ria o Curso Científico, o Curso Técnico de Contabílidcidi e -um Cur
so Preparatório para os Vestibulares das Universidades Católica e 
Federal. Para tanto, seria necessãria a construção de quatro pavimen
tos, que funcionariam como "anexos" do prédio jâ existente, e no 
qual se instalariam 50 salas de aulas. 

Para isso. o clube necessitarã de financiamentos e-doações. 

I) - Eleição de Federações de Futebol: 
Clubes da Divisão Extra: 
Delegado eleito pelas ligas amadoras do interior. 
Delegado dos Clubes Amadores da Capital. 
Delegado de cada Divisào Inferior e os Clubes profissionais que 

disputaram os três últimos Campeonatos. 

O nosso Presidente FeUcio Brandi está-nos lembrando as ligas 
fantasmas, que são problemas de ordem política, e não trazemos ofi
cialmente, porque, para fazê-lo, temos que provar. Na boca, na pala
vra do povo existiram essas ligas fantasmas. 

Procuraríamos moralizar as eleições nas Federações esportivas 
de todo o Brasil. 

t a nossa palavra com respeito às Federações de futebol. 
Não está no. nosso trabalho, mas muito interessante abordar a 

justiça desportiva das Federações de FutebQI no Brasil. Este é assun
to importantíssimo. 

A justiça desportiva de uma entidade é perfeitamente indepen
dente, autônoma nas suas decisões e nos seus atos. 

No Brasil, cada entidade tem a sua legislação própria. A lei 
maior do esporte - as disposições do Conselho Nacional de Despor
tos deixa perfeitamente à vontade as entidades. regionais do País 
quanto à composição de seus Tribunais. 

Podemos falar relativamente a Minas Gerais. Nesse Estado, a 
composição do Tribunal de Justiça Desportiva é feita por nomeação 
do Presidente da entidade. I:: verdade que, uma vez nomeado, esse 
Tribunal não tem qualquer vinculação com a entidade, com o poder 
administrativo. Mas não deixa de ter uma vinculação, em decorrên
cia do ato de nomeação. 

Hoje temos um Tribunal formado por indicação exclusiva do 
Presidente da entidade. Se amanhã houver um litígio entre um filiado 
e a entidade, à primeira vista contra esse Tribunal, que irá decidir, 
poderá ser levantada suspeição. Como esse Tribunal irá julgar um 
ato da Presidência da Federação que no entender do filiado lhe foí 
prejudicial, obrigando o clube a recorrer a essa instância? 

Dir-se-á: existe a instância superior. O clube que se sentir preju
dicado com a decisão do poder adjudicante tem a instância superior, 
tem o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, da Confederação 
Brasileira de Desportos. No entanto, somos de opinião que é muito 
mais salutar e perfeito que a composição dos tribunais regionais do 
Brasil seja feita mediante eleição, com mandato idêntico ao da Presi
dência da entidade, para se evitar episódios dessa natureza, porque é 
ponto de honra para o Presidente da entidade que sua decisão seja 
válida. Esse Tribunal que foi nomeado pelo Presidente da entidade, 
fica em posição até certo ponto incómoda. E, diga-se de passagem, o 
Tribunal de Justiça da Federação Mineira de Futebol, pelo que co
nheço de esportes, pelos longos anos que tenho de esportes, inclusive 
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fui membro desse TJ, com toda segurança é um dos melhores Tribu
nais deste Paí::;, formado por homens de bem, por desembargadores, 
promotores, advogados e bachar~is de primeira linha. 

Nossa sugestão é no sentido genérico, no sentido de todo o Bra-
sil. 

t muito mais salutar que o Tribunal não seja nomeado pelo 
Presidente da entidade, pois amanhã esse Tribunal irá julgar decisões 
desse me..'imo Presidente. 

Este, o ponto de vista do Cruzeiro Esporte Clube. 
Ao fim do nosso trabalho, temos aqui o balancete e a prestação 

de contas do Conselho-Diretor do Cruzeiro Esporte Clube, no perío
do de 1973 a 1976. 

Sr. Presidente, aqui fica a pequena contribuiçã.o do Cruzeiro Es
porte Clube ao grande trabalho desenvolvido pela Comissão de Edu
cação e Cultura, muito bem presidida pelo Senador Evelásio Vieira. 
(Palmas.) 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO-DIRETOR 
Período de 11' de janeiro de 1973 a 31 de dezembro de 1976 

I - Introdução e Parecer do Conselho Fiscal 

Cumprindo disposições estatutárias, vimos submeter à aprecia
ção do Conselho-Deliberativo deste Clube a prestação de contas que 
abrange o perrodo de 11' de janeiro de 1973 a 31 de dezembro de 1976. 

O perrodo em questão foi fiscalizado em três etapas pela Co
missào Fiscal. que assim se expressou: 

a) Período deJ5' de janeiro de i 973 a 30 dejunho de 1974: 

Parecer da Comis.ção Fiscal 

Nós, os Membros da Comissão Fiscal do Cruzeiro Esporte 
Clube, cumprindo disposições estatutârias e legais, efetuamos a 
verificaçào dos livros, contas; arcfuivos, controles e demais papéis do 
Cruzeiro Esporte Clube e aceitamos a sua conformidade e exatidão. 
Assim. somos de parecer que a prestação de contas do período de 11' 
de janeiro de 1973 a 30 de junho de 1974 pode ser aprovada pelos Srs. 
Conselheiros. Sugerimos sçja efetuada a correção monetãria do 
Ativo Fixo. antes do encerramento do Balanço de 1974, pois os valo
res expressos na Contabilidade são irrisórios, tendo-se em vista o va
lor atua! do Património do Clube. Sugerimos também a transcrição 
do Relatório do Conselho-Diretor no livro de Atas do Comelho
Deliberativo, ap6s a sua aprovação. 

Belo Horizonte, 29 de novembro de 1974 - Wilson Rocha -
Natalino Geraldo Triginelli - Reynaldo Viliela de Andrade. 

b) Período de II' dejulho de 1974 a 30 de junho de 1976: 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO FISCAL 

Os Membros da Comissão Fiscal do Cruzeiro Esporte Clube, 
cumprindo disposições estatutárias e legais, efetuamos a verificação 
<los livros, contas, arquivo, controles e demais papéis do Clube e acei
tamos a sua conformidad~ e e;<.atidão, Assim. somos de parecer que a 
prestação de contas do período de 11' dejulho de 1974 ã 30 de junho 
de 1976 pode ser aprovada pelos Srs. C.onselheiros. Sugerimos a 
transcrição do Relatório do Conselho-Diretor no livro de Atas do 
Conselho-Deliberativo. após a sua aprovação. 

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1976. - Wilson Rocha -
Natalino Geraldo Triginelli - Reynaldo ViUela de Andrade. 

c) Periodo de I Q de julho a 31 de dezembro de 1976: 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO FISCAL 

Os Membros da Comissão Fi~cal do Cruzeiro Esporte Clube, 
cumprindo disposições estatutárias e legais, efetuamos a verificação 
dos livros, contas, arquivos, controles e demais papéis do Clube, e 
aceitamos a sua conformidade e exatidão. Assim, somos de parecer 
que a prestação de contas do período de 19 dejulho de 1976 a 31 de 
dezembro de 1976 pode ser aprovada pelos Srs. Conse1h~iros. Sugeri~ 
mos a transcriçào do Relatório do Conse1ho-Diretor no livro de Atas 
rio Conselho-Deliberativo, apó,,:l, sua aorovação. 

Belo Horizonte, 8 de janeiro de 1977. - Wilson Rocha ~ 
Natalino Geraldo TrigineUí - Re~naldo Villela. de Andrade. 

Vistos estes pareceres, consideremos, a seguir, vârios aspectos 
da história do Clube que nos parecem merecer <:>er :' r,~levância, pois 
registram fatos que refletem o património, as fi~ t.t.ças e os feitos -- -
sociais e esportivos. 

11 - Problemas Financeiros 

A exemplo dos anos anteriores, foram de grande porte os pro~ 
blemas financeiros, originados pelas baixas rendas das diversas com~ 
petições oficiais, sobre cujos resultados falaremos em itens próprios. 
Isso levou o Clube a contrair algumas dívidas, menores, sem dúvida, 
do que o crédito de que desfrutou, acarretando, ainda, a impossibili~ 
dade de recolher, em dia, o lmposto sobre a Renda de Ponte e a 
Contribuiçào para o fN"PS. Hã supostos atrasos nos recolhimentos 
para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mas sobre este tipo 
de 'ónus social pende recurso em tramitação nos órgãos fiscali
zadores. pois entendemos não Ser devido o recolhimento referente 
aos jogadores profissionais de futebol. 

Apenas para ilustrar, basta lembrar que as rendas de competi~ 
ções oficiais não conseguiram nem mesmo equilibrar-se com as 
despesas do Clube, oC3siQnando resultados negativos, assim 
expressos: 

1973 - déficit 
1974 - déficit 
1975 - déficít 
1976- superávit .............. y •• _ ••• 

CrS 2.314.358,81 
.Cr$ 1.578.553,18 
Cr$ 1.972.130,73 
Cr$ 2.583.729,19 

o resultado positivo do ano de 1976 se deveu apenas à disputa 
do Mundial Interclubes, quando o jogo com o campeão alemão ren
deu, líquido, Cr$ 4.106.032,93 (quatro milhões, cento e seis mil, trin
ta e dois cruzeiros e noventa e três centavos). 

Além, evidentemente. dos emprésttmos bancários, cujas liqui
dações foram feitas em tempo hábil, os cofres do Clube se socorre;
ram de empréstimos feitos pelo Sr. FeUcio Brandi, nas seguintes 
proporções (saldos de 31 de dezembro de cada ano): 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Cr$ 31?.072.99 
Cr$ 317.666,99 
Cr$ 241.666,99 
cr$ 15.209,61 
Cr$ 11.459,61 

o grande suprimento financeiro do Clube foi fc::íto pelas 
a~recadações de condomínio. 

1972 ....................... ~_, •• _ .. 
1973 .......................•. o ••••• 

1974 ....................•••..... 
1975 .................•........•.... 
1976 .•......................• 

Cr$ 1.095.405,66 
Cr$ 1.132.208,17 
Cr$ 2.051.408,60 
Cr$ 2.997.786.07 
Cr$ 5:335.923,15 

Sobre cada um destes assuntos teremos. quadros comparativos 
em itens próprios, no decorrer deste trabalho. 

III - Situação Fiscal 

Neste item reside o único fator menos satisfatório do Cluoe., ª 
exemplo de todos os demais clubes do Brasil. 

Há débitos e supostos débitos. que assim poderemos discrimi
nar: 

a) INPS - Os débitos, contabilizados até 31-12~76, somam 
Cr$ 3.688.234,27. Já solicitamos parcelamento, falo comum para 
situações deste tipo, tanto que existem normas permanentes naquele 
órgão. Só deixamos de efetivar a medida, porque do valor do débito 
levantado ~evem ser excluídas grandes somas (Cr$ 800.000,00 mais 
ou menos), devido a enganos do Sr. Fiscal Notificante, referentes a 
Da~celas que o Clube já recolhera. 
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Anteriormente, em situação idêntica, obtivemos -um par
celamento de Cr$ 1.050.847,88, para descontos em rendas de jogos 
(3%). Desse valor 56 restam Cr$ 8.111,49. Apenas em 1976 foram 
descontados de nossos jogos CrS 395.021,29,00 o que representou 
uma forma suave de solver a obrigação social. Assim, o Clube conti
nuará a pagar seu débito com rendas de jogos, sem qualquer 
desem bolso de caixa. 

Além do mais, por lei federal, o clube não mais deverá recolher 
sua parte relativa a jogadores de futebol, pois sofre desconto de 5% 
em suas rendas I1quídas. 

b) Imposto sobre a Renda de Fonte - O débito contabilizado é 
de Cr$ 1.490.996,26, mas não representa preocupação. Houve 
fiscalização que acarretou duas notificações. Solicitamos e -obti
vemos parcelamento em uma delas, que está em dia, restando 11 par
celas apagar. A segunda notificação, depois de 'retificada pelo Sr. 
Fiscal Notificante, através de recurso administrativo que apresen
tamos, foi remetida para Brasília, para decisão do Sr. Ministro, quan
to ao número de parcelas que deve ser concedido para o pagamento. 
Os demais clubes da Capital se encontram em situação semelhante. 

c) FGTS - O débito contabilizado é de Cr$ 2.209~i"7·7,OO. 
Com ele não concordamos. Pretendem os órgãos fiscalizadores 
(lNPS e BNH) que o,FGTS e aevído em relaçào ao jogador profis
sional de futebol, abrangendo inclusive a.s parcelas de "luvas", que 
são uma contraprestação civil. Discordamos e apresentamos recurso 
administrativo, ainda não julgado. 

Acreditamos na vitória de nossa tese, que excluj O desportista 
profissional de futebol dos direitos referentes ao FGTS, pois, como 
se sabe, tal categoria profissional não tem direito à estabilidade, e o 
FGTS ê um substituto daquela. O debito final que resultar poderá 
ser parcelado em atê 60 meses, sob iJ. íurflt..!. de desconto em renda de 
jogos, pois o lNPS ê o órgão fiscalizador. Alêm do mais, este foi um 
recurso conjunto, assinado pelo Atlético e América, que apoiaram o 
nosso ponto de vista, através de seus Departamentos Jurídicos. 

IV - Custos de Funcionamento 

As despesas de funcionamento do Clube (diretas) podem ser 
assim resumidas: 

A - Sede Campestre 

26 funcionãrios registrados, permanentes 
20 funcionários do quadro móvel .........• 

CrS33.oo0.oo 
Cr$ 10.000,00 

B - Toca da Raposa 
35 funcionários . . . . . . . . . . . ... Cr$ 74.434,60 

c - Sede Urbana 
48 funcionários (inclusive assessorias) ....•. Cr$ 114.898,00 

D - Atletas Profissionais 
Mêdia mensal de salários 
Média mensal de luvas .............. , .. "._, 

Cr$ 129.041,27 
Cr$ 177.156,33 
Cr$ 138.728,56 Mé'dia mensal de "bichos" 

E-Atletas Amadores 
Média mensal de gratificações 
Média mensal de "bichos" 

Cr$ 29.070,00 
Cr$ 11.589,68 

Soma ...................... , ... , •...... Cr$ 717.918,44 

Acresçamos a estas despesas m~is telefone, luz, água, medi
camentos, impressos, obrigações sociais, relações púbHcas, viagens. 
material esportivo, alimentação, seguros e outras. e teremos um 
montante superior a Cr$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros). 

v ~ Custos de manutenção do futebol 
Dispondo de um plantel de 62 atletas amadores e 48 pro

fissionais (22 dos quais se encontram emprestados), o Clube 
teve, no ano de 1976, os seguintes gastos com os Departamentos 
próprios: -

a) Departamento Médico ... , ... , .•.•.•.• 
b) Material Esportivo .... , ........•..... 
c) Folha de Pagamento ................. . 
d) Parcela;; Mensais de Luvas ...... , .. . 
e) Manutenção da Toca (alimentação) .... . 
f) Gratificações ........................ . 
g} Seguros ............................ . 
h) "Passes" ........ , .................. . 
i} 139 SiJ.lário ., ...................... , .. 
j) Diversos ..............•...... , ...... . 

Soma ................. , ........... . 

VI - AtivIdades Esportivas 

Cr$ 266.774,29 
Cr$ 280.135,62 
Cr$ 2.2 lO.098,55 
Cr$ 2.483.243,30 
Cr$ 269.319,07 
Cr$ 2.495.424,78 
Cr$ 11A11,99 
Cr$ 1.924.000,00 
Cr$ 201.720,52 
Cr$ 2.171.728,30 
CrS 12.313.855,77 

Com os gastos feitos e a manutenção de pessoal e equipes 
mundialmente conhecidas, o Clube marcou os seguintes feitos: 

Ano Jogos Vit6rias Empates Derrotas 

1973 
Taça Minas Gerais •••••••••••• < ••••• '._. 14 9 3 2 
Campeonato Mineiro .................. -r-~ 24 15 6 3 
Campeonato Nacion~l .................. 28 13 10 5 
Amistosos ._ .................... -. ~ ~~. ~. 11 8 2 1 
Subtotal .... _~ ... , .. , ........... ,. ~ ... -'''-~-- 77 45 21 11 

1974 
Campeonato Mineiro •••••••••••••••••• ç'. 27 21 5 1 
Campeonato Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 16 8 4 
Amistosos ............ , ............... 5 1 2 2 
Subtotal .............................. 60 38 15 7 

1975 
Taça Minas Gerais .......... ~ .... ' ..... 9 5 2 2 
Campeonato Mineiro ............... +.~. 17 10 5 2 
Campeonato Nacional ...... -............ 29 16 9 4 
Taça Libertadores de Amêricas ........... 10 5 1 4 
Amistosos ••• , ••••••••••• --. ••• -.-•• • -r •••• 8 4 1 3 
Subtotal .............. , ........... ,.~. 73 40 18 15 
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Ano 

/976 
Taça Minas Gerais .................... . 
Campeonato Mineiro .................. . 
Campeonato Nacional ........ , ... ", .. , 
Taça Libertadores de Américas ... ~ ..... . 
Amistosos ... , ........ " .... , .... ~~_~ .. 
Subtotal ... > •••• , •••••••••••••••••• _ •• , 

Total, .... , .... " ... ",."." .-,-" .. ", 

Jogo .. 

4 
22 
12 
13 
19 
70 

280 

V!tória!o 

1 
17 
6 

11 
9 

44 

167 

r,mpates 

1 
2 
5 
1 
7 

16 

70 

Derrotas 

2 
3 
1 
1 
3 

10 

43 
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No perfodo demonstrado, o Clube vendeu 3 atletas; comprou 
6, obteve 2 por empréstimo e emprestou 22. 

Títulos Conquistados pelo Futebol de Salão 

Conquistou os seguintes títulos: 

1973 - Campeão Mineiro e do Troféu Minas Gerais e Cam
peão Infantil. 

1973 - Mirim: Bicampeão; Infanto-Juvenil: Vice-Campeão; 
Juvenil: Campeão: Mirim: Campeão do Torneio Santos Dumont 
disputado por clubes e colégios. 

1974 - Infantil: Vice-Campeão; Infantil: Campeão Estadual. 
1975- Mirim: Campeão; Infantil: Campeão. 1974 - Vice-Campeão Brasileiro, Campeão Mineiro, Campello 

Infanta-Juvenil. Vice-Campeão Infantil. 
1975 - Semi-finalista da Taça Libertadores da América, Vi

ce-Campeão Brasileiro, Campeão Mineiro, Campeão Infantil. 

1976 - Mirim: Bicampeão; Infantil: Bicampeão; Infanto-Ju
veníl: Campeão: Juvenil: Vice-Campeão. Isso representa 12 títu
los. 

1976 - Vice-Campeão Infantil, Campeão Infanta-Juvenil, Cam
peào da Taça libertadores da América, Vice-Campeão Mundial de 
Interclubes. Vale dizer: 15 títulos de futebol, no período analisado. 

VII - Campeonatos Regionais 
É alarmante o resultado financeiro das competições regionais: 

Vejam-se os números: 

A - Campeonato Mineiro 

Anos Receita Despesa Lucro Prejuizos 

1973 847.020,36 1.404.063,18 557.042,82 
1974 1.211.567,99 1.567.133,08 358.255,70 
1975 1.645.691,27 1.000.458,87 646.232,40 
1976 1.004.034,24 1.097.810,30 93.776,06 
Soma 4.709.313,86 5.069.465,43 646.232,40 1.009.074,58 

Note-se que, no período, houve acumulação de prejuízos. no total de Cr~ 1.009.074,58. 

B - Troféu Minas Gerais 

Anos Receita Despesa Lucro Prejuízos 

1973 . 381.544,13 653.313,84 265.769,71 
1974 
1975 582.865,19 107.007,37 473.996,52 
1976 542.748,87 55.125,76 487.623,11 
Soma 1.513.158,19 815.446,97 961.619,63 265.769,71 

Esta disputa resulta em lucro de Cr$ 695.849,92. 

VlII - Campeonatos Naclonais 

Os Campeonatos Nacionais, quer peIo elevado número de jogos (que acarretam despesas de viagens e 
hotéis), quer pela pouca expressão, de mais de 50% dos clubes disputantes, não chegam a representar 
atrativo especial para o público, 
Eis os dados financeiros: 

Anos Receita Despesa Lucro Prejuízos 

1973 1.927.317,25 2.334.566,53 407.249,28 
1974 1.662.540,99 1.714.241,12 51.730,13 
1975 2.661.426,84 1.171.249,97 1.490.010,90 
1976 U30.015,96 1.172.969,93 57.046,03 
Soma 7.481.301,04 6.393.027,55 1.547,056,93 458.979,41 
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Em quatro disputas houve lucro Hquido de Cr$ l.088.077,52, 
suficiente apenas para compensar o prejuízo dos Campeonatos 
Mineiros (Cri 1.009.074,58) em igual período-:-

IX - Campeonatos Internacionais e Excursões. 

Os Campeonatos Internacionais (Taça Libertadores da Améri
ca, Taça Mundial Interclubes e as excursões internacionais) 
proporcionaram ao Clube os seguintes resultados: 
A - Ta~'a Libertadores da América 

An. Receita Despesa Lucro 

1975 1.535.289,17 593.195,11 942.094,06 
1976 3.027.819,06 2.277.036,62 750.782,44 

Somas 4.563.108,23 2.870.231,7j 1.692.876,50 

B - Excursões 

An. Receita Despesa Lucro 

1973 254.520,00 H3.920,00 60.600,00 
1974 113.768,32 44.912,00 68.856,32 

Anos Jogos Público 

1975 74 1.234.335 
1976 17 1.889.516 

B - Jogos do Cruzeiro Esporte Clube: 

Alto 

1975 
1976 

Somas 

Receita 

349.300,00 
1.274,000,00 
1.991.588,32 

Despesa 

83.418,01 
l.437.386,00 
1.759.636,01 

Nessas excursões amistosas o Clube divisou: 
1973 - América do NorteeÁsia 
1974 - América do Norte 
1975 - Colômbia e Espanha 
[976 - França e Espanha 

Lucro 

265.881,99 
163386.00 P 
231.952,31 L 

E o resultado foi um lucro líq-uido âe Cr$ 1.924.828,81, no 
período sob análise. 

x - Dados Financeiros 

Neste item, apenas a título de ilustração e comparação, per
mitimo·nos apresentar os seguintes informes: 

A - Resultados da A DEMO: 

Coletamos no "Minas Gerais" de 5.-1-77, Os. 2, os seguintes da
dos: 

Arrecadação 

13.314.591,00 
35.190.045,00 

Diferença 

2l.875.454,00 

Nosso Clube participou dos números acima da seguinte forma: 

Anos 

1975 
1976 

Jogos 

44 
32 

Público 

948.354 
1.054.537 

Arrecadação 

8.557.189,72 
20.668.059,45 

Diferença 

12.110.869,73 

c - Jogos com o Ba)'ern de Munique Verificamos que o Cruzeiro é o grande responsável pelos núme
ros positivos registrados, eis que participa com quase 60% dos dados 
apresentados. 

O alento financeiro recebido peta Clube se deve aos dois jogos 
disputados pelo Título Mundial Interclubes, Com efeito, registraram
se os seguintes dados: 

Jogos Receita pespesas 

Munique 397.950,71 
Mineirâo 6.318.855,00 ~ 2.212.882,07 

Somas 6,318.855,00 2.610.772,78 

O exercício de 1976 apresentou um superávit de 
Cr$ 2.583,729.19 (dois milhões, quinhentos e oitenta e três mil, 
setecentos e vinte e nove cruzeiros e dezenove centavos), devido, prin
cipalmente, ao lucro desta disputa, Sem o seu resultado financeiro, o 
Clube teria registrado um déficit de n<lda menos de Cri- t ,522,303)74. 

Assim, pelo brilhantismo desta disputa, com reflexos mundiais, 
representando o maior feito do futebol brasileiro de 1976, uma cópia 
do borderô do jogo de 21 de dezembro de 1976 fará parte ín.tesrante 
deste relatório. -

Lembremo·nos de que nosso Clube, em 1976, conseguiu, para o 
Brasil, outro título de expressão mundial, representado pela conquis
ta da "Taça Libertadores' da América", feito registrado em terra 
estranha, 

Resultados P/L 

397.9,0.71 P 
4.106.032,93 L 
3.708.082,22 Lucro 

D - Rendas DiI'ersas 

FUTEBOL Taxa Condomínio 

Anos Amador Profissional 50% 

1973 lU.564,82 2.848.621.63 602.614,59 
1974 21.000,00 5.234.495,50 1.373.267,69 
1975 43.441,80 7.080.919,28 1.496.575,98 
1976 97.638,68 13.428.971.08 2.638.140,14 

Somas 171.645,30 28.593.007,49 6.110.598,40 
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Os pagamentos de taxas de condomlnio apresentam um atraso 
de Cr$ l.570.950,oo, fazendo-se apelo aos s6cios pela sua atualiza
ção. o que equilibraria as rmanças do Clube. 

XI - Arrecadações de Fonte Própria: 

Nesta rubrica poderemos demonstrar as seguintes rendas, 
extrafutebol: 

Anos Venda de Títulos Taxa de Condo-mínlo 

1973 339.850,00 1.205.229,18 
1974 585.550,00 1.303.775,82 
1975 1.008.500,00 ê.964.8Z\!,18 
1976 5.276.280,32 2.278.650,00 

Somas 4.212.550,00 IO.75IÜ13,50 

A respeito deste setor da vid.u do Clube, cabem alguns registros: 
a venda de títulos patrimoniais é raramente feita à vÍsta. 

Há N.P. a recebcr que soma Cri 1.781.290,00. 

Taxa de Manutenção (Condomínio) - A renda proveniente des
ta taxa no ano de 1976 totu,lizou a quantia de Cri 5.276.280,32. 
proporcionando a média mensal em torno de CrI 430.000,00. 

Carteiras Sociais - Durante o ano de 1976 foram expedidas 
3.525 carteiras sociais, inclusive para dependentes: 

Cobrança - A cobrança da Taxa de Manutenção vem sendo 
realizada por intcrmédio da Secretaria (Urbana e Pampulha) e de oi~ 
to cobrudores domiciliares, 

Prestação dr? C()nta.~ - A prestação de contas dos cobradores 
está atualizada, jã tendo sido procedida até o mês de novemVro úl~ 
timo. 

Par.'elamento de Débito - Hã 3 t 1 parcelamentos de débitos em 
cobrança, no valor total de Cr$ 157.347.00 e 191 outros. antigos, no 
montante de Crs' 38.407,OU com a cobrança paralisada, referentes a 
sócios que deixaram dc cuçnprir os compromissos assumidos e que 
não mais foram localizados. 

No momento, a concessão de parcelamento obedece a normas 
estabelecidas com o objetivo de uniformizar e evitar a desmoraliza:. 
ção do instituto. 

Atual número de sócio.$, - 8,553 
Sócios que estào em dia com o condomínio = 5.341 (cerca de 

900 com débitos infedoreS ã 2 anos)~ 
Sócios que estão em atraso com-o condomínio = 1.0-00, mais ou 

menos com Cr$ 1.570.950,00. 

XIl- Evolução Patrimonial 

Observando-se os dados dos balanços, verificamos que, apesar 
das dificuldades financeiras, não preCisamos alienar bens imóveis. 

Atendendo a sugestões da Comissão Fiscal, datada de 29-11-74, 
procedemos a uma correçã.o do valor de parte do Ativo Fixo, repre
sentada pelos imóveis. Essa correção foi feita em 1974, mediante lau
do pericial de dois engenheiros. 

Jú se pode pensar em nova reavalíaçüo, eis que decorridos dois 
anoS da primeira realizada, . . 

No entanto. o Clube continuou. nestes dois :.mos, cm sua políti· 
ça de investimentos, tendo inaugurado a "Toca da Raposa". total. 
mente construída. equipada e decoruda. 

Vejamos os dadOS: 
lmobiU:ado 

1973 - 12.492.087,49 
1974- 94.018.432,35 
1975-101.282.701,20 
1976 - 103.435.534,42 

Os acréscimos vertficados foram de: 

1972j3-Cr$ 523.678,02 
197Jj4-Cr$ 81.526.344,86 
1974j5-Cr$ 7.264.268,85 
1975j6-Cr$ 2.152.833,22 

Certo clube desta Cílpital publicou seu balanço de 31-12-75, 
que comparamos com o nosso, de mesma data: 

Cruzeiro Esporte Clube 

Imobilizado 
Disponível 
Realizável 

101.282.701,20 
794.692,34 

3.143.387,29 

XIII - Comparativos de Balanços 

Outro Clube 

4.871.347,77 
188.678.68 

3.321.891,38 

A contabilidade do Clube é pioneira no Brasil. Seu plano de con
tas foi quase que integralmente utilizado pela CBD, quando preten~ 
deu padronizar a contabilidade de seus fLUados, o que não conseguiu, 
pois que a maioria dos clubes brasileiros não dispõe de estr~tura nem 
de recursQS suficientes para tal passo. 

Contabilizamos diariamente n·ossos fatos administrativos; encer
rados balancetes mensais e, anualmente, apuramos o resultado das 
transações do exercício. Tal resultado, se positivo, é levado à rubrica 
intitulada "Fundo Patrimonial". 

Devemos registrar, apenas como ilustração. que conseguimos o 
balan~o da CBD de 31-12-75, que compararemos com o nosso, de 
igual data. n:Js seguintes rubricas: 

a J R eali::ável 

b) lmobili::ado 
c) Património Líquido 

CBD 
958.739,18 

28.750.301.63 
33.405.4R7,23 

CEC 
2.510.133,01 

J 03.435.534,42 
105.130.322.52 

Do valor do realizável está excluído o tQtal de créditos a receber, 
por venda de quotas. 

XIV - 0'l •• lJaçio AdmlolJtr.tI .. 

A organização administrativa do Clube continua atendendo às 
suas necessidades. 

A cobrança, quer de taxas de condomínio, quer de notas pro
missórias, está sendo feita através de computação. 

Se chegarmos aos resultados expostos e que serão, a seguir 
resumidos. é porque, embora com organização simples, é ela fun
cional e eficiente, podendo ser conservada. 

XV - Conclusões 

Apesar das dificuldades financeiras, o Clube não tem débitos 
buncários e deve valoT irrisório a fornecedores: Cr$ 34.629,19. Há 
que se apelar p,lr:3 que os condóminos mantenham em dia seus paga
mentos. quer da taxa de condomínio, quer de. promissórias relativas 
à aquisição de quotas. Os Srs. Conselheiros podem colaborar nesse 
sentido. através de conversas com seus amigos. 

Os débitos prcvidenciáTios e fiscais já têm solução assegurada. 
O Clube precisa encontrar novas fontes. de rendas e o Conselho 

Diretor aguarda sugestões nesse particular. 
A Folha de São Paulo, de 25-8-74, publicou tablóide intitulado 

"A Falência entrou em Campo", demonstrando que os grandes clu
bes brasileiros não têm condições de superar o estado de coisas que 
se implantou no profissionalismo futebolístico, relacionando gran
des clubes brasileiros. 

No entanto, o nosso Clube nào foi mencionado nesse docu-
mento incômodo. Nem poderia sê-lo, porque: 

I) conquistamos o Tetracampeonato Mineiro. 
2) fomos Vice-Campeões Brasileiros. 

-3) mantivemos um plantel caríssimo. que nos levou ao Título da 
"Taça Libertadores da América". 

4) chegamos a Vice~Campeões Mundiais. 
5) aumentamos o patrimônio fixo em dez milhões, o que 

fortulece o crédíto bancário, que nem está sendo utilizado. 
6) encerramos 1975 com um saldo de cai}(.a do montante de 

Cr$ 3.315.453,53. 
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Cllm os dadú~ expostos e a certeza do dever bem cumprido. 
comparecemos a este brilhante Conselho, que sempre pautou sua_ 

Rendemos homenagem à Imprensa que divulgou os nossos fei~ 
tos e procurou criticar-nos, quando assim julgou devesse fazê-lo. 

'dtuaçào pelo respeito, digni.dade e atenção. -
Sümos gratos à torcida cruzeirense, que não negou apoio e 

confiança, nos momentos difíceis e nas horas decisivas. 

Agradecemos a Dcui, que nos deu força para levarmos avante o 
nosso modesto trabalho. 

fê, 
Agradecemos a todos os nossos funcioiiãrios a sua dedicaçào e Agradecemos serenos o pronunciamento democrático desse 

Conselho, cuja voz representa a consciência da falTIma cruzeirense! 

CRUZEIRO .E PO~Tr C l U O e: 

BALANÇO CONSOLIOI\OO 

-
O ! S' C R ! r·r ! N A ç ~ O DEZ(!.1!l!i:O 1973 t)r:ZEMn~o 1'" (JEZ(HIlIllJ 1'J 15 01'7! !-tu r::! 1 'J 7(, 
f---~ ...... --~" --.,..---... ... ---.... ~---_.,.-' .=.-~-'-,. ,,_0.-..-' 

A..LL..L2. 
I 140U lL!lM1.2.: .. 
1:01 FTI: 1 0$ 

Sede Urbana !i.ZQO.OOO,OO 49.382.000,00 0I!1. 382 .000,00 1I'J.)r'l.Oon,OO 
Scd~ l:clnlpi:>S tre 3.17.1.729.3G 27.350.000,00 36.056.000,nn 31Í.(l~;n.(lr)O.OO 

Toca ", Rill)OSil 3.011;0.603,06 14.425.000,00 lll.Goo.oon.oo 111.r;lIo.U(IO.CO 

OIH~r.S C!~ EXECUÇM 

Cllmistão do Cons truçíi:o - 2.065.G90 .29 331. 147 .2!> -
OEIlFErrORIAS r: tNSTAlh~OES 

Sede Urblmll !" .178.45 5.178.45 5.178.45 5.1n.1I5 
Toca dil It<Iposa ~'l 47.224,52 47.224.52 117.224,52 47.7.ZII,n 
Comissão rle Con'S truç'5o . 56.116.99 G6.116.99 134.916,32 2.431.911.34 
futebol ProfiSsional (VendaS \~., 14. 35ú .52 17.711 .02 4G. C2Z ,30 46.8::2,30 

APARHHOS 1 nl'igU!NAS E ACESS~Rl 0'$ 

Sede Campestre ~\ 777,50 771.50 777 ,5:) 777.50 
Comi S!:ão de Cons tru ão 107.'944.10 107.944,10 107.!l44,10 162:g"".10 
Futebll1 Profissional (Vendas -ln} 450,22 450.22 450,22 450,U 

!-laVE Ir. E UTEtlSttlOS 

Sede Urbana 59.136.70 69.514.88 70.114.88 78.7G3,20 
Sede Campestre 151.860,10 166.435,97 n8.539,83 245.923,5< 
Comi s!, ão de Cons trução ~ 22.728.46 22.728.45 22.722.46 47.128,4G 
Toca d. Rapos a 241.736.95 2I1G.258.95 253.467.33 337. GrJ .33 
Fu teb o 1 Profissional ( Vendas . - 5.890.00 S.IBO,ao 

A TRANSPORTAR ~ .......... '.' ............ 12.506.123.73 93.973.032.35 10.123.730,20 103.443.2% ,94 

CRUZEIRO ESPORTE C L U 13 E 

o 1 S C fi ! rr ! N , ç ~ O DEznlBRO 1!173 OEZEf.13RO 1974 OEZEtmRO 1975 OEZEt!IJ.R'O 1975 

TP.i\1JSPO~1t ........ ~-_ ........ _-_ .................. 12.506.123,.73 !l3.!l73.032,3!i 10.123.730.20 103.443.296.94 
.YUt..\JLOS 0' AD!lt;~I5TRJ\Ç1l.0 

Si:>ce Urbana 10.000,00 24.700,00 24.700,00 24.700,00 
Sede CiHI'[lestre 20.700.00 20.700,00 20.700,00 20.700.00 
T o ta 1 do Imobilizado (12.536.023.69) (94.018.432.35) (101.282.701.20) (103.488.696." ) 
OISPOflTvn 

fLill: 
SI) úe L'rhi'lna 2.499.15 8.809.34 135. 79!> ,n 23. Se!) ,53 
Sede CJ.I~pestrc 51.870,57 67.234,D9 52.1na,42 40.455.39 
Conissão de Cons truçâo ,... 5.703,55 4.128,54 6.704,00 19.660.26 
rutebol Profissional (Vcnda1kõtas) - - - -
!".9J!.I .. ES1\.Q. . .JI~s S E 
rtt tcJ10 1 Proriss1oTloll1 - - . '.n~.ooo~OO 

CO."J!-,~ . u.llP.[,iPf.SfI.S 
:'., . .I~' Url'Ml,' 
~ ,:r' i II i s t 1',' t i V;I:; '.728.109.22 3.CJ311.536,42 5.462.435.711 622.4~7 ,12 
l",tl'hlflnltlis - . - 32.731.10 
~C1ciais 26.254,Ó4 24.571,12 17.768.90 31 • .122,98 
Desportos "madores 219.413,37 238.652.88 362.825,64 74r.. 746 ,30 
:lesrortos PrC1fissiona1s 3.185.905.00 4.626.751,D9 6~321.251158 9.541".109,42 
l'I'} "ÇÕ~5 flüh 11 C.1; 6~.567,O1 70.033.0~ 4(i. 9 04,24 2p.1.38a,31! 
íf"~''\ II" r:"po~,' lr.~. 1711.na 154.1Z!l,n 1136. !'I09 ,O? 70?,. 4M ,54 
:: .. ·.11(;1) 45.1511,112: -11!.:W9.1\D ú7.0!i3.1!l ?r.r,. 771< ,?<J 
I oL;\ 1 l)(!~f1CS as Sede Urbana (~.26CJ. 403 ,20) (9.143.065.12) (12. 4ú~.22D,31) (12."7.10'.09) 
Scdt' C,lIto)1es lre 
i\du,ini:; lr"ti v,,~ 50Z,'71."G 1.2Bll.!103,!l3 1.4H.zn.H 141.791,24 
r,ltrlmonl"is . . - ·30.1107.!l2 
:;"cj " i $: 112.6GII .. flO 124.r.78,n9 !lA. 722 ,60 2.C71.r.G9,57 
!'C~ JlC1 r LoS Amadores (c5p~chl1 zados) 13.717 .49 39.935.45 17.534,01 33. O ri:'! , 75 
I:!' 1 ",II!'!> r ülr li Ci\S - D.024.50 30.02!i.0!> 87. 6117 ,54 
I;iitli CQ 6.147.01 6.456.00 30,' C71.8!3 10. 6S3. 15 

l' Tnr,:I$PORTAR ............................. 18.674.680.1S 104.712.759.91 116.194.005.96 ! 120.214.9C4.3G 
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C R U Z E I R O E S P O R T E C l U 13 E 

o I S C R I N 1 " A ç ~ O ! DEZEMBRO 1973 DtzEt·mRD 1974 DEZEr-1BRO 1975 DEZWB~O 1976 

Tf:l\iI5POrfTC ............................... 18.G74, SEO.1S 104.712.759.91 11G. 194.005 ,96 120.2. i 'I. 9 a~ .38,.1 
Total [)CSPCSM Sede Cilmpestre (635.201,16) (1.470.9g9~S7) (1.651.J84.11) (2.391.473.17) 
Corliss"5o <ie Construção 
I\dlllinlstrativilS l.S!J7.496,Oa 2.119.803.16 2.687.130,45 3.931.560,84 
Futebol Profissional (Venrlart~ti1S ) 
1\,~rdnistr.:ltiv<'1s 194.629.54 2'05.438,64 222.436,5!} -
To t;)1 do Pcn den te (0.'11.920,56) (13.501.201,'4) (17.676.45G,40) (28.725.183.16) 

~!-=l~!'&!;'~ 
.!1.!.~.!:..n.~. En CaCl'1l\ilCI\ .. 

S~rlt' IJrbilnü - - - -
I CN!i 5 5 ;'0 de Construção - - - --

TTTyLOS O' CflRT( I 1'//\ 

S~dc llrban~ 1.399.719,61 120.000,00 - -
Sede C"mpc!;tr~ - 261.312.,00 2Gl.312.,OO 19'5.754.00 
Cod s são d~ Cons t r_uç'io 845.630,00 957. 2!lO ,ao 1.125.815,00 i. 781. 290 .00 

:H:r~_u.."I~t.!1Atlç1\nI os 
:;t"lr IIrb"'\1\ - 107.512,01. - 54.575,17 11)9.194,33 3.001.905,75 
51"[" r.,l"'i't~S t rl~ 5.015,29 - 47.2!14,16 O. !I15 ,17 S;!.5G3,1D 
C:C'lrd ss:ia de COJl~trução 4. 507,1)9 4.1 EI,92 12.569,00 93.574,24 
rutC'hf'1 PI'ofissionill (Ven da "f'o t as ) 294,00 - - -
Tol il1 elo ([isponivc1 (-2G.821,46) -(17.50G.54) (1.015.610.04) (3.231.740.35) 
REALIZ7iV(L fi curno PMZO: 

TTTUlOS r, RECEUER 

Se ue UrlHlna 1.399.739,61 120.000,00 - -
C""'i'es trC' - 261.312,00 261.312,00 19!L 754,00 
Copissão de Cono;truçnn ~ 845.630,00 960.960,00 1.127.685,00 1. 781.290,00 
Futebol Profissional (Venda tas) 126.010,00 119.250,00 117.640,00 117.640,00 

A Tr.J\:Isr'OnTAR ............................ 24.97u.660.26 109.758.366,30 122.218.015.50 131.3G6. 316 ,3':1 

C R U Z E I n o E spa n T E C L unE 

o I S c R I M I " A ç 1( o DEZEIIDRO 1973 nCZEHDRO 1974 OCZWURO ln!i OeZIIH;!:O lHG .. -._--,..-_._----- .. --- .. - .. - - -~- '''<T_ -Tl!f\NSI'ORTC .... -.......................... 201.976.GGO,2G 10!l. 7flu. 3G6 ,lO 1?2.?lu.nl!.,!iU I :J 1 . :~!.". -I 1/· •. pJ 

[JtVEIlOI:t5 OnCrlSOS 

Sede Urbllna 379.1132.1)1 419.626.29 II 33.111 J, 1 Ci fi II • ln., ,!'O 
Sedc Campes trc 3911.57<1,77 -711.<139.37 ~12B.2lr.,70 -
Comlss"'iio de Con:;; truç'5o X" - - 3. '}CID ,011 :1'1;'. !)')U • :tJ: 
Fulcbu1 Profissional (Vendo ~ot" ) - 7<13.033,7G Gn.llulI,lIJ ['1;'.,10,1 ,'.:! 
TOt.Al r.clll i ziivel Curto I)ruo (2.11'15.367,29) (2. t,.5 7. 74 ~ ,CifJ) (2. !;07 .l',{i!. ,'I')) (3.I·I:f.~,I<l,ll) 

IlEAl.IZ1iVEL A LOIIGO PRAZO: 

tlrPOSITOS /10tH N ISTr.ATI VOS , JUDICIAIS 
Sede U\'bilna 2.053,12' 2.053,12 2.05 J ,12 2.n5J,12 
Sedc C.U!PCS trc 213,90 213,90 Z1J,'lO -
Comi 55;;;0 de Cons I.rução - - - -
Tot<ll l~eDli:r:ãvcl ii Longo Pruo (?. 267 ,02) (2.2G7.0?) (2.2Ci7,02) <:'.1l!.J.12) 

~1: 
DESPES/lS OI FERI DAS 
Sede Urbana - - - 5.1197.411,'Z7 
Comissiio do Construção - - - -
~illllilli. 
Sede Urbana 556.082,65 551./390,35 642.112,42 1. 60.10: 712. 7~ 
Sede CiHlpcstre 5.429,10 9.804,60 8.164.&0 612.91!i,OO 
Comin'iio de constl'uyio '~_ 500,00 200,00 - -
Futebol Profissiona. (venda otas) 126.010,00 119.250.00 117.640,00 117.Ci(0 ,00 
Total ele Compensação (2. 371. 379 ,61) (1,467.852 ,00) (l.5D4.7G7.00) (2.094.G84,OO) 

SALDO DO ATIVO ........ '.' ................ 26.440.956,71 "1.5"29.910,95 123.989.1iCr:,53 l·~O. 735.n!l.2~ 
I 
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C R U Z r: I R O esponTE C L U B E 

BALJ\jjÇO COU!;OLIlMDO 

u 1 5 C R 1 
" 

1 " A ç ~ O OEZLllUJW 1973 DE ZE/lll RD ]974 Ln:ZUllHW 19n; nl:ZE~10HO 1976 

P A 5 5 I V O 

illío EXIGrvn: 
F 1,;,1 UI) Pli;! IHhOllJAL 
t,C'mir.istraçiio 15~710.(j7n.1J8 !17.025. 1'113 ,67 105.130 • .322,132 11O.J90.321,IIG 

EXIGf,v(L A cunro PRAZO: 

Fon;ICCEOOR(_S 

S~dc Urb.ln ii - 117.lJO.9G tG7.30T.!i7 ~:;.17C.~~ 
SclJc C~r,pl:'stre -13.1!iG.e4 B8.~12.30 4.113.23 G.45~.CO 
Con:issiio de -Construção GG.!i03.% e. 339. GO 1. %0 ,00 -
Toca da Rapos a - 6.073,47 5.707,GO -

--
CREDORES DI VERSOS 

SeLe Urbana 1.253.19ü.Hl - 52.9113,26 - 103.Ci73,32 4.131.71O,lô 
Sede Ciuõ:pestre 22.003.75 22.(l~1}.75 22. fl!l r.. 75 29.030.% 
COI~i 55 '50 de Cons tl"UrDO GII.7:Jl,3!J 79.099.24 25.1r70,lJl 3.C30;~7 
Futebol ?rofissionll ( V.Cotas) - - - -
PR[V!lltiltrr. SOCIAL ~ ItII'S 

Seée U rb an a 1.640.548,69 4.019.334,41 5.753.250,66 3.Gre. 234 ,27 
Sede CaT"pcstre 4.952,62 157.027,% 8.2ú 9.669,17 
COr:1issão de Construção 84.731.39 55.534,45 87.6013,27 10S.142.9C 

rTTu LOS A PAGAR 

Sece U rb an a 451.000,00 - - -
Seco C ampes t re - - - · 
Co~issão de Cons tl"U1ãO · - - -
(utebol Profissiona (V.Cotas) 

I 
· - - · 

t;.!PRtSTHIOS DAi1CÃRIOS _______ -_ 

Sede Urbana - 160.000,00 150.000,00 · 
Co:~íssão d, construç'~o · - - · 
4_JJ::.':':'SEOll.TAR ..................... " 19~303.1!J:l,02 101.S.9S.29G.75 111. 349 .0% ,O!i 118.390.568.76 

CltUZErnD E S P O R r E C. L U fi E 

- ----_ ...... _-
U I S C'R I M I " fi ç Ã o IICzt:IIUIW EI7J. Ill:Zr'HU1Hl 19701 1Ir: 7J:r1li lto 1!) 7!i nr7r.MI;!W l'J7(' - ..."_~,,r ...-.. , .......................... "' ........... , ... -'r-.~-~-- lo' •• «-_ ........... o· ..... _. 

··'11~~;,lJ·,'7·G T n 1\ N S P O R r E ......... '" ....... 1!J.305.1!J7,Q2 10J.G!J5.2%,75 11J.3i1!J.O!J!i.O!.i 
Tottl1 oxfg1vcl Curto Prazo (3.594.518.14) (4.670.150,00) (6.2113.772,!i3) (n.OOO.247.30 
PErlDENH: 

!~CCEITAS OIFERTOIIS 
Sede UrlJall il - - - -Sede. Can1pcs tre - - - 1%.75'::.00 
CONTAS DE RENDAS 

Sede Urbanll. 
Rendas Gerais 10.:nO~8g 1.057.920,62 1. 765.085,40 13.5%,55 
RcndilS Palrimonill.1s - 23.190,00 4. J50 ,00 1101.3M.36 
Re-n das S.oci ais 13.638,50 45.5601,70 41.217,00 5.128,00 
Rendas Dos p'ortos AllIadores 9.!64,132 21.000,00 113. Hl,no 97.GJU,Gu 
Rondas Desportos Profissfon<lfs 3.510.23G ,22 5. 109. o195,!iO 7.01l0.!11!l,20 lG.391.!J::G,22 
Tota 1 Contas Rendas Sede Urbana {3.551.7!i0.1\3) {7.057.270,8l} (0.934.[113.%) (lG.62U. 7Ui ,é.l) 
Scuo Can,pcs tre 
RCl'ldas Gerais 10.078,64 16.3% .7G 20.403,92 3. 12C.H~ 
Rcn das patrimoniais - - - '::O.2!.O,OQ 
r,cn das Sociais 944.647,30 984.05',91 1.801.921.29 Z.8e4.97J.16 
Total Conttls Rendas Sede Campestre (954.725,94) (1.001.248,67) (1.822.325.21) (2.nO .. 349,C4) 
Comissiío de Constrl1çio 
Itendils :';erilis 232.820.07 201.759,07 352.104.07 4e9. n6 ,07 
F"utebo 1 Prof'1ufonol {V.Cotu} 
Ren das Gera1s 25.083.64 26.483,64 26.483,G4 -
Total do Pendente (4.764.380,08) (8.365.762.20) (11.J35.805.48) (20,242.676.52) 
COi·;PErIS~: 

CAlHEI RA OE_ coa RAi':~A 

Sede Ur:~ilna I 1.399.739.61 120.000.00 - -
Sede Cailpes tre - 261.312,00 261.312.00 195.754,00 
Comissão de construÍão a45.630~OO 967.290,00 1.125.815,00 1.7S1.290,!lO 
Futebol Profissiona (V.Qct3S) 126.010.00 119.250.00 t17.640,OO 117.6(0,00 
Total Cor.:Dcnsacão {2. 371. 32hl!l. {1.467,8~-,Og1- --l..h.~0J.d!?.:.~~ 1 (z.09.::..!iC":. COl 
ID..tilJ.JI.:l.P_/j._S 5 I V O 26.440.95G,71 111.529.910,95 123.seS'.668,5:3 140.735,929,2$ I. 
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• -' <. '" • 

['r. D r:!l '·1 T N E T n 1\ DE FUTEBOL 

Cnl~l!orb' 

Fase: 

A 

LOCAIS 

('rhnC03 

!.r __ "hor.ls 

Df:!5=PE$AS 

Intcrmuo.lc - LOl;:ll! 

Turoo: 

E C a; ,. A 

~NGR~SSOS 

~",D":!2 1QQ,'7.J.7· ~,-;:: !":!t; " ..... pu~.L;;;OdD. ....••••.•• __ $ ";:'1Q ... ~~_~ 
A PAGAR PAGAS 

~~ç ~.= ~:::n;:;~-;' ·r!~:'- ... ~~:~~:::._.-_·_·110:~~~~ 
C B D - --5".:! .31.S.sl.!?.7.5-- ____ . __ . 
F '" F: _2:'_ .. __ 315.94?;li ___ .... __ 
LICA- _______ ~ __ I-------I-------I 

. { Estadual - ALVARA " ........... _ .•• ____________ . 

E~tadual - LtI.61S~ ____ .. ,,~...lJ~77'5 .. - . __ ........ ~. __ . 
pre-rt!'ltura !.1un!cl,,:d~ __ .• __ ~ ...... . 1t:'-..""5TI. ,J..O:'-f _______ 1 
!,.!ug-olel do Est.át!!o. _____ ._ .. __ •.. ______ . ___ .. G2.:!.,Q9?;:;S .. 
AOnlG ---D;''''.:ers.,7 ., ........ _.u. ____ . ....fJ1...2.6I.,..5Q .. 
Autorlda!e, ~q!!1.ê.>') ..... ;Q'Viõ) .. _ ........ _ ...... __ . __ ~II:,21.6,.~~.o .. 
AutorfdõilC:"'~_ T_. ==-;-::--C:::t._.. . .. JE,.l:....OO..:. __ .. _ •. ___ . 
Quadro ~tóvel.L~!!.;>'J'\--o~ __ . ,~.-'::"".:~:;.:::J::. -l6..~...,.Co." 
QU:l::ko !J'ovel .F:e>C. T~ " ..... 2.~Ç:CL ____ ... _. __ . __ 
Tran$PQrte .L~::o::L~-2..._. __ •. _.n ____ • __ ~_ .. _. __ ÇICC'~-o .. 

4}: 1: :':"9~~-~b-- ~'.-"""'''''--,---' .. ·_·_ .. 726,co .. 
~-:r;"._ .... ci.l' ...... ~~ ..... -... _-.---.éO,()O... --.--.--.-
~T~.R~~ ... ,~.-_· ............ _ .. :;;}~,;OO-' .... --.-.----. 
l!cla~ .. _.c.!~-.{~rc>-_- .. ,,-_ , ............ 591l-,. 72; .... ---.----. 
. r:m:s ... '<:!:t"tlç;>d_. __ .... _ ... J,.9'?' .... <& .. _____ ._ ... _. 
~~o. r-h,tTô':;e-' _ ,-,--.. -----t--92~30Z,.50. 
·~:p-.. ·~c/~···-- .... -.. ,---- ·--=-2 .. ·5CQzCO .. 

_TOTAtS. ....,...o~~ . 
SALUO A DtSTRIB!;LR , - . .............. ' .-:: •• o" : ••• ~ ::c. .f 

DISTRIBUrçÁO II A PAGAR P A ç; A S 
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DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (~o II) 

• AD lO "MJNAS GERA1S" 

1,1.: W-202:2' - CKuo P»W!.2IS • ~ l~ -at:r 
~-~~ 

SEOVICO DE ARRECADÁCAO 

APURAÇÃO DE RENDAS 

BelO' Uoriwn~de .. _"D~:Bt~L_._ ,de 19 16.-

Março de 1978 

ATIYIDADE ~ ~ ,. . *1 

I: 
I· 
,og{~ 

c;2=1lO ES<'Oan, Cr.= X 1'.C·-'U= lrolIClElI Mo,ivo (;.UfJ>.llt:ID.Il!ttll-
)<...""..~ .-.- .... -- . ... . . ·'PQhl1g._1~· .......... . ........• ·~I=s.n-·- r",' .. 

;.xórl.c:a Y.Clu~JUT~. . x nu:.Ur4t.c~AI ?:c:J..ube-J'U7- ~foti\'1> ~::?l: l'!..à:!llL\. 

INGRESSOS , 

APURADO 

T01 AL ,\Pl'RADO ,. 
ESPESAS SVB·TOTAL 

. c,s ~9~OO. 
::-3InJoportC' f,'u.J!3ro' .li6~c-l E'fentual 

~in~ .. 
':t.:I~ ll=P~~._ 
I 

Cr$ 1 .. 200.00-

Cr$ ,i:-.;oo.cO· 
Cr$ ri 5'1?,co/ ... _ .69. 950,.00 

<;:E)I BOLSO 

')erp. Elétne.. _ _ _ .__ _ _ _._:. _. Cr$ __ .. _~.!CO.OOJ 

"'f=;io ln~"...,.·._ (~..lCL-XlJ.3. n5J Cr$ _.ll....~ 

I C,S - 17 811,'10 

'·Y,rAL ..... , ......... _._ .... ___ . . ..... __ ., ..... '_, ___ , ___ . ______ .•. _ .... _._ ....• C.-$ 87 86l.,50 
'';d. Llquid •..... , .. ___ ... _____ ... _ ........ _._ .. C,S_~ ... z;o_W. 5(l 
Caçio do F,.,tt.idio,c lC)'lb) .. ., ... _,_ .. ____ '._. Cr'-:.~ 
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o SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - Com a palavra o Sr. 
Vereador Wilson Piazzu, ex-jfiIcgrante dQ Cruzeiro Esporte Clube e 
da Seleçã,o Brasileira, e Presidente da Associaçào Garantia ao Atleta 
Profissional, em Minas Ceraís. 

O SR. WILSON PIAZZA - Nobre Senador Evelásio Vieira, 
Presidente da C omíssào de Educação e Cultura __ Sçnador Itamar 
Franco, Senador Adalberto Sena, Deputado fábio Fonseca. Mem
bros da Imprensa, meus Senhorçg; 

Desnecessário dizer que para mim e uma honra estar presente a 
esta reunião, a fim de colaborar no l'evantamento dos problemas que 
envolvem o esporte brasileiro. 

Como todos sabem, minha utiviuade atlética abrangeu cerca de 
17 anos. Inicialmente num clube pequeno, joguei um íutebol mai:! 
por amor. do que por profissão do que pelas vantagens monetârias, 
que eram mínimas. sem nenhuma garantia. Fui jogador oriundo de 
um meio paupérrimo em termos fmanceiros, carente de quaiquer 
orientação, sem a mínima estrutura para enfrentar a profissionaliza-
Ç-dO. - --

A luta da classe já vem de há bastante tempo. Durante toda esta 
época, ternos ser,tido bem de perto o anseio da classe. Ex.istem ex:cm
pios desagradáveis. muitos que em outras ocasiões foram ídolos, cau
saram emoções e alegrias, fizeram pulsar milhares e milhares de co
rações, se devotaram a uma causa, no fmal jogados à sargeta, sem 
nenhum apoio, pois parte-se do princípio de que na vida tudo é im
portante enquanto o elemento é útil. Depois que deixa de contribuir, 
esse elemento nada nulis vale. Essa filosofla enquadnHe bem na si
tuaçào do jogador de futebol. 

Antes da nossa audiência, em 1974, com o Ex.celenlrssimo 
Senhor Presidente da República Ernesto Geisel, nada havia sido fei
to no sentido de sanar esse problema do atleta. 

Hoje felizmente, já posso dizer, me sinto em parte co;;';pensado, 
porquanto há a dispo!>içào do Governo, o interesse do Governo em 
definir a situação do jogador de futebol, dar a esse atleta alguma 
estabilidade que possa pelo menos fazer jus a uma profissão tão ilu
sória, tão curta, tão sacrificada, tão mal compreendida e que, na 
maioria das vezes, chega a causar dó, piedade. É muito triste nos 
depararmos com este quadro: J.queles jogadores, aqueles craques, 
causadores de tantas vit6rias. merecedores de tantos aplausos, de tan
tos tapas nas costas, de tantos cumprimentos, se véem no final, aban
donados. Em 1974, quando por aqui passava a Se1eção Brasileira, 
nós na função de Capitão da Seleção Que iria disputar a Copa do 
Mundo na Alemanha, fizemos chegar às rnlos do Chefe do Governo 
uma minuta que continha informações e reivindicações da ··crasse. 
Esse trabalho foi levantado pela FUGAP do Rio de Janeiro; enti
dade privada que, dentro das possibilidades. pf~cura ajudar aqueles 
jogadores do passado, ou mesmo do presente, que nào tiveram areli· 
cidade de se estabillzarem .dentro da profIssão. Foi-nos muito franco, 
objetivo e direto O Senhor Presidente da República, dizendo-nos que 
tudo aquilo que pudesse ser feito em favor da dasse do Jogador de fu
tebol o seria. 

Posteriormente. através da Lei nY 6.269, de 24 de novembro de 
1975, vimos nas:cer o Sistema de. Assistência Complementar ao 
Atleta Proflssicmal: a seguir, em 2 de setembro de 1976. vimos nascer 
a Lei no 6.354, "que dispõe sobre as relações de trabalho do atleta 
profissional de futebol, e dá outras providências". 

Nem tudo que os técnicos, com toda a boa vontade, procuram 
fazer'sai corretamente. Às veZes nem é possível, pois não hã tempo, 
com os problemas. As leis s50 moldadas de 4cordo com as necessi-
dades de cad;1 ':lasse. . -

Perguntariam V. E.x~::; se já é o suficiente. Penso que não. Já 
confttitui uma grande contribuição, mas ainda há muito o que fazer, 
inclusive~diantc dos termos da própría lei, pois qUI! ainda não se dã 
ao jogador uma garantia total. 

Quando reivindicamos cC"rtos direitos pura o jogador de futebol, 
não nos queremos preocupar simplesmente que esse jogador tt:nha os 
maiores pri .... ilegios dentro dos dubes. Absolutamente. Deve haver 
equiparação, O jogador tem 01; seus deveres, mas também deve ter os 

seus direitos, e não só quando o jogador está sendo útil, Quando está 
pouendo dar à sua associação aquilo de que ela necessita. 

O futebol no Brasil tornou-se um tanto inflacionário. CulpaMse o 
jogador que, ao ren~var o seu contrato, exige fortuna dos clubes, 
colocando-os numa situação delicada, porque precisam contar com 
o jogador que é estrela, que es.tá dando bilheteria ao clube, e podem 
ficar sem esse element,o, 

Então. o que se passa'? Diante da lei, vencido o contrato. o 
jogador tem sempre - infelizmente - o passe livre, Digo infeliz
mente porque, ao invés de o passe livre ser um prêmio ao jogador, 
sempre é uma dcsvalorização."ConseqUentemente, o jogador s6 pode 
ficar dentw daquele esquema montado de passe preso, que, atê certo 
ponto, atinge os princípios do Direito Humano. 

Como acentuou, em nome do Cruzeiro, nosso prezado Dr. Ari 
da Frota Cruz, nas relaçõ~ de trabalho jogador-empregador, o pri
meiro tem situação bem delicada, e l1ãO prevista na própria lei espor
tiva e trabalhista, a%emelhando~se ao artista. O jogador de futebol é 
um artista? t: considerado como tal. Funcíona como artista diante 
das leis? Não, porque toda prestação de serviço que esse atleta realiM 
za ~ por determinado tempo. 

Desde que cumprido aquele tempo estabelecido no contrato, aUM 

tomaticatnente teria direito de liberdade, de poder trabalhar em ou
tro dube, no caso, em outra assoCiaçào, desde que lhe fossem ofereci
das melhores condições. Mas nào acontece isso. Terminado o con
trato do jogador, o clube tem 60 dias para renová~lo, apresentando -
se nã-o houver acordo durante esses. 60 dias - uma proposta oficía!, 

nunca inferior àquilo que o jogador percebia anteriormente. Se .não 
consequem entrar em acordo, se não prevalecer o equiJ[brio - a 
forma sensata -entre o dirigente e o jogador -, este nào tem direito a 
colocar o valor de que se julga merecedor. 

Em virtude da falta de estrutura. existe uma situaçào que não 
favorece ao jogador, quando pede, às vezes, somQs exorbitantes aos 
clubes. impossíveis de serem dadas. Em compensação, dentro de 
uma proposla ractonal, ele poderia pelo menos ter a oportunidade -
~e não houver um acordo com essa agremiação a que está miado-,a 
oportuntdade de encontrar outro clube que aceite sua proposta, 
poderia ter o direito de sair, vez que nào fora possível a renovação do 
contrato. 

Terminado o contrato, continua vinculado ao clube e, depois de 
60 dias, o clube não tem mais responsabilidade do pagamento 
mensal ao jogador. Se não prevalecer um ponto sen~ato, um acordo 
a cav~leiro entre o jogador e O dirigente, há duas alternativas: esse jo~ 
gador simplesmente pâra jogar futebol, porque o clube é detentor 
do seu passe e só o negocia diante de uma proposta altíssima. ou o 
dube, vendo que não tem mais condições de pennanecer com aquele 
atIda dentro das suas fileiras, re~o!ve a situação, 

. É uma incoerência. até se fere o Direit~' Hum;~~, qua"ndo, 
assmu.do e cumprido religiosamente um contrato, depois o jogador 
ve cerceada sua transferência para outra agremiação. 

Há pouco falou~se de salários, gratificações e dos denominados 
"bichos". 

Os clubes adotam salários, luvas e "bichos". Para determinados 
casos, existe a diferença; para outros, não. Então, quando o clube 
tenta dizer que quer pagar o Impo'ito sobre a Renda, o lNPS, sim
plesmente sobre aquilo que entende como salário do jogador - não 
os "bichos", que não devem ser colocados nesse montante _ é basM 
tantcjusto e racional. Não creio possa acontecer em termos de prejuí
zo aojogador, ao alleta. A Lei do Passe Livre é uma incógnita dentro 
do futebol brasileiro, porque qU3se não é utilizada pelos jogadores, 
tampouco pel~)s clubes para a fixação do passe. É uma situação obs~ 
cura estípular-se o preço desse passe. Desde que não houve acordo 
entre as duas partes para a r<!novação de contrato, o clube utiliza de 
todos os expedientes: salários, luvas, gratificações e até cobertura de 
.assistência médica, Tudo aquilo que gerou despesas em termos do 
atleta é computado para a avaliaç3.Q do seu passe. Por isso é que. 
quando um jogador nào renova o contrato, o clube estabelece o seu 
passe: em 6, 7 ou 8 mllhões, o que também é uma incoerência. 
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Têm que ser analisadas as duas partes. Devia ser calculado de 
acordo com a Lei do Passe, e de acordo com a innação, de acordo 
com o dispêndio que o clubl! teve com o atleta. 

Caracterizou-se que o jogador de futebol brasileiro com 30, 32, 
ou 34 anos está velho. Então, criou-se a Lei do Passe com 34 anos. 
Deu-se passe livre ao atleta. a meu ver outra' manipulação, porque os 
jogadores não tém acesso a ess;,lS decisões. são simplesmente manipu
lados por aqueles que compõem a parte diretiva do nosso futebol. 

Antes da aprovação da Lei n9 6.354, eu havia solicitado ao Se· 
nadar Itamar Franco que fos~e delimitada em 32 anos a idade do jo
gador e em 8 anos o serviço ao clube, tempo proporcional de idade 
com tempo proporcional de trabalho. 

Alguma coisa melhorou, mas, dentro dessa filosofia de que o jo
gador brasileiro com 30 anos está velho, qual o prêmio que teria esse 
atleta? Seria mais uma maneira de o clube descartar-se do jogador -
entendemos - do que de beneficiá-lo, apesar de ser um djreito adqui
rido, em razão do tempo de serviço que prestou ao clube. Infelizmen
te, não tral nenhum benefício ao jogador essa lei. E esta era sua fina
lidade. 

O desgaste do jogador brasileiro. Um País enorme, temos o 
Campeonato Nacional. um dos mais movimentados, dos mais difí
ceis e dos mais longos do mundo, cQm um calendário bastante satu
rante. Tudo isso provoca desgaste enorme no jogador - razão por 
que aos 30 anos já é considerado velho. OutrQ fator de desgaste é a 
falta de estrutura e de orientação do jogador. Entra para uma profis
são ilusória, e como às vezes ganha dinheiro facilmente, embora se 
arriscando dentro das competições, também facilmente põe esse di
nheiro para fora, gastando sem nenhuma medida, esquecendo-se do 
amanhã, esquecendo-se de que; sua profissão é muito curta, é muito 
passageira. E ainda mais: quando entra nessa profissão, se bitola a 
simplesmente jogar futebol, especialmente se' se encontra dentro du
ma grande agremiação, poís que os compromissos dos denominados 
clubes grandes sào constantes e, assim, o jogador está permanente
mente concentrado, nlio tem tempo disponível. se quiser, para conti
nuar os estudos. Há concentrações, viagens, etc, Então, a única coisa 
que lhe resta, e continua:1 fazer, é jogar futeboL Está preparado so
mente para aquilo. e superncialmente. Quando chega ao final. às ve
zes nlio consegue dar continuidade àquele nível de vida a que se habi
tuara. Ai se sente completamente perdido, 

1: muito mais fácil a um cidadão comum que recebe 4,5 mil cru
zeiros ou 5. 6 vezes um salário mínimo chegar, no fmal da sua vida, 
com seu carro. sua casa, seus filhos. com toda a sua vida certa, com 
os filhos educados, do que um jogador que recebe, em alguns casos, 
10. 20 ou 30 vezes o salário. pois não entende que aquilo é passagei
ro. aquilo é rápido e depois, pela vida afora. não vai ter condiçào de 
ganhar nem três ou 4 vezes o salário. 

Por conseguinte. a situação do jogador é bastante delicada.. 
O desgaste sofrido pelo jogador por causa do calendário que 

tem de cumprir é problema muito grave, no êntanto eXiste outro 
mais grave e - temos a certeza - será levado em consideração por 
esta Comissão. Trata-se de problema que - a nosso ver - nào tem 
merecido grande atenção por parte daqueles que lidam com o espor
te - a Medicina esportiva. Como em toda profissão. também rio fu
tebol existem os bon!\ e os maus funcionários. os bem intencionados 
e os mal intcncionados. os preparados e os despreparados. Já tive
mos vãrios casos de profissionais inescrupulosos. O Dr. Flãvio da 
Frota Cruz - pensamos tem mais condições de dar esclarecimentos 
a respeito. 

Na realidade. muitas vezcs o jogador é índuzido, é forçado a jo
gar sem estar em perfeitas condições físicas, como segundo divulga
ção da Imprensa, Garrincha. Um jogador sofre uma contusão. Devi
do à necessidade de se contar com a colaboração desse jogador, ele 
tem que voltar rapidamente à equipe, Por ser um dos elementos prin
cipais. elemento que está dentro do esquema do treinador, não se po
de prescindir de sua cooperação. Então, antecipa-se a recuperacão 
desse jogador, através de tratamentos que normalmente não pode
riam ser aplicados. trat<lmcntos esses que, na ocasião, não trazem 

prejuízo para o atleta, m<lS, na seqUência dos anos de atividade tra
rão não ~Ó em termos profissionais como até da sua vida particular. 

Tenho um exemplo, c nunca falei nada a respeito. Em 67, após 
as p<lrtiçiasjunto à Seleçào Brasileira. me queixavam de algumas do
res. Não sabia a razão. Fui examinado por vários médicos e chega
ram à conclusão de que era uma ponta de hérnia. Fui operado. Três, 
quatro semanas depois de recuperado, de restabelecido, voltei a prati
car futebol e também a sentir as dores. Tenho recortes de noticias 
que à época, a Imprensa estampava: "Piaaa sente dores misteriosas, 
vê dores fantasmas." Informei ao médico que voltara a sentir a dor. 
Ele respondeu: mas você não tem nada. Você fez uma operação de 
hérn ia e já está sanado. Você está pSIcologicamente traumatizado. es
tá envolvido nesse problema de dor, mas nada tem. Até que cheguei 
a um ponto em que pedi: pelo amor de Deus, não me ponha parajo~ 
gar que não tenho mais condições. 

Passei por essa situação. 
Pode ocorrer erro com qualquer um. Todos nós erramos. En

tretanto. às vezes o número de erros na nossa profissão é maior, por
que o clune tem necessidade do atleta, quer que ele volte a jogar logo, 
e, assim. antecipa o seu tempo de recuperação. Em termos de Depar
tamento Médico, o clube deveria dar-lhe cuidado especial. O jogador 
deseja \'oltar. Se depender dele. ele joga, porquanto jogando. ganha 
melhor, hú compensações por sua participação nos jogos, desde que 
vitoriosos, como os chamados "bichos", Por ser um leigo, não sabe 
que, antecipando sua volta. poderá sofrer sérias conseqUências futu
ramente. 

O seguro do jogador. É fato condenável no futebol brasileiro. 
Os clube~ batem na tecla de fazer seguros para o jogador, quando es
tá sem contrato. O jogador não é esclarecido, não tem cobertura 
nenhuma, Conforme propagam os clubes., pensa que. se porventura 
for jogar sem contrato e quebra uma perna, ficando inutilizado, rece
berá aquela importância em que foi segurado. Não é nada disso. Tive 
uma respo"la a tudo isso. Até então acreditava que assim fosse. Du
rante uma excursão do Cruzeiro. na Guatemala, meu contrato termi
nou e ainda precisava jogar mais algumas partidas. Faria espontanea
mente. independente de correr riscos, porque conhecia aqueles que 
dirigiam o Cruzeiro c sabia que. se alguma coisa me acontecesse, te
ria cobertura. Assim mesmo. na ocasião um dirigente falou-me que, 
além de dirigente, como amigo particullH, se sentia na obrigação de 
fazer o ,seguro, para evitar f.entir remorsos caso algo viesse a ocorrer. 
Fomo!o. procurar uma companhia de seguros e até certo ponto fiquei 
estarrecido ao saber que aquele seguro não dava cobertura a even.
tuaj:-; acidentes. Quer dizer, no caso específico, se o jogador quebras
se a perna ou qualquer coisa não teria validade. 

Então. nào adianta fazer esse seguro, no entanto os clubes vi
vem a realizá-lo. talvel mal orientados relas companhias segurado
rus. Desejando o seguro, o jogador não pensa em morrer no transcor
rer de uma partida de futeho!' não pensa nesse tipo de acidente. Pen
sa, sim. se por ventura ficar inutilizado rara exercer a profissão, o se
gurn lhe dará cobertura o que nào é verdade. FreqUentemente tenho 
vista jogadores sem contrato defendendo seu clube. justamente por
que () segurou em 500 mil, I ou 2 milhões de cruzeiros, para que ele 
jogasse. 

Outro aspecto a analisar. Se levarmos em consideração o núme
ro de jogadore:;. que, em termos profissionais. com orientação, com 
visão, eonseguem chegar ao final, apesar de bons rendimentos men
sais. a uma situação econômlca estabilizada, favorável, vemos que 
são poucos. O jogador não está preparado. Pode-s.ejogar mundos de 
dinheiro na mào de um elemento, especialmente do jogador de fute· 
boi. e se não tem a preparação suficiente, não possuí a visão adequa
da naquele instante em que recebe a gratificação - e. como disse, ga
nh<i f<ldlmente e gasta facilmente - chegando ao final esse elemento 
nada economi7ou. Infelillnente. tod,)S <lqueJe'\ que aparecem para 
auxiliar jogador de futehol, o>; ~:hamadlls procuradores, com raras 
exceçõcs, são sempre prtra timr partido, tirar pro .... eito do jogador, 
nunca pnra orientá-lo. para guiú-lo. para ajudá-lo. Sempre para 
exp\!..)r[}-Jo. E o jogador se deixa em'olver. porque não tem condição 
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s.ufk·iente. ele próprio. para vcr aquilo que e bom,_aquilo que ê 
IllllU Seria \) cn~,'. r,H I~\emrlo. de melhorar o nível intelecto-cultu
ra) d,) Ngudor. O D..:..:rdo 11" 6.269 ínstitulu esse sistema de assistên
":1.1 "':1)mp!emenl:lr ,li) :ltl..:t'l. btalllo~ cnando nos,sas associações nos 
F~ia(h,~, tl t' ,_';lr{ller educ:llivt) e prolissi()nalizante. Na faixa profissio
rwL a~'redit<) niio I\"nhamn~ mUlta rcnctraç30, mas na faixa do 
am,ld'Hismü tenh,) ;.\ lêcrtlêL<l dc yue cncontraremos boa receptivida
de. pClrque nCl>la lui)(ll é que o elemento tem realmente tempo para 
~f': dedll',lf ao e<;tudo Deplli" ljue ingres~a na sua atividade normal de 
rrnli~ ... i,)n(ll. () Jogador n50 dlsrõe mais de temro. a não ser aqueles 
de 0.'1 li he .. r~·qucnm. que io~am de 'vel em quando, que participam de 
p\\u~·.j-. L-drl1pc!lçiie~. Tal nào acontece com o jogador de lutebol per
lcno.:cnte a cllloe l!randc, Lo~() esse j1.}~ador que está num clube 
)!.rande, ~nland() de cartui.. numa posição invejâvel, e que deveria 
'-I."n rr dl~ e~emr1!n ram 0<; <;eu,;;, cole):!.:!s, é o.que. infelizrnenle. não tem 
~'ol1dições de ser exemrlo. porqlre normalmente é elemento - a não 
~cr qut" lenha rC~'t'hiJn OU:l nricoTilçào educacional no [ar, com seus 
p:Il.~. Jur:lOte Sl,la hl"t! de :Ilh)lcsccntc' ~ normalmente c elemento 
PI'IIJUII) de um melt) carente de h>Jas a~ orientações. P.ls.,a a ser ele
ment,) de dç .. taquc dlo.llllo.: da classe. mas nào mostra nenhum 
c'l:cmplo rum aquele~ que virão a ser prolissionais. cspecíalmente 
11,1 ~·.llC~()r!.1 Ill\C1111. <lU p<tr:l aqueles ljue estih) lentanJ,1 chegar a 
unw pO .. jÇ;l\l melhlH 

p.lrt:mlll, ê nrCCISO preparar o atleta e essa preparação tem que 
se orlgmar na sua fase de amador. 

A leI dá um3 abertura para que po<:~amos entrar nessas esferas 
dI) <lmad1.lfI<imo e dO<i e<;tudos. À medida em que pudermos oferecer 
subsidlos. não s0 aos Sr. Senadores como também aos próprios 
Minislros. os encammh.uemos para que, dentro da rrópria lei, as si
!\.wçi1es pnssam Ir se arnold,mdo ils necessidades do atleta. Dentro de 
pouco temp') - acredIto - <) jogador de futebol terá outra mentali
dade, nutra ~l)nscicnllzaçao e haverá uma nova classe de Jogador de 
futehl)! E conw a rrõpria casa. Para que possa suportar os anos, as 
temre"t.ldes. a caS;1 tem que ter <1 sua. estrutura. a sua base bem sóli
da Se. na fase de principiante. o jO~3dcr de futebol não tem essa es
trutura. lo~icamente n50 terá condições de: vir a ser um bom atleta. 
Deu'i lhe c~ncedu o dom, fez I.{ue ele l'nsse um expoente, uma estrela 
dentro d,) contexto do lutebol. mas, em termos de formaçào, às vezes 
cv';t'_ JO~:.ldor não corre~ponde. DOlwnns ver Jogadores têcmcos, con
~Idt!radm. rora de senc, e despreparados totalmente. 

Neste 3spco.'ln, talvez O tioverno pudesse ajudar o jogador de fu
tehoL t"I\fÇil-lo um rnucn a se Instruir. a adquirir melhores condições 
em termos de .:ultUnl. porque, conforme estatuído em lei, para assi
tHH (l contrato o rfl1fr<iSrnnal tem que ser alfabetizado. 

O (im"!rno deve na Ir um pouco mais alem, pelo menos exigir o 
pnrne!r<l ,)U s.eg:undo graIJ completo par'l que o jogador possa assinar 
um I.'ontmto como rrot'íssional. Haveria - quem sabe - conseqUên
";ICj, dcs,\~radá\'eJs ri.\ra o jogador, mas daqui a 3 ou 4 anos mudar-se
<l a ~1!UHl,:ào e (1 logad,)r de futebl.i[ ao as.sinar contrato ter:\ uma base 
o.,;lJ!turaL Ohvlamt>-nte vai·<:e'forç.ar. porque, se depender unicamente 
0,1 I'On~lêlcnt!7nç'ii.o do jopdor. será um pouco difícil. f:. uma classe 
mUI!\) desullldJ. que nào recebe orientação sadia que a ajude a 
~(1n;;,trulf uma VIda melhor. O iogador nâo consegue entender que, 
.mles de !>er um profissional. deve preparar-se para outra atividade, 
l.,'>Jm ~ !stas a.;:, fuluro, caso n:io venha, na seqUênda dos anos como jo
gi1dor, a consegUIr aquilo que a principio sonhou: fama, cartaz, dí
I1helro. etc. 

Havendo esta siwaçao. forçosamente o ,Jogador terá que prepa
nH-'ie melb,)r e. ";1.)I)sequentemente. a Associação que hoje ê imp[an
tad,L .Ia que o (lI)\it:rno Ihc e~tá dedicando recursos, terá condições 
~uficlt'nles p::ua que o IO/ladllr possn a ter os seus estudos .. os cursos 
pro(lsslonallzantes. fInanciados. 

l.;'l cnl')~til.Ul. dentro da lei. pnntn de partida muito importante, e 
esperamos, atruves do trabalho da Associação, levar esse beneficio a 
todo':. O-s- at[etü$. Lng.icamentc, par:l que possamos ter êxito é rreciso 
"iue o Jogad,)f entenda toda es.sa sistemática. tudo aquilo que se 
pleTende dar, para que no futuro pO'lS3 usulruí·la. 

Quündo em 70 conquistamos a Copa do Mundo, a classe enw 
tendeu que deveríamos reivindicar alguma coisa em nossa benerrcio. 
Ao reiviodici>r alguma coisa. o jogador pensa logo em termos de 
aposentadoria, unicamente. Não é justo. porque ele joga 16, 17, 18 
anos, se prepara na sua trajet6ria de profissional, e depois, quando 
termina sua carreira, com 35 ou 37 anos, com idade que for, ainda ê 
um elemento bem dotado, atleticamente e em termos de saúde, para 
poder exercer outra atividade. Realmente, não seria muito justo que 
com 15 Ou 16 anos de profissão fosse aposentado. Por outro lado, é 
preciso ajudú-Jo ti readaptar-se em outra atividade, já que durante a 
sua carreira de profissional fica bitolado a somente jogar futebol. 
Esse aspecto. dentro dessa lei, poderemos ajudar a modificar. 

Depois que consegue algo de positivo em termos financeiros, o 
jogador tem nas suas Costas toda a família. t difícil encontrarmos jow 
gador de futebol considerado filho de papai rico, porque não se sujeiw 
ta ao regime do profissionalismo, que o impede de ter vida própria, 
ter seus fins de semana; pouco pode participar de festividades, tem 
que levar uma vida limitada, controlada, para, diante dos treina
mentos, diante das competições, poder estar suficientemente preparaw 
do, e, desta forma, retribuir ou dar ao clube todo o seu vigor ffsico, 

A preparação física do jogador é muito importante. Às vezes, só 
acreditando na sua técnica. acha que será o suficiente para que se 
torne um bom jogador, Hoje, mais do que nunca, a preparação física 
está aliada à técnica, para que se consiga ser realmente um bom joga
dor. 

As relações de trabalho jogador.elube. 
Se levarmos em consideração o número de jogadores que temos 
dentro do futebol brasileiro e o número daqueles que. na verdade, 
conseguem fazer ti Slia independência financeira, não mi1ionârio~ são 
poucos. Por isso digo que é uma carreira ilusória. O jogador começa 
e acha que vai fazer fortuna, e no nosso futebol a maioria são clul:les 
pequenos, club~ que algumas vezes não têm estrutura suficiente 
para suportar os encargos financeiros. No fmal de tudo isso, o joga
dor ê semrre sacrificado. Quantos clubes vemos aparecer por aí. O 
jogador assina o seu contrato. Seu clube disputa um campeonato e é 
rebaixado, pois não conseguiu a sua classificação. O clube deixa de 
existir, não paga aos jogadores, nào recolhe as obrigações sociais .. O 
jogador, depois, tem que batalhl.u. 

Dando-se melhor estrutura aos clubes de futebol, para que se 
sintam mais à vontade, inclusive com orientação para que seja 
elemento ativo, capacitado para administrar :lm clube, que é um 
património público, só poderá melhorar o futebol, não s6 em termos 
de clube como rara o próprio jogador. 

O clube nos mostra muitos deveres, mas esquece-se muito dos 
nossos possíveis e claros direitos. Posso dizê-lo porque comecei 
minha carreira, em 1961, num clube pequeno, o Renascença. Jogava 
simplesmente por amor, não recebia nada. Cito, para ilustrar um 
fato interessante. Saindo, em 1963, para o Cruzeiro, havia 6 ou 7 
meses que não recebia. Não fazia do futebol a minh!l profissão, a 
minha atividade principal. poÍs entendia que daquela forma não 
poderia ser. Felizmente tive orientação, não s6 através dos meus 
pais. mas também a visão de ser bancãrio. na época. Minha ativida.de 
principal era como bancário. Apegava-me àquele emprego para 
saldar meus compromissos. Hoje jogador de futebol não pensa 
assim, não consegue, não quer ou não est:1 preparado para levar ou
tra atividade pararei a, até que possa definir-se por "a" ou ~·b". 

Entuo, com meus vencimentos atrasados há cerca de 6 ou 7 me
ses, o clube estava por ser extinto. Fui procurar o Presidente, rara 
receber. e ele me perguntou: "O que pode fazer em termos de 
abatimento? "Respondi-lhe que, para receber naquela semana _ 
praticamente tinha cento e vinte e cinco mil cruzeiros na época, ou se
ja, cento e vinte e cinco cruzeiros hoje - deixava por setenta cruzei
ros. Mesmo assim, para receber, tive que ir ao bar do clube, fazer um 
levantamento do estoque, e depoís sair vendendo cerveja, guaranã, 
rum, vodca. para tiwr o dinheiro, porque estava contando com ele e 
rorque aquilo era um direito adquirido pelo trabalho que tinha 
prestado ao clube. Assim foi e ainda é em muitos casos. 
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Depois que passamos para um dube grande, quase só conhece
mos, em termos financeiros, o lado bom. No entanto, a situação que 
acabo de descrever ainda existe nos clubes pequenos, é a situação da 
maioria dos jogadores de futebol. 

Quando fato em jogador de futebol, não estou analisando o 
jogador de futebol que hoje ostenta uma posição financeira 
privilegiada ou goza de projeção. Analiso a maioria que pertence aos 
dubes denominados pequenos. Nesses, sim, ê que sentimos o proble
ma e neles é que vemos, constantemente, o jogador em situação difí
cil. 

Assim, a relação de trabalho clube-jogador é bastante delicada. 
A lei n9 6.354 diz: 

"Serão admitidas 'reclamações na Justiça do Trabalho, 
depois de esgotadas as instâncias da Justiça Desportiva. ,. 

Ora. a Justiça do Trabalho ê a mais importante. Então, não há 
condição de o jogador não poder, relativamente a trabalho, deixar de 
recorrer à Justiça do Trabalho, para primeiro serem esgotadas as 
instâncias da Justiça Desportiva. Isso fere bastante. 

Outro grande problema - o amador. 
O jogador profissional ex.ige fortunas na hora das renovações, 

simplesmente porque não tem nenhuma segurança. Sabe que, se não 
usar daquele momento em que é estrela, em que é tudo para o clube, 
se deixar de aproveitar aquele instante, fatalmente amanhã, na hora 
em que nào estiver dando rendimento à equipe, em termos de proje
ção, não terá o apoio do clube. t como um empregado qualquer den
tro de uma empresa. Enquanto estiver sendo útil, tem certa 
consideração, certo tratamento, certa remuneração. Na hora em que 
deixa de executar. f<ltalmente é relegado a segundo plano ou, então, 
dispensado. Ãs vezes o jogador chega a essa situação. 

Na ocasião da renovaçào do contrato, freqUentemente o clube 
se sente imprensado pelo jogador, porque este quer uma soma 
fabulosa e o clube não tem condições de dar-lhe. O clube sabe que 
não pode e não quer perder o jogador. Muito.s vezes, clubes que não 
têm estrutura, que estão em deficit com o INPS, em deficit com o 
Imposto sobre a Renda e tantas outras obrigações, e não sei como, 
apesar de todos os compromissos devidos e que estão ainda em 
aberto. conseguem levantar ou contrair novas dívidas, somas vulto
sas, somas exorbitantes. 

Por conseguinte. a innação parte dos próprios clubes. Se houves
se pelo menos coerência, uma limitação na transação do jogador, 
acabaria um pouco a inflaçào. 

Acontece também que, quando o jogador vai renovar, os clubes 
não dão importància àquilo que ele está pedindo. Se pede sessenta 
mil. o clube diz que ele está ficando doido, não tem condições de dar. 
Então. o clube oferece 20 ou 30, dentro daquilo que acha possível. 
Agora. para vendê-lo. o clube quer supervalorizã-lo_ Aí ê que digo, 
deveria havcr uma coerência, haver equilíbrio. Se o jogador recebe 
muito. é óbvio que tem que vqler mais. Mas se o Jogador pede certa 
importância ao clube e este não pode dar e julga demasiada a propos
ta do jogador, automaticamente, no caso de ser vendido o jogador, 
terá que ser proporcional. Como o clube quer pagar vinte ou trinta 
mil cruzeiros e na hora de vender Quer fazê-Io como se o jogador 
recebesse cem ou duzentos mil cruzeiros?! O clube quer ganhar de
mais, É situação bem delicada. 

A própria lei diz que os contratos de trabalho terão que ser 
numerados pclas associações empregadoras em ordens sucessiva e 
cronológica. Havia o que considerávamos "contratos de gaveta", 
isto é. quando chegava ao cJubt!, o jogador, além da própria inscri· 
çào como amador. assinava um contrato. que ficava guardado na ga
veta. Depois, quando ia profissionalizar-se, o clube já tinha assegura" 
do {.) contrato profissional- por ooís anos e. conseqUentemente. o pró
prit) passe. porque se defenia amador. O amador é aquele atleta que 
pratica o esporte sem nenhum interesse, sem nenhum rendimento 
financeiro. Hoje. nào é o que se passa no Brasil. O jogador amador 
recebe tal qual um profissional, simplesmente não é enquadrado co" 
mo orofissionaf. Desde Que recebe odo clube. e está automaticamen-

te preso a esse clube mais do Que o profissional com contrato. Então. 
desde o início. não tem direito de poder libertar~se, a nào ser que o 
duhc veja que ele não vai ter nenhuma chance dentro daquela 
agremiação c resolve liberá-lo. Mas o jogador fica preso desde o prin
..:ipIO. 

O atleta amador deveria ser enquadrado num tipo todo especial. 
Realmente. não poderia ser vinculado à entidade desde o início. Te
ria que ter opção para sc tmnsferir. E seria dada ao clube de origem 
uma ~ituação em termos idênticos, porque não é justo que o clube 
g-;.rstc com <I prcparaçiio desse jogador, amador, para depois, quando 
possa ter a compensação, chegue outro clube. que não teve nenhum 
gasto com aquele atleta. e ofereça importância que coloque o clube 
de origem em situaçào delicada. Neste caso, clube de origem teria 
preferência. 

Quando o jogadoe entra na fase de profissional, os clubes procu
ram um acordo de cavalheiros. Se o jogadoe alegar que quer 10 mil 
cruzeiros para o contrato profissional, o clube alega Que só dã 2 mil 
cruzeiros, Se o clubt! não quiser, não precisa nem consultar, basta 
que pnnhu o valor no contrato. pelo prazo de dois anos - e não po
de ser superior a esse tempo - e registra o contrato. Ao passo que, se 
ele estivesse dentro do juvenil e aparecesse como jogador brilhante, 
se um clube se interessasse em contratá-lo profissionalmente, não po
deria ir, porque já está vinculado ao clube mais do que profissional. 
Assim, desde o princípio o jogador fica sob pressão. Os clubes usam, 
pois lhe é favorável. desta situação, que coloca o jogador sem a liber
dade desile o princípio. 

Ainda hoje. com todo o respeito Que merece,? nosso Presidente 
do Cruzeiro. ·há. relativamente ao jogador. uma situação que poderá 
ser levantada em Minas Gerais. Já disse, não que me voltasse, me in
surgisse contra a deliberaçào da OfretõTÍa-; mas, em termos da classe, 
gostaria de conht:cé-la, porque, se um clube procede de uma forma e 
outro d{fúentemente, não sabemos nunca qual o clube Que está cor
reto. 

Temos. ainda. dentro do futebol, o recolhimento do Fundo de 
Garantia com relaçào ao jogador. Há clubes que o recolhem e pagam 
<lO jogador. Acontecia que. quando o jogador terminava a sua passa
g.em naquele clube. quando ia embora. não procurava verificar os 
seus possíveis direitos. Hoje, não. O jogador procura esclarecer-se 
melhor. 

Eu, particularmente. na minha situação com o Cruzeiro, depois 
de_ta_rLtos anos. entendi de uma forma e convers.ei abertamente com 
os diretores. Eles compreenderam. 

Assiste ao clube o direito de, em determinado momento, dizer 
que o jogador nào lhe interessa mais. Por outro lado, é o direito que 
assiste ao Jogador verificar aquilo que porventura lhe é devido. 

Vejamos este Citso. Depois de 13 anos e 8 meses, o Cruzeiro se 
aproveitou de um<l situaçào para me dar passe livre, em função de 
dispositivo legal que estipula o limite de 32 anos de idade ou 10 anos 
de clube. Lntendo que é direito adquirido meu, é um privilégio meu. 
e não do clube. O dube não pode usar desse artificio, de.~sa lei que 
me concede o passe livre depois de tanto tempo, depois de certa ida" 
de. para esse clube ficar desvinculado, em termos empregatícios, do 
jogador. (sso não entendo, e quero levantar a questão, para se definir 
a situação .. 1!é que amanhã, pelas novas leis que surjam, com novas 
idéias, possa ser sanada, possa ser definida. 

Tudo que foi fdto ou procurou-se fazer junto ao jogador, o seu 
obje-tivo nunca foi atingido, nunca foi u1cançado o ideal. 

Pretende a classe que haja o estabelecimento de normas que dê
em aos clube~ uma rwsiçào boa e ao jogador, segurança. 

Por esta razão e que o jogador foi sempre considerado um ele
mento quase mercenflrio. que só olhava o lado financeiro. Se assim 
nàn ~) fí?esse, nuda poderia protegê-lo no dia de amanhã. Na própria 
profissão. temos casos de jogadores inutilizados. em que os clubes 
cumprem fielmente aquilo que tratamm e até um pouco mais, volta
dos para o lado da sensihilidade, para o lado humano, mas há muitos 
que dei'í<lm de fazê-lo. Desta foJrma, o jogador nunca se sente seguro, 
a nartir do nrindoio de Que. por.temno de serviço, não tem oportuni-

• 
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dade de aposentar-se dentro da profissão. As vezes perde esse víncu
lo previdenciârio, porque demora a se adaptar a outra atiyidade ou, 
então, durante boa parte, faz a contribuição previdenciâria sobrt<. o 
mâximo, sobre determinado salârio, depois cai verticalmente, por
que, em outra atividade, não tem condições de recebeI." mais e, auto
maticamente, seu salário fica diminuído. 

A classe dos artistas, por exemplo, em relação ao Imposto sobre 
a Renda. sempre tem o desconto de 20% para vestuârio. O jogador, 
não. Dizem: o clube dá uniforme, dá tudo. Mas, para poder cumprir 
os compromissos, o jogador tem que se apresentar bem trajado, pro
porcionando uma boa apresentação, ConseqUentemente, ele gasta 
em roupas, em viagens e tudo mais. 

Se o artista tem privilégios, também o jogador deveria tê-lo. Se
ria muito justo o clube não ter a obrigatoriedade no que concerne ao 
FGTS, ao tempo de serviço, à indenização ao jogador no final. Seria 
muito justo que o jogador também tivesse a liberdade, desde que 
cumprido o contrato. de se sentir à vontade para trabalhar em outra 
agremiaçào. 

Sabemos que futebol é equipe, é conjunto, e para se formar uma 
equipe, um conjunto que venha a conseguir títulos e grandes vitórias 
para o clube, leva-se tempo. Nãn é de um dia para o outro que se faz 
uma grande equipe de futeboL Não entendemos é porque tudo tem 
que ser somado contra o jogador. 

Dizem que O jogador recebe fortuna. No entanto, se ele recebe, 
também está dando ao clube. !Se o clube lhe paga 60 ou 80 mil cruzei
rOS, que poderia ser considerado um valor enorme, o jogador, em ter
mos de bilheteria. e de prestação de serviços também devolve ao clu
be, através de títulos, com sua participação nos jogos. 

Tem-se a mania de caracterizar que o jogador é injusto, que o jo
gador não leva em consideração aquilo que os dirigentes fizeram, 
aquilo que o clube promoveu, a projeção do jogador. ~ relativo, por
que também foi seu érito. Um clube não. CQn$.e.,g1,lJ~ levar qualquer 
jogador, mesmo que seja Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Corin
tians, à seleção. Por isso é que há essa diferença: jogadores que vão e 
jogadores que nào vão para a seleção. O clube l).juda, é um trampo
lim, é uma forma de projeção do jogador, mas este também tem seu 
mérito, não pode ser considerado assim. OuvimQS falar que O joga
dor é ingrato, pois foi o clube.que o projetou, foi o clube que o colo
cou naquela situação. Entretanto, o jogador não pode ser considera
do assim, porque deu em troca disso tudo. 

Temos - coma se vê - essas s~~uações, todas difíceis,- na classe, 
como a própria autopunição das infrações. Sem dúvida, há que ha
ver disciplina dentro do campo, temos de ter respeito ao nosso clube, 
aos dirigentes, às autoridades, ao torcedor especialmente. Mas quem 
é que consegue controlar-se, no momento de uma disputa, de uma lu
la. todo o seu temperamento ou todas as suas atitudes? Quantas ve
zes vemos juízes tomando decisões contra o jogador, por estar, na
quele momento da disputa, totalmente descontrolado, e depois se ar
repende. Há casos de jogadores serem alijados do futebol ou serem 
suspensos por 6 meses, um ano, porque tentou agredir o juiz, justa
mente num momento de descontrole. Cometem-se crimes dentro da 
sociedade e, conforme as atenuantes, se é absolvido, No futebol, não. 
As punições são severas, o jogador tem de se comportar como um ro
bô. Tudo isso soma contra o jogador de futebol, a autopunição, O jo
gador é expulso numa partida, porque desacatou. desrespeitou o àr
bitro, ou teve atitude inconveniente dentro da competição. As leis, 
por si,já dizem que ele está suspenso por uma ou duas partidas, con
forme foi a causa da expulsão, antes de ser julgado. Quer dizer, é 
uma autopunição. Não vejo por que tolher um jogador de trabalhar, 
se aquele é o seu trabalho..-

Assim, no que concerne aos árbitros, o jogador vive um proble
ma grande no futebol brasileiro. O ârbitro pen:;;a que, através de gri
tos, de dedos em riste, é que vai conseguir impor sua autoridade. Às 
vezes são ârbitros mal preparados em termos de educação esportiva, 
e querem impor a sua autoridade dessa forma. O jogador se revolta, 
se rebela contra aquHo. Qua{ o ser humano que quando se s_eote ou se 
julga prejudicado não reclama? ~ instintivo dentro do futeboL Nós 

mesmo, quando e.<;tamos fazendo as chamadas peladas ou quando le
vamos um pontapé, automaticamente nos Sentimos na ·obrigação de 
extravasar, através de manifestação realmente merecedora de críticas 
ou de uma punição. 

t: preci:;;o não haja, nunca, punições assim tão severas ao joga
dor. Indusive, é preciso que ele respeite o prôprio clube, que é o seu 
empregador. Que o·jogador nào fique alijado de competições, fato 
condenável. Por seu turno, jogador tem d.e procurar controlar-se. 
Mas isso tudo vem da preparação do jogador fora de campo. Quanto 
mais e:;;darecido o cidadào na vida comum, melhor será para que 
possa entender os seus direitos, as suas obrigações, as leis. Enfim, 
aqueles que não têm condiçõe.<;, não têm cultura suficiente, podem-se 
criar normas e tudo mais e ele não chega a entender, por si próprio, o 
que é certo e o que é errado. 

De maneira alguma o jogador de futebol quer ser esse tipo· de 
privilegiado, mas quer ser tratado com todo respeito quando ainda 
útil e depois da sua atividade. 

Através de nossa Associação e com a ajuda - é; claro - de mais 
alguns colegas vamos encaminhar- estudo a respeito dos problemas 
do jogador. Sempre há alguma coisa que ficou faltando. Quem sabe, 
possamos dar melhor qualificação e maior segurança ao jogador de 
futebol. 

Finalizando. agradeço a oportunidade de poder falar sobre 
problemas do jogador de futebol brasileiro perante esta Comissão do 
Senado FederaL Aqui nào vai nenhuma crítica a qualquer clube, por
que, muitas vezes, seguem as normas do futebol. No entanto, na vida 
tudo evolui, tudo se transforma, e nessa filo_sofia de transformação, 
sempre pensamos, sempre entend\!mos que é para melhor, nunca em 
termos de regressão. Por isso, queremos ver os clubes, o esporte 
brasileiro, e não só o futebol, enfim, todas as modalidades de espor
te. porque esporte é cultura, esporte é, na realidade, o entrelaçamen
to dos povos, o esporte é considerado como verdadeiro idioma uni
versal, assim é que não conhece crença, não conhece credo, não 
conhece fronteiras, e o futebol se comunica em todas as línguas; por 
que temos de aproveitar tudo isso. Graças a Deus, o futebol brasilei
ro ê reconhecido mundialmente. Queremos também mostrar em ou
tros esportes, particularmente em torneios olímpicos, a pujança do 
atleta brasileiro. 

Cumprimento <l Comissão de Educação e Cultura do Senado 
por esta iniciativa, que coincide com a preocupação do Governo de 
dar ao esporte brasileiro realmente o lugar que ele merece, o lugar 
precisa ocupar diante das Outras nações. Desejo que os trabalhos a 
serem elaborados possam encontrar ressonância e que, dentro do 
nosso futebol. aos clubes seja proporcionada situação condizente, a 
situação que eles merecem, porque os dirigentes de clubes procuram 
sempre agir por amor ao esporte, mas que também esta Comissão 
procure analisar o outro lado, o lado que é o responsável por tudo is
so - o jogador de futehol. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Itamar Frunco, para fazer as suas indagações. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, serei breve, em 
virtude do adiantado du hora. 

Como representante de Minas, é com satisfação que vejo. nesta 
Comissào, a presença do Dr. Felido Brandi, do Dr. Ari da Frota 
Cruz e do meu prezado amigo Wilson Piazza. 

Objctivamente, pergunto ao Dr. Felíeio Brandi: como encara a 
criação da Confederaçào Brusileira de Flltebo.l? 

O SR. FEUnO BRANDI- Este é assunto que demanda estu
dos. Precisamos conhecer alguns pormenores, para que possamos 
opinar com toda a certeza. No entanto. tudo que se cria, pensando 
em melhorar, é válido. Este, o nosso entendimento. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente. temos que res
saltar a contribuição, valio~;a e prática. que o Dr. Felício Brandi, 
através da exposição do Dr. Ari da Frota Cruz, trouxe ao Senado 
Federal. 
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Temos participado de todos esses debates. dessa tentativa de 
V. Ex~ em procurar ajudar o esporte brasileiro, seja ele profissional 
ou amador. 

Foi com satisfação que assistimos ao depoimento do Dr. Ari da 
Frota C ruz, em nome do Cruzeiro Esporte Clube. 

Pergunto ainda ao Dr. FeUcio Brandi: com relação à Loteria 
Esportiva, entende V. Ex' que tem ajudado aos clubes e também aos 
jogadores de futebol? 

O SR. FELICIO BRANDI- Apenas tem-nos dado a parte das 
passagens área.s. Sinceramente, não seria uma ajuda propriamente 
aos clubes. mais uma ajuda política da CBD. 

No Campeonato Nacional, o Cruzeiro se desloca, por exemplo, 
de Belo Horizonte para jogar em Manaus, e um clube de Manaus se 
desloca para jogar cm Belo Horizonte, onde, naturalmente, não é 
atração e não pode oferecer renda à altura das suas necessidades, 
para manter o seu plantel, para C'o'oluir, para progredir, Então, essa 
ajuda é apenas no sentido da realização da competição. As distâncias 
são ignoradas. porque a Loteria Esportiva paga as passagens e os clu
bes podem locomover-se de Norte para Sul. de Sul para Norte. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Como V, S' tem encarado a 
tentativa, praticamente liderada pelo Presidente do Fluminense, 
Francisco Horta, em relaçào à Associaçào dos Presidentes de Clubes? 

O SR. FEUCIO BRANDI - r: uma associação que tem seus 
objetívo.~, mas os grandes clubes dela não p;3Tticipam - nào sei por 
que - naturalmente temendo alguma represâlia ou o que seja. e. 
uma associação particular. não é oficial. É uma associação de clubes 
que buscam soluçào para seus problemas. 

No trabalho que apresentamos, é sugerido se desfiriel cruzeiro 
por cartão da Loteria Esportiva para a manutenção dos estâdios, 
para que. assim, os clubes tenham renda maior e possam, desta 
forma, desenvolver as suas atividad~. 

Cito. por exemplo, o Cruzeiro, que iniciou uma campanha de 
desenvolvimento do esporte amador no Estado de Minas. Criamos a 
Escolinha do Cruzeiro em Sete Lagoas. Abrigamos cerca de 200 
rapazes, garotos. que tentam aprender o futebol. Essa Escolinha nos 
dá despesa mensal bastante elevada. Temos pedidos de cidades do in
terior para que o Cruzeiro implante, ali, a sua escoltnha. 

O futebol em Sete Lagoas era profissional, mas com as dificul
dades financeiras, os dube.~ encerraram suas atividades. Aprovei
temos campo de um ex-clube profissional. o Bela Vista; pagamos um 
aluguel e implantamos, ali. a Escolinha do Cruzeiro, O resultado foi 
bom, porque movimentou a cidade, trouxe maior motivação para o 
futebol local. Contudo, o Cruzeiro ainda não pôde colher os frutos, 
porque há apenas 6 meses implantamos essa Escolinha, Poderia ser 
feito em outras cidades, mas os recursos não nos permitem ampliar a 
atividade por outras localidades. 

O SR.lTAMAR FRANCO - Ainda tenho m,ús- perguntas, Sr. 
Presidente. no entanto, sei que outros parlamentares deverão fazê-lo. 
Assim. esta é a minha ultima indagaç-ão, baseada, sobretudo, na su
gestão terceira lida pelo ilustre Dr. Ati da Frota Cruz: em relação ao 
Campeonato Nacionõ.ll, a Confederação Brasileira de Desportos usa 
o critério técnico ou o critério tccnico e político na escolha dos clu
bes? 

O SR. FELlCIO BRANDI - Creio que o critério técnico e polí
tico, porquanto agre-miações que não têm poderio de torcida lam
bem participam do Campeonato Nacional. Se se fizesse um campeo
nato mais racional. em que, nas fases semifinal e final. os clubes 
pudessem ter melhor arrecadação, ainda assim os clubt!.S seriam 
premiados. Por exemplo. nas fases final e semifinal participam 4 clu
bes. Esses 4 clubes jogam entre si apenas uma partida. Eliminam-se 
2. Vão os dois para a final, ejogam arenas uma partida numa cidade 
a ser escolhida por criterio de pontos, ou o que seja, mas apenas uma 
partida. Então, seria a fase de se ganhar dinheiro, E lemos apenas 
uma partida. quando poderiamosjuntar os 4 clubes e jogar pelo me
nos uma partida em campo de um e de outro adversário. Em vez de 
uma partida, teríamos duas, o mesmo acontecendo na fase final, em 

que seriam relo meno~ duas parlida~. I~~o ajudaria os clubes. Tenta
mos várias vezes que isso fosse realizado. mas não foi possível, pois a 
CBD disse '4ue nào havia (Jutas. Ora. se num campeonato prolonga
do como é o Campeonato Nacional, deixamm. de jogar mais duas ou 
três partidas importantes. por falta de data. seria o caso, então, de 
antecipar um pouco esse Campeon~to ou eliminar alguns club'es que 
nada oferecem durante o torneio. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Jogador e Vereador Wilson Piaz
za, o depoimento de V, Ex! é humanl). ~incero, de um homem que 
conhece a C::lUsa e tem trabalhado com muito esforço para a cons~ 
cientização da profissão futebolística no Brasil. 

Durante a tramitação da lei do atleta profissional, tive 
oportunídade de conversar com V. Ex' várias vezes. V. Ex' lembrou 
dois tópicos importantes que debatemos na Comissào Mi~ta que exa
minou esse projeto. Filiava-me. até então. à corrente do passe livre. 
Entendia eu, naquel<l época. que. rLOdo o contrato, o jogador devería 
ter o seu pa~se livre. Mas entendeu a Comissào - e é justo ressaltar o 
que V. Ex~ disse - como prêmio, depois de tfinta e dois anm de ida
de ou depois de dez anos de serviço ao cluhe, o jogador teria o passe 
livre. 

Este. o espírito da Comissão. Filiava-me, e creio que ainda me fi
'lio. à necessjdade do passe livre findo o contrato. 

Y. Ex' lembrou também o aspecto do Tribunal Desportivo em 
relaçàQ à .Lustiça do Trabalho. Na época, apresentamm uma emen
da, rejeitadu pela Comissão - o jogador poderia recorrer diretamen
teà Justiça do Trabalho. 

O depoimento de V. Ex~ merece ser meditado por todos os joga
dores de futebol. t: depoimento que. por certo, () nosso grande Presi
dente, Senador Evelãsio Vieira, batalhador desse esporte, há de levar 
em muita cünsideração a sua distribuição por este País. para que o 
jogador qUe! hoje está iniciando comece a compreender a carreira fu
gaz que vai ter na sua vida. 

Apena_" mai~ uma pergunta: V. Ex'., que pertenceu à Seleçãci 
Brasileira, como encara o critério que atualmente a CBD adota para 
a convocaçào e a concentração da Seleção? É o ideal para o jogador, 
é o ideal para a Selação brasileira? 

O SR. WILSON PIAZZA - Não tive ocasião - e me perdoe
de agradecer u V. Ex~ sua participação naquela Comissão Mista, 

quando V. Ex' fez somar alguma coisa ao jogador de futebol. Não 
que seja ainda o ideal. Entendeml)s perfeitamente que não se pode 
criar perfeitll. Com o passar dos tempos. e em ra~ão das necessidades 
e das reivindicações, poderão surgir medidas que venham sanar 
alguma falha porventura existente. 

Com relação ao problema de Seleção brasileira, por duas vezes 
dela participei na Copa do Mundo e por uns, meses antes da competi
ção. 

Em 1970 fomos muito felizes. Definiu-se o tempo de concentra
ção e houve total compreensão, adaptação e conscienti7.ação do joga
dor quanto à compet,ção que teríamos pela frente - a Copa do 
Mundo. 

Ê muito difícil e prejudicial quando se convoca, se relaciona o jo
gador e, durante dois ou três meses o coloca praticamente enclausu
rado, afast:.ldo de qualquer cantata. a não ser por poucas hora. consi
deradas livres. Ainda mais, dependendo da qualidade não só do joga
dor. mas do homem que está ali selecionando, pode advir prejuLzo no 
trabalho que se pretende da competição. ou seja. o título, a vitória, 

Em 1970. e assim foi cm outras oportunidades. estivemos con
centrados no Retiro dos Padres. em São Conrado. A..:ordávamos às 
sete ou oito horaf>. Pesáva.mo-nos. tomávamos caté. pegávamos o 
material para o campo de futebol. V .. Jltávamos, 3lmoçávamos, des
c:lncávnn,...,>;; até as duas Ou três hura!>. Novamente pegávamos o 
material de trabalho. Treinúvamos à tarde. Depois, voltú"amús para 
a concentração. Jantávamos e logo uma sessào de dnemllou ou1ro li
pt' de Jiv..:r..,;'lú. Dormíllmos. L ,h~im ~e ~u..:,:dc:ra!l1 II" dia~, . Quando 
havia libcr,JI,.:ào. normalmente era nos dúnün!l:os, às nove ou dez ho
ras da manhã. com retorno marcado para as dez ou onze horas da 
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noite. Vez por outra davam um ou dois dias, com sarda no sãbado 
pela manl'tã. tamos até nossas casas rever nossos familiares. 

Dependendo do local da concentração, o jogador se adapta 
melhor. Se é no Rio de Janeiro, em suas folgas os cariocas, por es
tarem no seu ambiente, podem rever suas famílias, seus amigos e ter 
os seus momentos de lazer. Já ojogador que é de Porto Alegre, o jo
gador da Sahia ou de outros Estados, que não têm no Rio o seu am
biente de vida, fica um pouco difícil. Pelo menos no início devia levar 
um tipo de vida como a do clube. É onde sempre aprendemos. Mais 
do que nunca queremos que o jogador entenda, que os dirigentes en
tendam que deve haver responsabilidade com liberdade. O jogador 
tem que entender isto, A filosofia de trabalho tem que ser a vida no 
clube, Tem que haver confiança da flartc do que comanda para com 
aquele que é comandado. t a única forma de conseguirmos bom am
biente. de conseguirmos êxit~de maneira sensata nos trabalhos. Sim
plesmente concentrar uma seleção por dois, três meses, para depois 
colocá-la em campo, não é o suficíente. Tivemos demonstração na 
preparação da Seleção Brasileira agora nas eliminatórias da Colôm
bia, A Seleção foi vinte ou vinte cinco dias antes; se preparou e se 
adaptou à altitude: ficou tJ!::inando dia e noite. Quando chegou a 
hora, não passou - com todo o respeito que merece a equipe da 
Colômbia - de um simples empate, O Cruzeiro, no seu período de 
excursão, vinha jogando quarta, sexta e domingo, quarta e domingo 
ou quinta e domingo, de país para pafs, Chegamos, me recordo, à 
Colômbia no dia anterior ao jogo. No dia do jogo, por problemas de 
visto, tivemos que ir ao Consolado venezuelano, Ali ficamos- a farde 
toda, para obter esse visto, Quando saímos, podia ser por volta de 
seis horas, quase cm cima da Qora da pequena refeição. Às oito e 
meia estávamos dentro do campo. E conseguimos ganhar bem da 
equipe da Colômbia, coisa de que a Seleção Brasileira não foi capaz, 

A Seleção Brasileim sempre reúne os melhores em termos de 
qualidade técnica. Devc ser resolvido o problema de tempo ·p·ãra a 
çoncentraçào, A concentração longa - já está bem caracterizado, já 
está enfatizado. indusive psicologicamente - para o jogador é 
prejudicai, não leva a resultados benéficos. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Muito obrigado, Jogador 
Wilson Piazza. Meus cumprimentos, mais uma vez, pelo seu depoi
mento, repito. humano, sincero, Fique, sobretudo, aquele seu alerta 
em relação ao seguro do atleta que joga sem contrato, 

O SR, WILSON PIAZZA - Sou eu quem agradece, 

O SR, PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - Prazerosamente con
cedemos a palavra ao Deputado Fábio Fonseca, ex-Presidente do 
Atlético Mineiro, 

O SR. FÁBIO FONSECA - Sr, Presidente, vou aqui Dlagear 
um coestaduano: o exercício da presidência de um lime de futebol é 
um duro sacrifício. A disputa do cargo de presidente é um ato de fé e 
mais ainda de sacrifício, especialmente dos grandes times de futebol. 

De início, recebi, na Presidência, eiogios, talvez mais por afini
dade e amizade, uma expressão do coração do que mesmo uma 
expressão da mente .. No entanto, os recebo, e posso dizer do meu 
trabalho, que o futebol de Minas Gerais tem duas épocas perfei
tamente distintas - não quero com isso me valorizar: a pré e a êpoca 
Fábio Fonseca-Felício Brandi. Após - esta época, uma nova ótica 
se abriu para o futebol de Minas Gerais. Até então eram somente 
São Paulo e Guanabara que tinham futebol. No entanto, éramos os 
fornecedores de craques para esses dois centros. 

Muitos jovens ainda, nos idos de 1951, ;alçamos as posições de 
comando do Cruzeiro e do Atlético, Demos uma nova ótica ao fute
bol de Minas Gerais. Realmente, pôde crescer em todos os sentidos. 
Então, com os parcos rec'lIr·:rQ.s de que dispúnhamos, passamos a 
prender os nossos jogadores e a dar-lhes o máximo possível de aten· 
ção, Começou a crescer o patrimônio dos r.ossos clubes de futebol. 
Como bem disse Wilson Piazza, desapareceram clubes como o 
Renascença, o Sete de Setembro, o Bela Vist"" o Democrata e,.outros, 
clubes que surgem somente em período de disputa, quando conse
guem arraniar im2'aclore~ emnr~lacio~ nl'lT:!. iOl:!:ar. 

O Cruzeiro e o Atlético Mineiro, em Minas Gerais, são duas 
organizações sociais da máxima impNtânda,· porque é desses dois 
clubes I.jue partem todos os outros times de fufebol. Posso citar, 
como exemplo. o lJberlândia Esrorte Clube, da minha terra. Há jo
gadores do Atlético e do Cruzeiro lá. Praticamente são o.s.ei'poentes 
máximos do futebol de Uberlândia os jogadores do Atlético e do 
Cruzeiro~ Em Araxá, em Araguari, é a mesma coisa, 

Realmente, foi grande o trabalho que fizemos nesse período em 
que tivemos a oportunidade de dirigir esses dois clube:. de Belo Hori
zonte, de início como subalterno. diretor de ruteJ;;ol, depois como 
presidente! Nesse cargo demos uma nova ótica, demos importância 
ao diretor de futebol. Passamos a demonstrar que o presidente não 
podia, de uma hora para outra, porque era amigo do presidente do 
Botafogo, do Fluminense ou do Flamengo, decidir o destino do jo· 
gado r ror um joguinho de futebol, no qual os nossos próprios torce-
dores é que iam pagar o valor do passe, Modificamos por completo 
esse procedimento, 

O trabalho que o Cruzeiro Esporte Clube realizou foi bastante 
judicioso e muito importante e deve servir, realmente, de subsidio. 

Fiz ·p<lrte da Comissão Mista que estudou a regulamentação da 
profissão do atleta. Tive atuação até um pouco exàgerada, mesmo 
porque o Governo estava fazendo cortesia com o chapéu alheio. e 
continua a fazer çortesia com o çhapéu alheio, Marginalízou·se uma 
grande gama de trabalhadores e deu~se privilégio a uma pequena 
gama de trabalhadores, com o sacrifício dos clubes de futeboL Na 
época da instituição da Loteria· Esportiva, também disse que era a 
forma que o Governo encontrara para cobrar do pobre o Imposto 
sobre a Renda, Não havia outra saída, ele procurou esta forma, A 
Loteria Esportiva só existe porque os grandes dubes estão a disputar 
o Campeclnato Nacional ou os campeonatos regionais, porque 
ninguém faz fé nos pequenos clubes, que sào perfeitamente vulnerã· 
veis, até por sua propria estrutura. Cai verticalmente a renda da Lo
teria Esportiva quando os grandes clubes não disputam, haja vista 
que na entressafra, de têrmino de campeonato. a Loteria Esportiva 
chegou a dar 18,21 milhões, Bastou lão-soment~ que os grandes 
clubes passassem a disputar para que ela viesse a crescer novamçnte, 
subindo para 38.42 milhões de cruzeiros, até atingir 54 milhões. 
Então, os grandes times de futebol - como disse de início - têm 
realmente o dur~) sacrifício de não só agUentar os problemas sociais 
que seriam encargos do Governo. como também de dar até o feijão, 
como costumamos dizer, pura aqueles anccionados, os nossos ir
mãos mais desafortunados, os trabalhadores. 

Aspecto muito interessante focalizou o Dr, Ari da Frota. Cruz
ajustiça DesPQrtiva. 

De fato. o Presidente da Federação não podia, de forma 
alguma, nomear os juízes, porque nas ãções - e o provam as diver
l'ias brigas que tivemos com os Presidentes da Federação que 
passaram por lá - nunca encontrávamos guarida, Diziam, nada 
podemos fazer porque estamos aqui por um ato de elegância e de 
amizade do Presidente, que n05_ convidQu, Então, o cAt,lbe ficava 
prejudicado, 

Este é fato importantíssimo, e o Dr, Ari da Frota Cruz trouxe 
novo aspecto, também de muita valia, 

Loteria Esportiva - poderia perfeitamente melhorar a forma de 
atendimento aos clubes. Como disse o Presidente FeHcio Brandi, e 
endosso suas declarações - a Loteria Esportiva apenas faz 
vantagem para as companhias de aviação, para o seu movimento. 
Para os clubes, não. 

Ê realmente sensacional, Cruzeiro, o Atlético, o Flamengo, o 
Corinthians, o Fluminense, o Internacional, o Grémio ou um clube 
de grande expressão popular ir a um estádio pequeno ou a uma 
Capital pequena, Já os times dessas Capitais quando vão aos nossos 
estádios, especialmente àqueles com capacidade pata cem mil, cento 
e cinqüenta mil pessoas, se sentem até meio paralisados lá dentro, 
olhando todo aquele povo, não só pelo volume das charangas. como 
pejo volume das torcidas e a paixão das tNcidas, 

O Campeonato Nacional ê organizado politicamente. 
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o Dr. Felído Brandi não quis talar, porque está na Presidência 
do clube, mJ.S somos obrigados 3 ditê~io. Haja vista que pedimos ao 
Ministro da EducJ.ção para falar com o Presidente do Conselho fe
derai de Desportos - o Sr, Jerônimo Bastos; est.e fala com o Almi
rante Heleno Nunes, que então inclui o time de futeboL 

Pura nós é até difícil, porque esses times dào nos nossos estádios 
uma renda de quarenta e poucos mil ou cinqüenta mil cruzeíros. No 
fim, acabamos tendo de contribuir para pagar o hotel em que ficam 
hospedados, Isto S. S' não quis dizer, mas é preciso seja bem coloca
do. Outro ponto muito importante da exposição do Cruzeiro Espor
te Clube - os grandes clubes permanecem, quaisquer que sejam os 
Presidentes de Federaçào, quaisquer que sejam as intempéries que 
aconteçam. No entanto, na hora de fazermos alguma exigência ao 
Presidente da Federaç50. ficamos totalmente desabrigado!>. rorque 
ele vui buscar as procurações das chamadas ligas fantasmas, que o 
elegem. f: um sujeito totalmente estranho ao time de futebol. nunca 
jogou. nunca foi dirctor, nuncu fui coisa nenhuma, c se elege ror 
uma influência política, como é o caso do Presidente da Fcderw.;ào 
de Futebol diJ meu Estado. quase um patrimõnio -di.l Ft:denlç~o. por
que nào sai de lá de jeito nenhum. Aliás. diga-se de passagem, fui 
cu locado pelo nosso Senador Magalhães Pinto. Depois que colocou 
t) p~ lú, não tem mais jeito. Ele, com a procuração, forma :.l liga 
fantasma naquele mesmo dia. Terminada a eleição. dc:,apareçc a liga 
fantasma. Os grandes clubes ficam 3 mercê de pequenas pirracinha" 
de dubezinhos pequeninos que até dvem às nossas expensas, porque 
~)S jog:.ldores são nossos, somos nóS que emprestllmo~, paga!l1u~ () 
JlJg~ujor, damos tudo, 

Nào estou muito certo se estou fazendo injustiça, Naturalmente 
esses pequenos clubes nos fornecem alguma coisa. Multo ri!rament!!. 
como t: o caso do Piazza. O Renascença ofereceu ao CruLelro uma ex
pressão do futebol, mas outroscrriques foram criadas dentro do pró
prio clube, na Escolinha de Futebol do Atlético. Nenhum clube pe
queno oferece algo ao Atlético. A E!icola de Futeb>ol do Cruzeiro Es~ 
porte Clube iniciou-se com elementos que foram aparecendo, sendo 
criados ali dcntro, e todos os grandes dubes passaram a nos copiar. 

O aspecto clube é muito importante. 
Outro fato que também deve ser bem enfatizado, e para Q qual 

tem que haver, realmente. um entendimento muito bom. é a relação 
cJube~atleta, É muito importante. A relação clube-atleta só pode real
mente desenvolver e evoluir quando tivermos todos os clube:; mai:. 
ou menos no nível do Cruzeiro, Atlético, Internacional, Flamengo, 
Fluminense, Corimhians. Palmeiras. São Paulo e outros tantos. para 
nào fazer injustiça a quem tenha realmente estrutura. Pagamos a es· 
cola primária e secundária pura os noSSOS atletas. Pretendeu o nobre 
vereador que já tivesse primeiro e segundo grau. Aí o jogador já fica 
meio velho. é umu falência de base. porque o Governo não olhou. 
Hoje, 75% dos alunos sào reprovados no primeiro ano ou são repe
lentes do rrimeiro ano primário. Por quê? Porque não há uma estru
tura de base. Haja vista os nossos fiascos nas Olfmpiad<ls, exatamen
te partidos de.-.se despreparo fundamental de saúde de nosso povo, 
Só me.-.mo nos grundes clubes_de futebol é que podemos dar uma ali
mentação boa, sadia. e, assim. produzindo-se um atleta à altura de 
disputar e mostrar o prestígio do País lá fora como jogador de fute· 
boi, como aconteceu com o Tricampeonato Mundial. Verificamos 
que também os atletas amadores recebem dinheiro nosso. Jogador de 
futebol de salão, nadador, jogador de volibol, jogador de basquete. 
também recebem dinheiro nosso. Isso precisa ficar bem daro, Por se
rem amadores. nào há umu legislação muito forte, já para os profis
... iol'làis há legislação mais forte, porque o clube exige. Mas na hora 
de apresentar o amador à Confederação Brasileira de Desportos, pa~ 
Ta disput:.lrem as diver.:.us provas. o que acontece? Estão desprepara
dos, pois nào se exige deles o que se exige dos rrotissionais. Em con
trupartida. também, os profission~is levam uma Vanl<lgem, Embol'ij 
efémera e fugaz a vida do jogador de futebol, tambêm é um pouco 
rendosa. E o exemplo é o de Wilson Piazza. que soube bem adminis
trar o que ganhou e está muito bem. 

Recordo~me de um jog!.1dor de futebol, não vou dizer o nome. 
OMS penso que devem saber, qu;tndo dei cinqUenta mi! cruzeiros de 

luvas p&r~l ele, comprou um alta~fidelidade. comprou quase doze mil 
cruzeiro~ de discos, comprou uma ~el:tdeira, comprou um televisor. 
..:omprou m{weis, tudo para () seu barracão. Na casa dele não cabia 
nem ~ tekvisào, nem os móveis. e nem coisa nenhuma. Nem luz elé
(dcu tinha. Tive de devolver aquilo tudo à firma. Perdemos seis ou oi· 
to mil cruldros. nào est!Ju bem certo, naquela época, mostrando que 
tinhJm \Cnf!J.n;Jdo o rap;lz, para poder construir a casa dele. Quer di-o 
7er, alé Ile~~e ron1u os clubei de futebol têm uma parte social muito 
~nindc. l';iú digo no seu caso, Wilson Piazza. rorque não se precisou 
"dminisJrn·!o. Teve. :.lrNtun~\mentu, orientaçào. bem que recebeu 
dos seus f:Jmiliares. A maioria nào tem nada disso, sabemos perfeita
mente. B.l~ta receber o bicho, Se não segun.l1l10S um puuco, no outro 
dia nüo tem ma'ls nada. Numa noitada perde quase tudo. 

O jo,\!.ador se entusiasma com a glória. efêmera e fugaz, No caso 
de Wif~oJ1 Piazza. não. foram 18 anos. E5t:Í tudo bem. e há um futu~ 
j\' politÍlo prombsor. 

Outro :Ispechl muit,) inter~s"unte - relnção entre leis especiais 
do futeÍi,)11' as lei~ trabalhistas. 

[-'(li L'"I:,lgênciu da FUGAP '-Iue se fizesse uma lei específica para o 
atleta prnfi~síonal. Infelizmente. não fomoJs nós Ljue fizemos. Aliás. a 
Comis~~I'J não aceitou nenhuma das no~as emendas. EllIborJ. fôsse
mos !Ildi~ (onbel.:edores do :.lssunto. fomos !JS que menos produziram. 

o SR WILSON PIAZZA - Parabenizo oJ serviço d<l rUGAP 
do Rio de Janeiro. Sinceramente. no tocante ao jogador como empre
gadll, n,io era aquilo .. 

O SR. rA.BIO FO)\;SECA - Devia ser humanizado realmente, 
porque hú muito:; duhe:;. especialmente !JS pequenos, o fazem. t:;) ca
so seu, ljll!! teve que \-ender cervej:.l, rum, etc. Is.so nào acontece no 
Atlético. n~l Cruleiro, nem nos dubes- grandes. 

Tcnt,lnws modifkar. mas nào rúi po-.sível. Recordo-me muito 
bem de n(l~~Cllut:.l. 

Per.g li 11 to :.lgora tiO jogador Wilson Pi:.llL:.l, e nào a0 Vereador, se 
j;'1 (lCUpOU :llgum quarto que ti nssist~ncia médica do rNPS lhe desti
n~l11 (lU fOI rara um quartd ptlrticular que o clube lhe ofereceu? 

O SR. WILSON PlAZZA - GOlei de um privilégio. digamos 
u~ ... im, dtl I~PS, mas ii dll'cr~!lça re:.llll1etlle fi..:úu r1lr conta do dube. 
N~<l fiqu~i no apl)"ent\ll.jue me ~eria desUnado. Illas em outro. 

PdIlU!'" ~ijo osjugadorcs que, :.lpesar de contribuírem, e .lté ('ert!J 
ponlo.l L\)JllO máXImo, fX1ra I) Instituto. p(JuCl)~ são 01> que utiliLam o 
INPS, pl1rque os dub\:!s têm os seus Depart<lmentos Médicos. Nesse 
pUlltp. (\~ d~l!:'le~ ficam sobreci.trregado5, rorque aquilo que ele pode
riu llsuJ'rUlr Ill) tratamento dn seu atleld, do seu empregado. não o fa-
7em. p0rqllc sabem, infeJiLmente, com!J é o problema de se marcar 
uma ..:onsulta no Instituto. e o cluhe pre.cisa daquel\:! elemento o mais 
r{lpÍlh) Pll .. ,i\'el. Pur coJní.eguint\:!, u dube fica prejudir.::tdo. porque 
rll!!,l pur,1 ler um Q\:!n\:!fkio que, na realidade, dele niio usufrui. E o jo· 
gudor nijt) a:-osistidl.1 relo Instilutll rllrljUt: () dube- se propõe- a atendê
)\1. p(lb terll \I seu Departamento Médico, 

Medk!I1<1 esp!lrth·:.l. Ãs VCles condeno determinadas lTlaneiras
t: h'JIl1 'lU!..' :-oe Jigll - de recuperar ('! jogad()f de futebol atra~~), de 
tralamenhl:-O que venham apresentar a sua rccu!,eração, ma ... que. 
mrll'i tarde, (razem cúnseqUênci:Js. Sou pessoa leig:.l mas procuro fur
mar upini:h_1. Pr0CUfl) venlk.lf. Temos um esclarecimento médico 
aqui, Jepoi, junta-"e :1 mais uma oriniilo ali. rui jllgador sempre 
I1lw<:adn rl'I~I" contusões. Para ser sincero, desde 1975 espero ficar li
"r~ de lInH! <,;ontu ... iio. Jú me submeti ii di\'!!rsos tratamentos. L:ns di
l_em uma ,;Oi~.l, nutros dilcm outra. ,'\s vezes o médico diz que é tal 
\,.'f)i~;l. c. rr1r dClcrmin:ldas ralôes. nilo pf)OemllS procurar tratamen
toJ. :-.ill (mal. ficam,), prcjudic.1I..h1s. 

C\lll(nrrnejú dis:-.c. fiz operações. Je hérnia porque me queixava 
dç uma um. Disseram-me que ilqucla dor que eu sentia era prove
niente d..L hé.rnL.\. OperaruÍn.me. Derois, continuei a jogar e voltei a 
sentir a fTl1;~ma dor. Di~semm que cu cstaV:.l psiculogicamente in
nuencj;!d,l que n110 tinh.l n,ldd. No final. tinha_ FMam-mc feitos 
tratamenl<l .. ;l n:l."l" dl" infiltm.":õe..,, há muihJ usado denteI' dI) futebol. 
·'\If!lln~ ll1edi~',)SCllndenam infiltrações, outros. n.1o. que a infiltraçào 
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pode ser tomada, dependendo dq local em que se aplica. Não se deve 
aplicar infiltração na artkulaçào. Então, não sabemos como proce
der. Se O médico dil: não, você precisa jogar domingo, ou no domin
go que vem, e ele quer isso, V. E:xf há de convir comigo .. Infelizmen
te, nl.."Ssa hOról, às vezes, falta a vârios médicos que ocupam um cargo 
n~) Departamento Mêdico de um clube aquela consciência profissià
nal. Emhora o dirigent.!.! queira que o jogador se recupere logo, nua 
lhe importando o tratamento, I,) médico se submete a esse ·tipo de 
rressuo. Automaticamente firmaria um ponto de vista: não, esse jo
gador nào pode jogar pelo menO$ durante vinte dias. 

A infiltração que (l médico vai aplicar a fim de recuperar o joga
dor para a partida, e mesmo o jogador quer jogar logo, vai prejudicá
lo. E até o próprio clube, pois que, por causa de um tratamento mal 
reito, ~Iprcssado. esse jogtldor poderá vir a ficar fora mu.is vezes. É es
se procedimento que condeno, Não se dú tempo 1,10 tempo para a re
cuper:tçào do jogador. Jú senti esse problema. 

O SR. FÁBIO FONSECA - Outra pergunta, para consubstan
..::iar o posicionamento que os clubes estão reivindicando, que enten~ 
do 01 ai. .... do quejusto. 

WilslJn Pillzza. mesmo que quisesse aceitar as dependêncías do 
INPS. a Imprensll nào permitiri:l, nào é verdade? Iria dizer: que misé
ria esse dube. Deixaria o clube reduzido a substrato de pó de mico. 
Nào é isso'? 

O SR. WILSON PIAZZA - Depende do jogador, 

O SR. FÁBIO FONSECA - São todos. Vão lã descobrir. 

O SR. WILSON PIAZZA - Também depende do clube. De 
maneira geral, nào se usa. Há quantos casos de clube pagar a diferen
ça do atendimento do jogador pelo Instituto. 

O SR. FÁBIO FONSECA - Poderíamos colocã-\os como autô
nomos, porquejã lhes damos assistência médica, muito mais-perfeita 
do que os médicos do Instituto. Não é para desfazer nenhum colega, 
mesmo porque os meus colegas de Instituto têm que atender quaren
ta doentes numajorn<ldu de quatro h~)fas. Então, acaba não atenden
do ninguém. Pagamos bem a um médico de clube, todos sªbem quan
to nos custa. Os Depu.rtamentos Médicos do Cruzeiro e do Atlético 
valem uma fúbula, l.:om cquip(1mentos que poucos hospitais' no País 
pO::isuem. Conheço só o Instituto São Januário, lá em Belo Hori2:on
te, que tem mais ou mcnos igual, O resto está tudo por b:\ixo. 

Sr. Pre~identc, o depoimento e as respo~tas do Vereador Wilson 
Piaz13, ex-capitão da Seleçuo Brasileira, constituem subsídios 
importantes pum o trabalho desta Comissão. 

O Cruzeiro levantou outro aspecto muito importante, ti jã ·por 
nós focalizado quando do estudo da leí de regulamentação do atleta 
profissional - a incorporação dos "bichos" e das luvas como orde
nado. pum cfeíto de pagamento do rtnposto sobre a Renda e do 
INPS. 

O Governo, atualmente, vive cada vez mais nos empohrecendo, 
mais nos sacrificando e, em contrapartida, nào dá coisa alguma. Não 
estou fazendo po((tica. estou dizendo a realidade nacional. 

Alêm de pagar u luva, pagar os bkhos, o clube ainda paga o 
[mp0f,tn ",cnre a Renda. 

O SR. WILSON PIAlZA - Não. Eu, particularmente, nunca 
usufrui. Ãs vezes lJ jogadlJr pede a importáncia na renovaç:lo do 
contrato e diz: quero livre do Imposto sobre a Renda. Isso se o clube 
aceitar, Dentro do Cruzeiro, desconheço caso em que o clube acei-
tou. Automaticamente ele tcm que recolher. -

O SR. FÁBIO FONSECA - As luvas e os "bichos" deveriam 
ser incorporados, porque realmente ~ào um prêmio, ti um prêmio pa
ra aquele que mai~ lutou, aquele que fez melhor trabalho. 

E difícil reunir onze jogadores. Todos sabem perfeitamente que 
colocar onle jogadores no campo e, cinco no bunco, tem-se que 
ouvir a avó, u tia, a mãe, não sei mais o que, do jogador. Há um 
probleminha, um teleronema, o menino ,gripou,. o menino espirrou." 
Cai tudo nas costas do pre:'>identc. E::.te tem que resolver tudo uquilo, 
porque o jogndor, pslcologic~lmente, nào pode ser incomodado. Co-

mo se vê, é trah.\lho difícil. E Sr. Presidente, a luva e o "bicho" não 
deveriam !'ler incluídos comO cota para efeito fiscal, espedalmente de 
Imposto sobre a Renda, porque, afinal de contas, foi a torcida, foro 
povo quem deu. No final, () dube fica paupérrimo. Quase todos os 
clubes, exceto alguns que têm administração muito segura, muito 
perreita, estão na falência. Por exemplo, conheço um clube do Esta· 
do de V. Ex' - o Figueirense, que foi à fulência. Esse cluoe -esteve 
no Campeonato Nacional. E por que foi à falência? Porque forneceu 
aquilo que não podia fornecer, atendeu a uma porcão de exigências 
que lhe foram fi.lzendo. Os dirigentes desse clube também estavam 
desprepur<ldos. 

Já me disse um jogudor: por qu~ deram trinta mil cruzeir~s.por 
mês pura ele? Ele é quem vai jogar sozinho, eu não vou jogar. 
Respondi~lhe: você joga como ele? Vai lá e bate com os dois pés? 
Chuta de efeito? Ele chega em campo, sua a camisa, molha a camisa. 
Para você a bola é quadrada, bate em. sua canela. Você está ali por~ 
que não temos outro para substituí-lo. - _ .. -

Com este depoimento, consubstancio o posicionamento focali
zado pelo jogador Wilson Piazza, que não há coleguismo. 

Realmente, em todas as profissões um procura engolir o outro, 
não ê só na dejogudor de futebol. Na Me_dicina, um procura engolir 
o outro. Ê naiural. Aqui, entre deputados e senadores~· também é 
uma disputa imensa. Todo mundo é candidato em potencial ao me
lhor lugar. A luta pela sobrevivência é 3. mesma em toda profissão, 

Determinados jogadores exigem de um clube popular uma fãbu~ 
la. que nem o Presidente da Repúblicu. receberia por mês. Esse clube 
já estã empenhado com o INPS, como o Imposto sobre a Renda, em 
bilhões, já empenhou a sede toda na Guanabara, então paga ce"nto- e 
oitenta e sete mil cruzeiros mensais, bicho dobrado, diárias e nào- sei 
mais o que, por jogo. Isso tudo é despreparo do dirigente. Isso não 
acontece em Minas Gerais. Neste ponto, faca justiça aos dirigentes 
de rutebol de Minas Gerais: isso nào ·ócorre em Minas Gerais. O 
dirige-nte que foi alcado a essa presidência queria notoriedade mo'i1o 
rápida, efémera e fugaz, com o objetivo que não r;:ra aquele de fazer o 
dube bem feito. Um dia me disseram: futebol não dá duaS safras, vo
cê não consegue reeleger-se. Resolvi não fazer nada para ver se tinha 
realmente algum valor. E consegui reeleger':ri1e sem fazer absoluta
mente nada, sem nem botar um cartaz, uni. retrato na urna; nada. 
Entào, quem fez algumu coisa é reconhecido realmente. 

Aqui confirmo a deduração do Presidente do Cruzeiro: quando 
o time perde, ele apanha de todo jejto: quando ganha, é s6 para os 
jogadores. 

O Presidente do Cruzeiro é FeUcio Brandí, meu companheiro de 
jornadas de muitos anos. Torcemos para colocar o Cruzeiro-e o Atlé
tico na ponta dos cu~cos, como se diz na glria. 

Preclsuv:.l haver uma disciplinação, para que o dirigente que fos
se alçado 11 presidência de um clube tivesse pelo menos· condições mí
nimas de como funciona um clube de futebol e como se deve tratar 
um jogador de futebol, cafiO contrário ou é tapeado ou tapeia o joga
dor. Este. o ponto que desejo fixar bem. 

No Sul, temos boa graduaçào, dirigentes que vêm desde diretor 
de futebQ] até II prcsidência do clube. Em outros Estados, de uma ho
ra para outra um homem que era play-boy é lançado à presidência de 
um dube. A situaçào é difícil. Só porque foi conselheirojã vai à presi
dcnda de um clube?! O conselheiro é o pior "corneta" que temos 
num clube de futebol. É \'crdade meio cruu.. t: corneta contra o joga
dor. Chega lá e nos pressiona assim: você tem que tirar fulano, beltra
no, tem que tirar o técnico, tem que tirar todos. Ê uma pressão 
tremenda. Nào sei se acontece o mesmo em seu clube. Por exemplo, 
Wilson Piaaa. já vi o técnico defendê·lo sobre essas suas dores. A 
dor é um problema :'>ubjetivo. Se o paciente se quelxa-:-õ-médico não 
pode duvidar. Se tem confiança, tem que aceitar a palavra do joga
dor. 

O SR. WILSON PIAZZA - Pcrmita-me um adenda. 
V. Ex. bem frisou a falta de preparação dos dirigentes. No caso 

do fuleb~11 orusileiro, quem é o responsável pela innação, o jogador 
ou o dirigente? 
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É ° dirigente mal preparado, porque nào teria condições de 
fazer prevalecer uma decisão favorável ao jogador. Devia dizer: não 
temos estrutura, nào temos condições de agUentar isso. Então, -n-ão 
podemo~. realmente. renovar contrato dessa natureza. 

O jogador tcm direito de pedir, porque pedir não é proibido. 
Agora. dar. é s6 aquele que tem condições, e, às vezes, os clubes dão. 
Daí a situação vai piorando, porque o tudo vem a descoberto, tudo 
se comenta. Entào. vê--se um jogador assinando por 80. Nunca 
procurei dirigente parn fa7er ponderação - está aí o Presidente 
'como testemunha - nos meus contratos, do princípio ao fim, a não 
ser no primeiro, por questão de ponto de vista, de acordo com o 
trato de 1964 a 1966. Nesse contrato tive uma conversa com o 
Presidente. cm termos de majoração, em termos daquilo que eu era 
quando jogador reserva e passei para titular. O Clube já me 
considerava titular. Nessa época, recordo-me como se fosse hoje, o 
Presidente, cm termos de majoração, em termos daqufki que eu era 
"Você não é o titular. O titular é o outro que está machucado", 
Respondi-lhe que não tinha nda com aquilo. Estavajogando no time 
e. para mim, eu era o titular, até que o outro ficasse no meu lugar. 
Somente essa vez houve problema de renovação. 

É questão de mentalidade. de conscientização, de visão de cada 
um. Meus contratos_ foram assinados e cumpridos religiosamente, 
Nunca usei do artificio de campeão mundial ou outro qualquer para 
chegar ao dirigente- e pressionú~Jo, a fim de que aumentasse uma 
quantia estabelecida. seja --p-or 24 ou 12 meses, dentro dos meus 
contratos. Não. os respeitei sempre, mesmo que aquele jogador reser~ 
va tivesse passado a útular ou um outro qualquer estivesse perceben
do mais do que cu. Nunca cheguei junto ao dirigente e lhe disse: não, 
o Sr. e.'itá pagando tanto àquele jogador e ele nem é de seleção; sou 
campeão mundial e quero, pelo menos, o dobro ou quero pelo menos 
isso~ .. Nua, tinha os meus contratos assinados e na. hora de renová.
los, procurava fazer um bom contrato. mas sempre respeitando as 
decisões firmada~ diante do cluoe. Por isso que hoje, quando analiso 
os direitos e obrigações do jogador de futebol, o faço baseadO" em 
meu caso. porque sempre procurei respeitar os compromissos. Não 
admito em hipótese alguma. dentro da minha maneira de pensar, que 
haja desrespeito àquilo que seja meu direito. Não é nada contra nin
guém. nada contra clube. mas apenas o meu ponto de vista. 

O SR. FÃBJO FONSECA - Terminando, Sr, Presidente, 
pequena consideraçào para o hoje Vereador. ex·Capitão de Seleção 
Brasileira. 

Até os dirigentes. são torcedores. são fãs dos seus grandes 
jogadores. Por exemplo. entendo que todos os craques do Atlético 
merecem o meu respeito, a minha homenagem, assim como os cra
ques da Seleção Brasileira merecem o meu respeito e a minha 
homenagem. Eu os tenho até como ídolos. Outros presidentes tam
bém os têm. 

Recordo aqui - e o Sr. FelícTo Brandi ficou até meio preocupa
do na época - de um fato. Comprei, em 1963, um jogador no Rio de 
Janeiro. e o fii estrear contra o time do Sr. Felício Brandi, oeasião 
em que esse jogador meteu três gols no Cruzeirôs - S. S' deve estar 
lembrado. No Democrata foram dQis~ No outro dia, mandei-o embo~ 
ra. Por que o mandei embora? Havia uma série de motivos gravíssi· 
mos. Preferi perder o jogador do que liquidar meu time de futebol. E 
ele ia liquidá-lo. 

Com toda a sinceridade - V. Ex~. Vereador Wilson Piazza 
sabe - a maior parte d()~ nossos jogadores de futebol tem que ter um 
dirigente em cimu. porque se -não houver um desses camaradas 
HCaxias", como era o FeUdo Brandi e eu, o jogador acaba alcoólatra 
inveterado parte para as distorções sociaís mais graves possíveis, E 
aquele partira para uma distorção grave. Quando o comprei no Rio 
de Janeiro, achei que era um bom negócio. Depois é que pude ver os 
seus defeitos. -

O SR. WILSON PIAZZA - Ele nào sabe, não tem consdêncía 
do que representa um jogador profissional no futebol. 

o SR. F . .\BIO FONSECA - Duas coisas muito importantes. 
Primeiro. minha homenagem ao~ atletas profissionais que encaram o 
futebol ó)m,J uma profissão. E a fuça na sua figura, Wilson PiCllla, 
poi~ que espclh,l muito hem o profissional de futebol brasileiro. Uns 
são pseudu·protissionais. Wilson Phlzza nào. É um profi~sional 
rec-onht:ddo nacionalmente. 

OSR. WILSON PIAZZA - Muito obrigado. 

O SR. r,\BIO FONSECA - Esta, Cl minha homenagem. 
Peço escusas ao Sr. Felído Brandi, ao Dr. Ari da Frota Cruz, 

por me ter al(1Og~ldo um pouco, e mais ainda ao Sr. Presidente da 
Comissilo c a meu companheiro Senador Itamar Franco. Meu 
aplauso c mmhas congratulações à Comissão de Educação e Cultura 
do Senado pelo bum trabalho, que, na certa, servirá de contribuição 
futur'l para que possamos oferecer alguma coisa de real e palpãvel às 
relações clube-atleta de futebol, 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - Concedo a palavra 
aos Srs. Jornalistas aqui rresentes. 

O SR, PARTIC[PANTE - Sr. Presidente do Cru:z.eirõ; V; Sf 
tem alguma sugestão com relação à alteraçào da distribuição da 
Loteria Exportiva, no sentido de_ melhorar a situação dos clubes de 
futebol? 

O SR. FELlC10 BRANDI- Esta nossa sugestão atenderia aos 
anseios dos ( ... lubes e nos livraria dessas despesas retiradas das 
arrecadações. Principalmente nos Estados, teremos melhores 
ilrrecadações. Tiram sempre da renda bruta. Vem a Federação, tira 
10% da renda bruta. Numa renda de 4 milhôes, a Federaçào tira 400. 
Depois. vem o e,<;tádio e tim 10% da renda bruta, que já não é mais 
bruta - tim mais 400. Vem a CBD e tira 5% da renda bruta, que nào 
é mais de 4 milhões, c sim 3.200, mas ela tira sobre 4 milhões. Todos 
tiram sobre a rcnda bruta e o clube fica sempre com a parte minima. 

Tenho a impressão de que, se a Loteria desse essa ajuda para 
que os clubes pudessem receber a renda total dos jogos, seria 
maravilhos<l panl as agremiações. 

O SR_ PARTICIPANTE - Seria I cruzeiro em cima dos cinco 
cruzeiros ou I cruzeiro dentro dos 5 cruzeiros? 

o SR. FELlCIO BRANDI - Um cruzeiro dentro dos 5 cru
zeiros. 

O SR. PARTICfPANTE - Sem se aumentar o valor da quota. 

O SR. !·ELlC!O BRAND! - Exalo. 

O SR. PARTICIPANTE - Pergunto ao jogador Wilson Piazza 
se tem alp:uma sugc.<;tão <.1 respeito da participação do jogador na 
transmissão do,iogo pela telc\'isào'! 

O SR. WILSON PIAZZA - O jogador é o responsável pelo 
espetaculo. é a figura principal, é considerado o artista. Então, tudo 
aquilo que girar em torno dele deve ter a sua participação. 

O SR. PARTICl PANTE - Como essa participação deveria ser 
feita'? 

O SR. \.VILSON PIAZZA - t: llssunto por demais delicado. 
Vão-me perdoar dizê·lo. 

Subemos que 3 parte da Imprensa é muito importante na vida 
do jogador ue futebol. Imprensa e futebol têm que camÍnhar sempre 
unido.,>_ trahalhando unidos. porque é através da Imprensa que esse 
futebol entusiasma realmente e chama mu!tidões. A imprensa dã 
coberturu 3llS clubes. <.:obertura gratuita, em páginas e mais páginas 
do~ seus veículos de comunicação. Participando de uma entrevista, 
de um programa, se O jogador pede um eachê, é tachado de mercená
rio. 

Aqui, em Brasília, em passagem durante um Campeonato 
Nacional. \·i um jornal com o titulo "Mercenários do Futebol". 
Naquela ocasião, ° .time holandcs Ajax, de Cruyft, estava muito 
bem. As entrevistas cúlt:tivas eram gratuitas, os jogadores não cobra-
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\~,m nact.L No entanto, pnrtl dar um autõgml'o Ou uma f,)(o ao tor
':l'dúr, cübr;lVaffi um dólar. Se o repórtl!r queria fa..::er unia entrevista 
!.:.1!1l aquele JOgador. dcrcOl..kndú do telil[lo ou da matcria. ele 
.... ,)Oravu de 500 até [.000 dólares. Se tizcsscmos isso aqui. no Brasil, 
-;e qtl1~é."<;eml)\ cxplortlT tudo isso a que o Jogador tem direlto. um 
pc,ssível din .. "itú. ai, seríamos olh<ll.lú~d~.fQDna muito desagrauavel. 

(' l)mpctc ;\0 jogaUt)r manifestar-se a respeito, mas lambi:m é 
precIso j.tler-sc estudo minudo5o, para não ferir, pClT exemplo. 
dirigentes. A televisão vai pagar o tclcvisionamento de um jogo. Se se 
perguntar ao dirigente se ess.c pagamento deve ser dado :.iÚ c~ube
p\)I~ G It)g.IL!OT é empregado dC$sc. dubt.::" O clube está pagandn para o 
j~lgudl)f lrahalh,lr - aí vUo-se_chlK:'lr a opinião dos jogadorc~ com a 
dlh dlflgl'nte<;, Plldcria ~cr uma participação d~) jogador, até mesmo, 
relati"iI,juntll com o clube. 

ü SR. !',.\RTiCiPANTE - Em sua opinião, é válido u critério 
ad\lt.ld~) rei\} F1.1ment!o, de pJrticlprtçào dns jogJdores na receita das 
rartidas'? O j-:lummense c o Bota..!:'ogo estão adl1tando o mesmo crité
ri~l. 

o SR. WILSON PIAZZA - Depende da origem do clube. Po,lf 

I;!~empln, nn rutebol ..::unoca, no caso do flamengo e Va:'lco, se o diri· 
gente chcg;:'I..;se para mim c dissesse: nào tt!rá um ordenado, um salá
ril), ma~ participaTÚ da renda dos jogos. Aceitaria facilmente. porque 
ganharia muitll mais do que se ficasse restrito llqucle val,lr mensal. 
\g<)r:'l. vai-se f,uer isso dentro du futeboJ mineiro. baiano ou 
pcrnamhw,:;Lm1. em que n renda. se se vai jogar contra urna eqUIpe 
pequena. c de 40 mill.:ruzeiros, 

\'inhamm, de UIll.1 Cllpa do !'\.'lundo, em 1970. QUln.l.e dias 
dep(,is de seI' tricamrenú mundial. I:em jogo do Caldense com o Cru
zeiro c ltli dns mais I'mcos cm arrecada.l;à.o. P:lrece que deu 5 mil cru
lciros. Nôo sei bem quantas pessúas havia no estádio. Era uma noite 
Iria, urna partida adiada do çampeonnto. çampeonato e:\:,>e que já 
ha\-ia Sido definidú. Apenas jogávamos para efeito de cumprimento 
de tand.:t. e deu isso. 

o SR, PARTICIPANTE - Nesse jogo, vocês ganharam a par
tida e receheram "bidH)"'? 

o SR, 'WILSON !)iAZZA - Ganhamos a partida e recebemos 
"bkhll". 

o SR_ r,\RTiCIPANTE - Então o dinheiro saiu do ,.;lube? 

O SR. WIL.SON PIAZZA - Exato, saiu do clube. Dependendo 
uú dube, dependendl) do çentro a que está f1liado esse clube, é in
teressantt! ao jogador participar da renda. O clube não tcnLobriga
..;iio de retrihuir mensalmente, mas, em compensação, o jogador terá. 
partidp~I!;50 na renda. 

o SR. P,\RTTCIPANT[ - Ouvi dizer que os jogadores estão 
partidp;tndo da transmi,~sào de tdevlsão, E. verdade? 

O SR WII.SON PIAZZA - Ouvi dizer, rião tenho certela. 
Pareçe quc existe essa partlelpaçiin. Não sei como é distributda. 

A,.;r~'dito. m:..lis du I.jue nunca, qlle o jogador tenha todú l) direIto 
ue: furc-h) f'-: rrohlem'l hem delkudll, porque a Imprensa se Julga no 
diTei\(l de dar ,.;oheTtura, Qu.mJQ a tmprens3 promove, através de 
rn!ormaçôes, noticiários dQ!> dub\!s. ou do futebol, jõ3 tem a recom
pcn-;a, l)U seja, a venda da tiragem eh}!. seu~ exempl:,Hes em número 
muitn malM. Isso aconteccuno Brasil, igualmente nos Estados Uni
Jns. Agora. em razão da Ida du Pdc, hüuvt! modif1çação, transrorma
~':i\} 1)\) t'utcn()l amer1C<lno. Quando se chegava para jogar nos Esta
ctl)), Untdos. n~o se via nenhuma matéria, nenhuma cobcrtur<t, em 
termos de partida de fuLchol. Se se acabasse hoje, no Bra:.il. com a 
púg;ina de rutenoI. praticamente seria u falência do jornaL 

A"'<im. iI recompen,'i:1 à Imprensa pela prestaçao de ~erviço 

gratuito ,10'i duhes. aujogador. é dada atraves da tiragem e da venda· 
gem dos "eus cxemplarl.'S. 

O argumento de q~lt! irilo televisar um jogo, mas não poderão pa
gar nada. pMquanhJ vamos ru;,cr cob..:rtura gratuita do futebul. esse 
.Ir!;!Umenlo nUo tem ral<lO dt!' ser. Justamente há :..t obriga<;,'J.o de pa-

gar, porque. atra\'és dos seus veículos de publicídade, dos seus 
patrodnadores, a tcleyisào já está ganhando. 

Há um;.! série dI;! futores que devem ser bem analisados, bem 
e\tududos. para Se definir se somente o jogador poderá receber ou se 
tamb0m o clu~ terá participação. 

O SR. PARTI('(PANTE - Acredita que a Comissão poderia 
Merecer solução'? 

o SR. WILSON PiAZZA - Se bem estudado, procurando 
analisar bem, poder-se-ia chegar a uma definição se há realmente 
condições de dar essa gratif1çação unicamente ao jogador, ou se tam
bém ao clube. Dentro da nossa e..<;trutura. não comporta. 

O SR. MÁRIO NELSON - Apenas mais uma pergunta ao Sr. 
Prc.<,-idente Felício Brandi. 

Como bem frisou o nobre Deputado Fábio Fonseca, o futebol 
mineiro explodiu na década de 60 para todo o Brasil, em grande par
te graças à conquista do título de Campeão Brasileiro pela Seleção 
M incira. Foi aquela grande Seleção de 1963. 

O Cruzeiro Esporte Clube vê a possibilidade da volta do 
Campeonntü Nacional de Seleções, através de reformulação do 
l'ulendário geral do futcbol brasileiro? 

O SR. FELlCIO BRANDI - Não. O Campeonato Nacional 
de Selcçãesjá é um método superado inteiramente. Na época em que 
era reulilado. o,> clubes iam mais à falência. Ficavam dois, três meses 
cedend() jogadores para a Seleção e, no fim, dava Rio e São Paulo, 
Havia prejuízo enorme para os outros Estudos. Acredito mesmo que 
(l futebollcnha demorado mais a se desenvolver devido àquele métQ
do adotado de se1cções estaduais para a disputa do Campeonato 
Brasileiro. 

o SR. MÁRIO NELSON - Última pergunta: o direito de 
arcna foi !'octllizado pelo companheiro. o caso dos jogadores profisM 

Slonal~ que participam das <lrrecadações. das transmissões pela TV, 
Ljuc t~ve o seu primeiro ganho naquela decisão do Campeonato 
Pauli~ta. entre Ponte Preta e Corinthians. Na prãtica, consagrou o 
inkio da participaç50 dos jogadores na transmissão ao vivo do fute
hol brasileiro. 

O Cruzeiro vê alguma possibilidade de composição com as emis
snrus de televisão, p<lfa que, através de um calendário, através de um 
rr.!lll:1nejamento de datas, de ocasiões, de locais. possa ser feita; 
regularmente, a transmissão. ao vivo, do jogo pela TV? 

O SR. FEL1CIO BRANDI - V~o com a maior simpatia tudo 
que representa arrecadação, tanto para os clubes quanto para os 
jogudorc!'>, O Cruzeiro - devo frisar - é um dos clubes que pagam 
melhor no Brasil, rorque procura sempre razer jogos que possam tra-
7er rentabilidade. O Cruzeiro não costuma fazer amistosos sem 
express,<;ào. em que só há desgaste e as arrecadações são pequenas, 
pOIS não há motivação. O Cruzeiro não quer lucro. Quer apenas 
poder cumprir com os seus compromissos perante todos e perante os 
Jog<ldores. Assim. o Cruzeiro vive em funçào daquilo que arrecada, 
Qutlndo arrecada mais. distribui mais: quando arrecada menos, 
dislnbui menos. t a quest50 dos "bichos". Às vezes, sào partidas em 
que i1~ rendas são pequenas e as despesas do estádio, com a 
h:deraç:-w, absoT\(!rn toda a arrecadação. Nessas ocasiõeS,_º_.Cn,!~ei
ro nào recebe dinheiro algum, mas mantêm aquele padrão de "bi
çho" já acert:.ldo ";{lm os jogadores. Dê renda ou nào dé renda, o Cru-
7elro cumpre com aquela obrigação que foi contratada eom os 
Jogud~lTes. dentro de um clima de cordialidade e compreensão. 

De modn que, nesse problema da televisão, se as emissoras 
hrasileiras tivessem putrocinadores que pudessem proporcionar aos 
c1uhl!:' mais essa ronte de renda. é claro que nós também gostaríamos 
de cijlendcr c",<,e benefício aos nossos atletas. 

O SR. MAR[O NELSON - Quer djzer que nào há, neces
sarlamenle, antagonismo entre o futebol ao vivo e o futebol pela 
televisao, simultaneamente? 
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o SR. FEUCrO BRANDI - Não há. Sabemos muito bem que 
se a televisào vai mostrar o jogo, as rendas cairão bastante. Temos, 
em Belo Horizonte. a TV-Itacolomi, que atinge todo o Estado de 
Minas Gerais. Ela, ultimamente. tem jogado imagem para cidades 
próximas de Belo Horizonte. Assim, aquele grande público do Cru
zeiro. que é o público do interior. deixa de ir ao Mineirào, porque a 
imag.em chega 11 SUa cidade facilmente, todos os domingos. A TV
Itacolomi tem um sistema de repetição que começa numa cidade bem 
próxima da Capital e se prolonga por todo o Estado de Minas Gerais. 

Então. aefuela torcida que normalmente se via no Mineirào. 
ônibus de toda parte, carros de toda parte, está deixando de existir, 
exatamente pela imagem que a televisão leva. 

Sabemos disso. mas nào criamos nenhum problema. porque 
tambem compreendemos a dificuldade da aquisição de gasolina aos 
domingos, não queremos privar o público do interior de assistir aos 
jogos do Cruzeíro. Assim. nos calamos, mas sabemos que estamos 
sendo tremendamente prejudicados. O patriotismo fala mais alto. Fi
camos quietos. deixamos que a imagem vá para o interior, evitando, 
desta rorma. que esses torcedores venham a Belo Horizonte para 
assistir aos jogos. 

O SR. MÃRTO NELSON - O Cruzeiro recebe algum direito 
por essas transmissões'? 

O SR. FEUCIO BRANDI - Não. absolutamente nada. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - Tínhamos preparado 
uma serie enorme de indagações ao Presidente do Cruzeiro, ao Dr. 
Ari da Frota Cruz e ao Vereador c ex-atleta Wilson Piazza. Entre
tanto. diante do m:Jgnífico. do sério trabalho apresentado, as nossas 
perguntas perderam o valor. 

Nesta oportunidade. encerrando mais uma reunião da Comis
são de Educaçào e CultUTll do Senado Federal. expresso nosso 
profund~, penbor de agradecimento pela valiosa contribuição que o 
Cruzeiro nos prestou. atmvés do seu primeiro~mandatário - o Dr. 
FeIído Brandi. atra~'es do Dr. Ari da Frota Cruz e do Vereador e 
grande nome do futebul braslleiro e mundial e ex-Comandante da 
Se\eçào vitoriosa do Brasil - Wilson Piazza. Agradecemos, também 
na mesma dimensão. aos nossos colegas Senador Itamar Franco, de 
Minas Gerais. e ao Deputado Federal Fábio Fonseca, ex-Presidente 

do Clube Atlético Mineiro, assim como a todas aquelas pessoas que, 
com sua presença, com suas indagações, colaboraram para o sucesso 
desta reunião. 

Na próxíma sexta-feira teremos, aqui, a presença do Sr. Pre
sidente do São Paulo Futebol Clube. do Jornalista títular de- esportes 
da Tupy - Walter Abraão, e do craque uruguaio que vem prestan~ 
do, há longos anos. sua colaboração ao futebol brasileiro -:- Pedro 
Rocha. 

Perguntamos se alguns dos presentes desejam usar da palavra. 

O SR. FEUcrO BRANDI - Sr. Presidente, aproveitamos esta 
grande oportunidade que nos foi oferecida para, através de V ~ Ex'. 
prestar a homenagem do Cruzeiro ao Senado Federal com uma 
pequena lembrança, e, igualmente, uma homenagem à Câmara dO-L 
Deputados. através do Deputado Fábio Fonseca. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - Muito obrigado. 
(Palmas.) 

O SR. FELfCIO BRANDI - Pedimos ao nobre e querido 
Atleta Wilson Plazza passe às mãos do Deputado Fábio Fonseca a 
lembrança do Cruzeiro. em homenagem à Câmara dos Deputados. 
(Palmas.) 

O SR. FÁBIO FONSECA - São estas fidalguias do rllJnetro, 
especialmente do seu futebol, que nos sensibilizam. 

Presidente do Cruzeiro FeUcio Brandi. em nome dos Srs. Depu
tados desportistas da C[imara Federal, recebo esta lembrança. Vou 
transmitir a todos este ato de elegância e de cortesia que O Cruzeiro 
Esporte Clube proporciona. No momento represento meus pares. 
-Outros melhores poderiam ter esta representação. 

Deixo bem daro que. ao receber esta homenagem, o faço de 
coração. porque sei que o Dr. FeUdo Brandi, embora meu inimigo 
nas quatro linhas, no1'. 90 minutos ou nas prorrogações, fora disso 
somos muito amigos. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - Nada mais havendo 
que trat'lr, .está encerrada a reunião. 

(Lel'Gn(a~se a reunião eh 14 hora.\'.) 
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MESA 

Presidente: 3l?-Secretário: 

Petrônio Portello (ARENA - PI) Henrique de la Rocque (ARENA - MA) 

1 l?·Yice-Presidente: 

José Lindoso (ARENA - AM) 49·Secretário: 

Renata Franco (ARENA - PA) 

29 ·Vice-Presidente: 

Amaral Peixoto (MOS - RJ) 

Suplentes de Secretário: 

1 '?-Secretário: 

Mendes Conale (ARENA - MT) Altevir leal (ARENA - AC) 

Evondro Carreira (MOS - AM) 

Otair Secker (ARENA - SC) 

Braga Junior (ARENA - AM) 

29-Secretário: 

Mauro Sonevides (MOS - CE) 

COMISSOES 

Diretor: José SO!Jres de Oliveira Filho 
locol: Anexo ,11 - Térreo 
Telefone" 223-6244 e 225-8505 - Ramais 193 e 257 

A) SERViÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa 
local: Anexo 11-- Térreo 
Telefone, 225-8505 - Ramais 301 e 313 

LIDERANÇA DA ARENA 
EOAMAIORIA 

líder 
Eurico Rezende 

Vice-Líderes 
Heitor Dias 

Helvídio Nunes 
José Sarney 
Mattos ledo 

Osires Teixeira 
Otto lehmann 

Saldanha Derzi 
Virgílio Távora 

LIDERANÇA DO MOS 
EOAMAIORIA 

líder 
Franco Montara 

Vice-líderes 
Roberto Saturnino 

Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

lózo ro Bo rbozo 
Danton Jobim 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CAl 
(7 membro.) 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CARl 
(7 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Agenor Mario 
Vice-Presidente: Otair Becker 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice~Presidente: Evandro Carreiro 

Titulares Suplentes 

ARENA 
L Ofoir Becker L Dinarte Moriz 

- -
2. Benedíto Ferreiro 2. Saldonha Oerzl 
3. Italívio COf:lho 3. Matto$ Leão 

4. Murilo Paraiso 
5. Vasconcelos Torres 

MOS 
1. Agenar Maria L Adalberto Sena 
2. Roberto Soturnino 2. Evelásio Vieira 

Assistente: Cláudio Carlos Rodrigues Costa - Ramais 301 
e 313 
Reuniões: Terças-feirasl às 10:30 horas 
local: Sola \\Clóvis Bevilácqua" - Anexo II - Ramal 623 

Titulares 

1. Heitor Dias 
2. Jarbas Passarinho 
3. Oinorte Mariz 
4. Teotônio Vilela 
5. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandro Carreiro 

Suplentes 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 
2. José Sarney 
3. Otair Becker 

MOS 
1. Evelásio. Vieira 
2. _Gilvan Roch" 

Assistente: lêda Ferreiro do Rocha -Ramal 312 
Reuniões: T erços-feiros, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo II ---. Ramal 623 
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO 
E JUSTiÇA - (CCJ) 

(15 membro.) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
19-Vice-Presidente: Accioly Filho 
29-Více-Presidente: Leite Chaves 

Titulares 

1. AccioJy Filho 

Suplent •• 
ARENA 

2. Gustavo Capanema 
1. Mattos leão 

-2. lenoir Vargas 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Helvídio Nunes' 
7. Wilson Gonçalves 
8. Italívio Coelho 
9. Otto Lehmann 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard 
5. Orestes Quércia 

MOB 

3. Arnon d. Mello 
4. Vasconcelos Torres 
5. Milton Cabral 
6 .. Benedito Ferreira 

1. Franco Montoro 
2~ Lázaro Barboza 
3. Cunha Uma 

Assistente: Maria Helena Bueno Brandào - Ramal 305 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócquall 

- Anexo II - Ramal 623 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membro.) . 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Wilson Gonçalves 
Vice-Presidente: Itamar Franco 

TItulares 

1. Heitor Dias 
2. Murilo Paraiso 
3. Cattete Pinheiro 
4. Osires Teixeira 
5. Saldanha Derzi 
5. Wilson Gonçalves 
7. Virgílio Tóvora 
8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 
2. Lózaro Barboza 
3. ·Adalberto Sena 

Suplentes 
ARENA 

MOB 

1. Augusto Franco 
~ José Sarney 
3. Braga Junior 
4. Altevir Leal 
5. Luiz Cavalcante 

1. Evandro Carreira 
2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa" -- Anexo " - Ramais 621 
e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membro.) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 
Vice-Presidente: Vasconcelos Torres 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Milton Cabral 1. Cattete Pinheiro 
2. Arnon de Mello 2. Augusto Franco 

3. José Sarney 
4. Domício Gondi;" 

3. José Guiomard 
4. Luiz Cavalcante 
5. Murilo Paraíso 5. Jamas Passarinho 
6. Vasconcelos Torres 
7. Dinarte Mariz 
8. Otair Becker 

MOB 
1. Franco Montoro 1. Agenor Maria 
2. Marcos Freire 2. Orestes Quércia 
3. Roberto Saturnino 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões: Quartas·feiras, às 10:30 horas 
local: Sola \\Rui Barbosa" - Anexo II - Ramais 621 
e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membro.) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Jodo Calmon 
Vice-Presidente: Evelósio Vieira 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Tarso Dutra 1. Helvídio Nunes 
2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 
3. Joõo Calmon 3. Arnon d. Mello 
4. Ofto lehmann 4. Heitor Dias 
5. Jarbas Passarinho 
6. Cattete Pi nheiro 

MOS 
1. Evelósio Vieira 1. Franco Montoro· 
2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 
3. Adalberto Sena 

Assistente, Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 598 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10;00 horas 
Local, Sala "Clóvis Bevi!Ócqua" - Anexo II - Ramal 623 
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COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membro.) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Paulo Brossard 
Vice-Presidente: Domido Gondim 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Teotônio Vilela 1. Cattete Pinheiro 
2. Alexandre Costa 2. Heitor DiClS 
3. Wilson Gonçalves 3. lourival Baptista 
4. Domício Gondim 4. Daniel Krieger 

5. Helvídio Nunes 5. José Guiomard 
6. lenoir Vargas 6. José Sarney 
7. Mattos leão 7. Saldanha Derzi 

8. Ruy Santos 
9. Braga Junior 

10. Tarso Outra 
11. Virgílio Távora 
12. Magalhães Pinto 

MDS 
1. Paulo Brossard 1. Danton Jobim 

2. Evelásio Vieira 2. Dirceu Cardoso 
3. Gilvan Rocha 3. Evandro Carreira 
4. Roberto Saturnino 
5. Cunha Lima 

Assistente: Cdndido Hippertt - Ramal 676 
Reuniões: Quintas~feiras~ às 9:00 horas 
locol: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo II - Ramal 623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAl- (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice~Presidente: Orestes Quércia 

Titulares Suplentes 

ARENA 
1. Jessé Freire 1. Braga Junior 

2. Ruy Santos 2. Virgílio Tóvora 

3. Lenoir Vargas 3. Osires Teixeira 

4. Jarbas Passarinho 4. Domicio Gondim 

5. lourival Baptista 

6. Accioly Filho 
MDS 

1. Franco Montara 1. Lázaro Barboza 

2. Orestes Quércia 2. Cunha Lima 

3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11 :00 horas 
Local: Sola IIClóvis Bevilácqua" - Anexo II - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Jarbas Passarinho 

Vice-Prasidente: luiz Cavalcante 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Milton Cabral 1. José Guiomard 

2. Oomício Gondim 2. Murilo Paraiso 

3. Arnon de Mello 3. Virgílio Távora 

4. luiz Cavalcante 

5. Jarbas Passorinho 

MOS 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 

2. Itamar Franco 2. Franco Montora 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala I'Rui Barbosa" - Anexo II - Ramais 621 

e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO (CR) 

'(5 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 

Vice-Presidente: Hetvídio Nunes 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Helvídio Nunes 1. Virgílio Távora 

2. Otto lehmann 2. Arnon de Mello 

3. SoldanhÇl Derzi 3. Jarbas Passari,nho 

MOB 

Danton Jobirp 1.. Dirceu CardoSo 

2. Adolberto Sena 

Assistente: Mariq Carme.n'Castro.Souza - Ramal 134 

Re'uniôes: Quintas-f~irasi os 12:00 hor~lS 

local: Sala "Clpvis Bevilácqua" - Anexo II - Ramal.623 



Março de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<10 II) Sábado 4 103 

COMISSÃO DE RElAÇÓES E:XTERIORES - (CRE) 
(15 membro,) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

19-Vice-Presidente: Saldanha Derzi 

29-Vice-Presidente: Nelson Carneiro 

Titulares Suplentes 

ARENA 
L Magalhães Pinto 1. Accioly Filho 
2. Alexandre Costa 2. Fausto Castelo-Branco 

3. Virgílio Tóvora 3. Helvídio Nunes 
4. Jessé Freire 4. Domício Gondim 

5. Arnon de Mel!o 5. Jarbas Passarinho 

6. Saldanha Oerzi 6. luiz Cavalcante 

7. José Sorney 

8. João Calmon 

9. Augusto Franco 

10. 000 lehmann 

MOB 
1. Danton Jobim 1. Marcos Freire 

2. Gilvan Rocha 2. Paulo Brossord 

3. Itamar Franco 3. Roberto Soturnino 

4. leite Choves 

5. Nelson Carneiro 

Assistente: Cândido Hippertt - Ramal 676 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala \'Rui Barbosa" - Anexo II - Ramais 621 
e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Ruy Santos 
Vice-Presidente: Altevir leal 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Altevir leal 1. Saldanha Oer.i 
2. Ruy Santos 2. Italívio Coelho 
3. Cattete Pinheiro 3. Osires Teixeira 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. lourival Baptista 
MDS 

L Adalberto Sena 1. Benjamim Farah 

2. Giivan Rocha 2. Cunha Lima 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocf1a - Ramal 312 
Reuniões: Quintas-feiros, às 11:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo II - Ramais 621 
e 716 

COMISSÃO DE SEGURANCA 
NACIONAl-- (CSN) 

(7 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 

Vice-Presidente: Augusto franco 

Titulares Suplentes 

ARENA 
1. Jose Guiomard 1. Alexandre Costa 

2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 

3. Virgílio Távora 3. Dinarte Mariz 
4. Augusto Franco 

5. Millon Cobrai 
MOB 

1. Adalberto Sena 1. Agenor Maria 

2. Benjamim Faroh 2. Dirceu Cardoso 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - Romal312 

Reuniões; Quartas-feiras, às 9:00 horas 

Local. Sala "Rui Barbosa" - Anexo II - Ramais 621 

.716 

COMISSÃO DE SERViÇO PÚBliCO 

CIVll- (CSPC) 
(7 membro,) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Benjamim Farah 

Vice-Presidente: lenoir Vargas 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. lenoir Vargas 1. Alexandre Costa 

2. Accioly Filho 2. Gustavo Capanemo 

3. Augusto Franco 3. Mattos I..eão 

4. Heitor Dias 

5. Saldanha Derzi 

MOB 

l. Beniamim Foroh 1. Danton Jobim 

2. Itamar Franco 2. ldzaro Barboza 

Assislente, 5ônia Andrade Peixoto - Ramal 307 

Reuniões: Quintas~feirasr às 9~OO horas 

local: Sala \\Rui Barbosa" - Anexo U - Ramais 621 

e716 
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Seção II 

ANO XXXIII - N' 003 TERÇA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 1978 BRASlLIA - DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1 - ATA DA 4' SESSÃO, EM 6 DE MARÇO DE 1978 

LI - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagens do S~nhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de proJetos de lei .çancionados:_ 

_ N\>OIf78 (09 527/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara 09 118/77 (nl' 4.151-8/77, na Casa de origem), 
que altera dispositivos da Lei 0 9 I,711, de 28 de outubro de 1952 
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União). (Projeto 
que se transformou na lei nl' 6.481, de 5 de dezembro de 1977.) 

_ N9 02/78 (09 528/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara 09 t08/77 (09 4.302-8/77, na Casa de origem), 
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da 
Aeronáutica crédito especial até o limite de Cr$ 345.000.000.00, 
para o fim que especifica. (Projeto que se transformou na Lei 
n9 6.482, de 5 de dezembro de 1977.) 

_ N'" 03/18 (n9 529177, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 117j77 (n9 4.305-B/77, na Casa de origem), 
que autori~a o Poder Executivo a abri,r ao Ministério dos Trans
portes - Entidades Supervisionadas - crédito especial até o 
limite de Cr$ 292.060.000,00, para o fim que especifica. (projeto 
que se transformou na Lei n'" 6.488~ de 5 de dezembro de 1977.) 

_ N'" 04/78 (n9 530/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 107 j77 (n9 4.303-B/77. na Casa de origem), 
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Fundo Nacioual de 
Desenvolvimento - Recursos sob Supervisão da Secrefaria de 
Planejamento da Presidência da República - crédito especial até 
o limite de Cr$ 460.000.000.00, para b fim que especifica. (Proje
to que se transformou na Lei n9 6.434, de 5 de dezembro de 
1977.) 

_ N9 05/78 (n9 531/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei n9 16, de 1977-CN, que aprova o Orçamento Plurianual de 
Investimentos para o triênio de 1978/1980. (Projeto que se trans
formou na Lei n9 6.485, de 6 de dezembro de 1977.) 

_ N9 06/78 (n9 532/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei n9 17/77-CN, que estima a Receita e fixa a Despesa da União 

para o exercício financeiro de 1978. (Projeto que se transformou 
na Lei n9 6.486, de 6 de dezembro de 1977.) 

_ N9 07/78 (n9 533/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei do Senado 168j77-DF, que aprova o Orçamento Plurianual 
de Investimento do Distrito Federal para o triênio de 1978/1980. 
(Projeto que se transformou na Lei n9 6.487, de 6 de dezembro 
de 1977.) 

_ N9 08/78 (nl' 534/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei do. Senado nl' 169/77-DF, que estima a Receita e fixa a 
Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1978. 
(Projeto que se transformou na Lei nl' 6.488, de 6 de dezembro 
de 1977.) 

_ N9 09/78 (nl' 535/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 112/77 (nl' 4.304-B/77, na Casa de origem), 
que autoriza o Poder Executívo a abrir ao Fundo de Desenvolvi
mento - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planeja
menta da Presidência da República - crédito especial até o 
limite de Cr$ 4.800.000.000.00, para o fim que especifica. (Proje
to que se transformou na Lei nl' 6.489, de 7 de dezembro de 
1977.) 

_ N9 tO/78 (nl' 536/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 133/77 (n9 4.456-B/77, na Casa de origem), 
que autoriza o Poder Executivo a abrir a Ençargos Gerais da 
União - Recursos sob Supervisão do Ministêrio da Fazenda
crédito especial no valor de Cr$ 1.000.000,00, para o fim que 
especifica. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.490, de 7 de 
dezembro de 1977.) 

_ N9 11/78 (nl' 537/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei Câmara n9 119/77 (n9 3.564-B/77, na Casa de origem), que 
altera a Lei n9 5.647, de 10 de dezembro de 1970, que autoriza o 
Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal de 
Mato Grosso. (Projeto que se- transformou na Lei n' 6.491, de 7 
de dezembro de t 977.) 

_ No;> 12/78 (n9 538/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei n9 23j77-CN, que autoriza a Petrobrás Química S.A. -
PETROQUISA a, nas condições que estabelece, participar do 
capital de outras sociedades. (Projeto que se transformou na Lei 
n9 6.492. de 7 de dezembro de 1977.) 
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- NI' 13/78 (nl' 539/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei nl' 24/77-CN, que autoriza a Petrobrás Fertilizantes S.A. a, 
nas condições que estabelece, participar do capital de. outras 
sociedades. (Projeto que se transformou na Lei nl' 6.493, de 7 de 
dezembro de 1977.) 

- NI' 14/78 (nl' 541/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n<;> 1I3/77 (nl' 3.340-B/77. na Casa de origem), 
que concede pensão especial a Gilberto Costa, e dá outras provi
dências. (Projeto que se transformou na Lei nl' 6.495, de 7 de de
zembro de 1977.) 

- NI' 15/78 (nl' 545/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara nl' 129/77 (nl' 4.167-8/77, na' Casa de origem), 
que dispõe sobre a educação dos filhos do Sargento Silvio Del
mar Hollenbach. (Projeto que se transformou J;ia Lei n9 6.499, de 
7 de dezembro de 1977.) 

- N9 16/78 (nl' 546/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei do Senado n9 135f77-DF, que autoriza a criação de empresa 
pública, sob a denominaçào de Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER/DF, e dã ou
tras providências. (Projeto que se transformou na Lei n'i' .6.500, 
de 7 de dezembro de "1977.) 

. - NI' 17/78 (nl' 547/77, na origem), referente 'ao 'Projeto de 
Lei da Câmara n'i' 126/77 (n'i' 4.402-B/77, na Casa de origem), 
'que autoriza o Poder Executivo i: abrir a Encargos Gerais da 
União - Recursos sob Supervisão da Secrçtaria de Planeja
mente da Presidência d.a República - crédito especial até o 
limite de Cr$ 74.935.000,00, para o fim que especifica. (Projeto 
que se transformou na Lei n'" 6.501, de 7 de dezembro de 1977.) 

- N'i' 18/78 (n9 549/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n'i' I.3V.77 (nl' 3.889-B/77, na Casa de origem), 
que autoriza a reversão ao Municfpio de Goiãs, no Estado de 
Goiãs, do terreno que menciona. (Projeto que se transformou na 
Lei n'\' 6.502, de 13 de dezembro de 1977.) 

- N'i' 19/78 (nl' 550/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 142/77 (nl' 4.238-Bf77, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a Educação Física, em todos os graus e ramos 
do ensino. (Projeto que se transformou na Lei nl' 6.503, de 13 de 
dezembro de 1977.) 

- N'i' 20(18 (nl' 551/77, na origem), refert.nle ao Projeto de 
Lei da Câmara n'i' 134/77 (n. 4.234-8/77, na Casa de origem), 
que altera a Relação Descritiva das Rodovias dQ Plano Nacional 
de Viaçào, aprovado pela Lei n'i' 5.911, de 10 de setembro de 
1973. (Projeto que se transformou na Lei nl' 6.504, de 13 de de
zembro de 1977.) 

- N'" 21{78 (n'i' 554/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 145/77 (n9 4.457-B{77, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a inspeção e a fiscalização da produção e do 
comércio de sern,entes. e rt1udas, e dá outras providências. (Proje
to que ~~ t~;;;;fo~~ou -n~"Lei n'" 6.507, d~ 19 de dezemf:;ro de 
i 977.) 

- N'i' 22/78 (nl' 555/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n'" 136/77 (n'i' 4.165-B/77, na Ca'sa de origem), 
que dispõe sobre recursos da União, estranhos ao Fundo Federal 
de Eletrificação, e dá outras providências. (Projeto que se trans- . 
formou na Lei nl' 6.508, de 19 de dezembro deJ977.) 

- NI' 23/78 (nl' 556/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara nl' 144/77 (n'i' 3.563-C/77, na 'Casa de origem), 
que autoriza o Poder Executivo a doar irrióvel à Associação Bra.
sileira dos Criadores de Zebu •. (Projeto que se transformou na 
Lei n9 6.509, de 19 de dezembro de 1977.) 

- N9 24/78 (n'i' 557/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n'i' 131/77 (nl' 4.28i-A/77, na Casa de: origem), 
q ue dá nova redação ao artigo IOda Lei nl' 5.645, de IOde' de
zembro de 1970. (Projeto que se transformou na Lei n'" 6.510, de 
19 de dezembro de 1977.) 

- N<:t 25/78 (n9 558/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n9 130/77 (nl' 4.166/77, na Casa de origem), que 
dispõe sobre os Prêmios Literários Nacionais. (Projeto que se 
transformou na Lei n'i' 6.511, de 19 de dezembro de 1977.) 

- NI' 26/78 (nl' 359/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei do Senado n'i' 97/71 (n'i' 680/72. na Câmara dos Deputados), 
que dispõe sobre a obrigatoriedade do voto nas eleições si!)dicais 
e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei 
nl' 6.512, de 19 de dezembro de 1977.) 

- N'i' 27/78 (n'i' 561/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n" 127/77 (n'i' 3.890-8./77, na. Casa de origem), 
que dispõe sobre a criação de Ãreas Especiais e de tocais de 
Interesse Turístico; sobre o Inventário com finalidades turísticas 
dos bens de valor cultural e natural; acrescenta inciso ao m. 21' 
da Lei n'i' 4.132, de 10 de setembro de 1962; altera a redação e 
acrescenta dispositivo à Lei n9 4.717, de 29 de junho de 1965, e 
dá outras providências. Projeto que se transformou na Lei 
n9 6.513, de 20 de dezembro de 1977.) 

- NI' 28/78 (n'i' 563/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei n'" 25/77-CN, que altera o Capítulo V do Título II da Conso
lidação d~ Leis do Trabalho, relativo à segurança e medicina do 
trabalho, e dá outras. providências. (Projeto que se transformou 
na Lei n<;> 6.5 t4, de 22 de dezembro de 1977.) 

- NI' 29/78 (nl' 564/77, ria origem), referente ao Projeto de 
Lei do Senado n<;> 156/77 (n9 4.279/77, na Câmara dos 
Deputados), que regula os casos de dissolução da sociedade 
conjuga] e do casamento, seus efeitos e respectivos processos, e 
dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei 
n'i' 6.515, de 26 de dezembro de 1977,) 

Submetendo ao Senado a escolha de nomes indicados para car
gos cujo prOl'imento depende de sua prévia aquiescência: 

- N9 31/78 (nl' 2/78, na origem), referente à escolha do Sr .. 
Carlos Alberto Pereira Pinto, Ministro de Segunda Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasiljunto à República Popular da Bulgária. 

- N'i' 32/78 (n'i' 3/78, na origem), referente à escolha do Sr. 
Carlos Jacyntho de Barros, Ministro de Primeira Classe, da Car
reira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Bra
síljunto ao Reino de Marrocos. 

- N'i' 33(78 (nl' 4/78, na origem), referente à escolha do Sr. 
Raymundo Nonnato Loyola de Castro, Ministro de Segunda 
Classe. da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto à República de Guiné-Bissau. 

- N9 34/78 (nl' 48/78, na origem), referente à escolha do Sr. 
Marcos Antonio de Salvo Coimbra, Ministro de Primeira Classe, 
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador 
do Brasiljunto ao Governo da República Árabe do Egito. 

- NI' 35/78 (nl' 52/78. na origem), referente à escolha do Sr. 
Vasco Mariz: E~baix~dor do Br-;'sil junto ao Estado de Israel, 
para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Bra
siljunto à República do Chipre. 

Submetendo à deliberação do Senado o seguinte projeto: 

- Projeto de Lei do Senado n'" 3/78-DF, que dispõe sobre 
doação, à União, pelo Distrito Federal, de bens móveis coloca
dos à disposição da Presidência da República em 17 de novem
bro de 1967. 

1.2.2 - Ofícios do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

- N'i' S/01/78 (n'i' 57/77-PjMC, na origem), encaminhando 
ao Sena'do cópias das notas taquigrãficas e do acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso' Extraor~ 
dinárici n9 87.127, do Estado de Santa Catarina. o qual declarou 
a inconstitucionalidade do art. 137 da Lei n'i' 3.938, de 26 de de
zembro de 1966, de2 de junho de 1967, daquele Estado. 
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- N9 S/02!78 (n9 58/77, na ·origem), encaminhando ao 
Senado cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal o.QS autos do Recurso 
Extraordinário n'? 87.225, do Estado de São Paulo, o qual de
darou a inconstitucionalidade do art. lO do Decreto-lei Federal 
n9 1.216, de 9 de maio de 1972, e do § 21' dq art. 98 da Lei Paulista 
nl' 440, de 24-9-74. 

1.2.3 - Ofícios do Sr. 19-5ecretárlo da Câmara dos 
Deputados 

Comunicando a aprovação das seguintes matérias: 

- Emendas do Senado ao Projeto de Lei. da _ Câmara 
n9 120/77 (nl' 3.891-8/77, na Casa de origem), que dispõe sobre 
as atividades e serviços turísticos; estabelece condições para o seu 
funcionamento e fiscalização: alterª _a. redação do artigo 18, do 
Decreto-lei nl' 1.493, de 30 de dezembro de 1975; e dá outras 
providências. (Projeto enviado, à sanção em 5. de dezembro de 
1977.) 

- Emenda do Senad_o ao Projeto de Lei da Câmara 
n9 94f77-Complementar (n9 144-Cf77-Complementar. na Casa 
de origem). que altera a redação do artigo 51', caput, da Lei Com
plementar nl' I, de 9 de novembro de 1967, que dispõe sobre a 
criaçào de novos municípios, e dá outras providências. (Projeto 
enviado à sanção em 5 de dezembro de [977.) 

Comunicando a rejeição das .~eguintes matérias: 

- Emendas do Senado ao Projeto de Lei _da Câmara 
n" 128/77 (nl' 4.364-Cf77, na Casa de origem), que dispõe sobre 
o Magistério da Marinha. e dá outras providências. (Projeto 
enviado à sanção em 5 de dezembro de 1977 ,) 

Encaminhando autógrafos de projeto.i de lei sancionados: 

- Projeto de Lei da Câmara nl' lO9f74 (n9 249-Cf71, na 
Casa de origem), que dispõe sobre os estágios de estudantes de 
estabelecimentos de ensino superior e de ensino profissionalizan
te de 21' Grau e Supletivo. e dá outras providências, (Prõjeto que 
se transformou na lei n9 6.494, de 7 de dezembro de t 977.) 

- Projeto de lei du Câmara n'? 82/74 (nl' 1.463-8/73, na 
Casa de origem), que institui a "Anotação de Responsabilidade 
Técnica" na prestação de serviços de engenharia. de arquitetura e 
agronomia: autoriza a criação, pelo Conselho. Feoeral de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA - de uma 
Mútua de Assistência Profissional; e dá outras providências. 
(Projeto que se transformou na Lei n" 6.496, de 7 de dezembro 
de 1977.) 

- Projeto de Lei da Câmara n9 128/77 (p" 4.364-8/77, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o Magistério da Marinha, e dá 
outras providências. (Projeto que se transformou na Lei 
nl' 6.498, de 7 de dezembro de 1977.) 

1.2.4 - Comunicações da Presidência 

- Recebiment~' das Mensagens n"s 36 a 46178 (nl's 30 a 37, 
e 49 a 5 I /78, na origem), petas quais o Senhor Presidente da 
República submete ao Senado propostas do Sr. Ministro de Esta
do da Fazenda para que- a Fundação Universidade Estadual de 
londrinll (PR), o Governo do Estado de Pernambuco (PE) e as 
Prefeituras Municipais de Fátima do Sul (MT), Pelotas (RS). 
Piratíninga (SP), Rondonópolis (MT), Santa Bárbara d'Oeste 
(SP), Valinho~ (SP), Toledo (PR). Monte Mar (SP) e Natal 
(RN), sejam autorizados a elevar, temporária mente, os parâme
tros fLxados pelo art. 21' da Resolução 62/15, desta Casa, e pos
sam realizar operações de cré.dito para os fins que especificam. 

- Arquivamento de projeios ·de lei em virtude de haverem 
recebido pareceres contrários das Gomissões a que foram 
distribuídos. 

- Convocação de sessào do Congresso Nacional a realizar
se hoje, ãs 18 horas e 30 minutos, com Otdem do Dia que designa. 

1.2.5 - Requerimento 

- N" 5/78, de autoria 09 Sr. Senador Ruy Santos e outros 
Srs. Senadores, de homenagens de pesar pelo falecimento do 
Ministro Aliomar Baleeiro. Aprovado. 

1.2,6 - Ofício 

- Do Sr. Senador f'etrónio Portella. solicitando licença do 
Senado para integrar a comitiva presidencial que visitará o 
México. Deferido, de acordo com o disposto no Regimento 
Interno. 

1.2.7 - Comunicações 

- De Srs. Senadores que se ausentarão do PaLs. 

1.2.8 - Requerimentos 

- NI' 6/78, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passarinho, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
pronunciamento da Conselheira Esther de Figueiredo Ferraz, em 
homenagem póstuma ao Professor Vicente Râo. 

__ N'i' 7 {78, de autoria do Sr. Senador Oirce.u Cardoso, soli~ 
citando seja informado ao Senado. o relatório d9s trabalhos dos 
Srs. Senadores com referénda ao ano de 1977, com indicação dos 
discursos proferidos, projetas apresentados e requerimentos 
enviados à Mesa por Sen::ldor, especilicadamente, bem como 
quaisquer outras manifestações que atestam seus pronuncia
mentos no plenário. Declarado prejudicado. Ao Arquivo. 

1.2.9 - Discursos do Expediente 

SENA DOR LUIZ CA VALCANTE - Refutando noticiário 
veiculado em órgão da Imprensa, sobre a inclusào de seu nome 
para integr<lr a chupa do Senador Magalhães Pinto à Presidência 
da República. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Necrológio do "[ir. 
Augusto Cesar Leite. 

SENADOR MA (IRO BENEVIDES - CinqUentenário de 
fundação do jornal O Pov9, editado na cJdade de Fortalf::za-CE. 

SENADOR OTTO LEHMANN - Homenagem de pesar 
pelo falecimento do Dr. Vicente Ráo. 

1.2.10 - Leitura de projeto 

- Projeto de lei do Senado n? 4/78. de autoria do Sr. Sena
dor Henrique de la Roeque, que altera dispositivos do Código 
de Processo Penal e do Código de Processo Penal Militar. e dá 
outras providências. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- Pwjeto de lei da Câmara n? 82(77 -Cnl' 2.497-Cj76, na 
Casa de origem), que disciplinu o'cancelamento de protesto de 
títulos camhiais, c dá outras providências. Discussão encerrada, 

- voltando à comissão competénte em virtude de recebimento de 
emendu em plenárío. 

- Projeto de lei d-o Senado n9 45/76, do Sr. Senador Leite 
Chaves, que vcda alterações nas partes externas dos modelos de 
veículos automotores antes d~ decorridos 5 anos de seu lança
mento no mercado consumidor do País. Discussão adiada para a 
sessào do dia 5 de abril rróx:imo vindouro. nos termos do Re
querimento nl' 8/78, após usar da palavra o Sr. Sen~dor L«;ite 
Chaves. 
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1.4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR LEITE CHAVES - Sugedndo providências 
em favor de agricultores do Estado do Paraná, atingidos por 
estiagem prolongada. 

SENADOR MARCOS FREIRE - 1619 aniversário da Re_
voluçào de 1817. Estabelecimento de um regime de legalidade 
democrática, através da convocação de uma Assembléia Cons
tituinte. 

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESS)(O. ENCERRAMENTO. 

2 - INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS CONGRES
SISTAS 

- Balanço Patrimonial encerrado em 31-l2~77. 
- Demonstração da conta "Receita e Despesa", referente 

ao exercício findo em 31-12-77. 
-Receitas. 
- Despesas. 

3 - MESA DIRETORA 

4 - LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS 

5 - COMPOSiÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN
TES 

ATA DA 4~ SESSÃO, EM 6 DE MARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 

PRESIDÊNCIA DOS SRS_ Jost UNOOSO E HENRIQUEDE LA ROCQUE 

.4S 14 HORAS E lO MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 

OS SRS. SENADORES. 

Adalberto Se·na - Braga Junior ._. Jl1Sé Lindoso - Cattete 
Pinheiro - Jarba~ Pas.sarinho -- Renato Franco - Alexandre 
Costa - Henrique de La Rocque - .I0Sl; Sarney .:.... Mauro Bene
vides _ Wils.on Gonçalves _ Agcnnf M:mJ .- Cunha Lima - Mar
cos Freire - Murilo Paraíso - Luil C<I".lkantc - Augusto Franco 
_ Lourival Baptista - Ruy Santo~ - 17,":' J Rezcnde - Osires Tei
xeira _ Mendes Canale - Evelásio VieIra - Daniel Krieger - Tar
so Dutra. 

o SR. PRESIDENTE (José Llndoso) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 25 Srs_ Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. I Y·Secretário procederá à leitura do Expediente, 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de ProJetos de Lei sancionados: 

ria de Planejamento da Presidência da República - crêdito especial 
até o limite de Cr$ 460,000,000,00, para o fun que especifica, (Projeto 
que se transfonnou na Lei nl' 6.484, de 5 de dezembro de 1977.) 

. N'" 05/78 (nQ 531/77, na origem) de 6 de dezembro de 1977, 
referente ao Projeto de Lei n'" 16, de 1977 -CN, que aprova o Orçamento 
Plurianual de Investimentos para o triênio de 1978/1980. (Projeto -que 
se transfonnou na Lei n9 6.485, de 6 de dezembro de 1977.) 

NI' 06/78 (nl' 532/77, na origem) de 6 de dezembro de 1977, 
referente ao Projeto de Lei n{> 17, de t977-CN, que estima a Receita e 
Fixa a Despesa da União para o Exercício Financeiro de 1978. 
(Projeto que se transfonnou na Lei n9 6.486, de 6 de dezembro de 1977,) 

NQ 07/78 (nl' 533/77, na origem) de 6 de dezembro de 1977, 
referente ao Projeto de Lei do Senado n9 168, de 1977-DF, que aprova o. 
Orçamento Plurianual de Investimento do Distrito Federal para o triê
nio de 1978/1980. (Projeto que se transfonnou na Lei n9 6.487, de 6 de 
dezembro de 1977.) 

N'" 08/78 (nl' 534/77, na origem) de 6 de dezembro de 1977. 
referente ao Projeto de Lei do Senado n'" 169, de 1977-DF, que estima a 

. Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o Exercício 
Financeiro de 1978. (Projeto que se transfonnou na Lei n'" 6.488, de 6 
de dezembro de 1977.) 

N'" 09/78 (n<;l 535/77, na origem) de 7 de dezembro de 1977, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara nl' 112, de 1977 (nl' 4.304-B/77, 

N9 01/78 (nQ 527/77, na origem) de 05 de dezembro de 1977, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Fundo 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n'" 118, de 1977 (nl' 4,151-B/77, Nacional de Desenvolvimento ~ Recursos sob SupeIVisão da 
na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei nl' 1.711, de 28 de Secretaria de Planejamento da Presidência da República - crêdito 
outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União). especial até o limite de Cr$ 4,800.000.000,00, para o fim que especifi-
(Projeto que se transfonnou na Lei nl' 6,481.de 5 de dezembro de 1977). ca. (Projeto que se transfonnou na lei nl' 6.489, de 7 de dezembro de 

NI' 02/78 (n9 528(77, na origem) de 5 de dezembro de)977, 1977.) 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n'" 108, de 1~77 (nl' 4.302-8/77, NI' 10/78 (nl' 536/77, na origem) de 7 de dezembro de 1977, 
na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a_abrir ao Ministé- referente ao Projeto de Lei da Câmara nl' 133, de 1977 (n'" 4.456-8/77, 
rio da Aeronáutica crédito especial até o.limite de Cr$ 345,000.000,00, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir a Encargos 
para o fun que especifica.(Projeto que se transformou na Lei n9 6.482, Gerais da União - Recursos sob ·Supervisão do Ministêrio da Fazenda 
de 5 de dezembro de 1977,) _ erêdito especial no valor de Cr$ 1.000,000,00, parã o flffi que 

N9 03/78 (nQ 529/77, na origem) de 5 de dezembro de 1977, especifica. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.490, de 7 de 
referente ao Projeto de Lei d.a Câmara nQ 117, de 1977 (n'" 4.305- dezembro de 1977.) 
8/77. na Casa de origem), que autoriza o Poder Ex.ecutivo a abrir ao N'" 11/78 (n'" 537/77, na origem) de 7 de dezembro de 1977, 
Ministério dos Transportes - Entidades Supervisionadas - crédito referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 119, de 1977 (n9 3.564-B/77, 
especial até o limite de Cri 292.060,000,00 para o fim que espeCifica:- ---na Casa de origem), que altera a Lei nl' 5.647, de 10 de dezembro de 
(Projeto que se transformou na Lei nl' 6.483, de 5 de dezembro de 1970, que "autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação 
1977,) Universidad~ Federal de Mato Grosso," (Projeto que se transformou 

N'" 04/78 (n'" 530/77, na origem) de 5 de dezembro de 1977, na Lei n'" 6.491,de 7 de dezembro de ,1977.) 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 107, de 1977 (n' 4.303-B/77, N' 12/78 (nl' 538/77, na origem) de 7 de dezembro de 1977, 
na Casa de origem), que autoriza o POder Executivo a abrir ao Fundo referente -ao Projeto de Lei n9 23, de 1977-CN, que autoriza a 
Nacional de Desenvolvimento _ Recursos sob Supervisão da Secreta- Petrobrâs Química S.A. - PETROQUISA a, nas condições que 
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estabelece. participar do carital de outras sociedades. (Projeto que se 
transfonnou na Lei n'1 6.492, de 7 de dezembro de 1977.) 

N'1 13/78 (n9 539/77, na origem), de 7 de dezembro de 1977, refeM 

rente ao Projeto de Lei n'1 24. de 1977-CN, que autoriza a Petrobrâs 
Fertilizantes S.A. a, nas condições que estabelece. participar do capi
tal de outras sociedades. (Projeto que se transformou na Lei nl' 6.493, 
de 7 de dezembro de 1977.) 

N'1 14/78 (nl' 541/77, na origem), de 7 de dezembro de 1977, refe
rente ao Projeto de lei da Câmara nl' 113, de 1977 (nl' 3.340-B/77, na 
Casa de origem), que concede pensão especial a Gilberto Costa, e dá 
outras providências. (Projeto que se transformou na Lei nl' 6.495, de 
7 de dezem bro de 1977.) 

NI' 15/78 (0'1 545/77, na origem), de 7 de dezembro de 1977, refe
rente ao Projeto de lei dll Câmara nl' J 29, de 1977 (nl' 4. 167-B/77, na 
Casa de origem). que dispõe sobre a educação dos filhos do Sargento 
Silvio Delmar Holtenbach, (Projeto que se transformou na Lei nl' 
6.499, de 7 de dezembro de.1977.) 

NI' 16/78 (nl' 546/77, na origem), de 7 de dezembro de 1977, refe
rente ao Projeto de Lei do Senado nl' 135, de 1977-DF, que autoriza a 
criação de empresa pública, sob a denominação de Empresa de Assis
tência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal -
EMATER/DF, e dá outras providências. (Projeto que se trans· 
formou na Lei n'? 6.500. de 7 de dezembro de 1977.) 

NI' 17/78 (n'? 547/77, na origem), de 7 de dezembro de 1977, refe
rente ao Projeto de Lei da Câmara n'? 126, de 1977 (nl' 4,402-8/77, na 
Cllsa de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir a Encargos 
Gerais da União - Recursos sob Supervisão da Secreiãifa de Plane
jamento da Presidência da República - crédito especial até o limite 
de Cr$ 74.935.000.00, para o fim que especifica. (Projeto que se trans
formou na Lei nl' 6.501, de 7 de dezembro de 1977.) 

NI' 18/78 (n'1 549/77, na origem), de t3 de dezembro de 1977, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n'i' 132, de 1977 (n'1 3.889M 

B/77, na Casa de origem), que autoriza a reversão ao Município de 
Goiâs. no Estado de Goiás, do terreno que menciona. (Projeto que se 
transformou na lei n'i' 6,502, de 13 de dezembro de 1977,) 

N'? 19/78 (nl"550/77, na origem), de 13 de dezembro de 1977, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara nl' 142, de 1977 (n'i' 4.238~ 
8/77. na Casa de origem), que dispõe sobre a Educação Física, em 
todos os graus e ramos do ensino. (Projeto que se transformou na Lei 
nl' 6.503, de 13 de dezembro de 1977.) 

NI' 20/78 (nl' 551/77, na origem), de 13 de dezembro de 1977. 
referente ao Projeto de Lei da Câmara nl' 134, de 1977 (nl' 4.234-
B/77, na Casa de origem), que altera a Relação Descritiva das Rodo
vias do Plano Nacional de Viação, aprovado pela Lei n'i' 5.917, de 10 
de setembro de 1973. (Projeto que se transformou na Lei nl' 6,504, de 
13 de dezembro de 1977,) 

N'1 21/78 (n<;> 554/77, na origem), de 19 de dezembro de 1977, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara nl' 145, de 1977 (nl' 4.457~ 
B/77, na Casa de origem), que dispõe sobre a iospeção e a fiscaliza
ção da produção e do comércio de sementes e mudas, e dá outras 
providêllcias. (Projeto que'"se transformou na Lei n'i' 6.507, de 19 de 
dezembro de 1.977.) 

NI' 22/78 (n'1 555/77, .na origem), de 19 de dezembro de 1977, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n'? 136, de 1977 (nl' 4.165-
8/77, na Casa de origem), que dispõe sobre recursos da União, estra
nhos a.o Fundo Federal de E1etrificação, e dã outras providências. 
(Projeto que se transformou na lei n' 6.508, de 19 de dezembro de 
1977.) 

N'? 23/78 (n'1 556/77, na origem), de 19 de dezembro de 1977, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n'? 144, de 1977 (nl' 3.563-
C/77, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a doar 
imóvel à Associaçào Brasile.ira dos Criadores de Zebu. (Projeto que 
se tran'sformou na Lei n9 6.5.Q9, de 19 de dezembro de 1977.) 

NI' 24/78 (nl' 557/77, na origem), de [9 de dezembro de 1977, 
referente ao Projeto de Lei da Câmara n'1 131, de 1977 (nl' 4.281-
A/77, na Casa de origem), que dá nova redação ao artigo !O da Lei 
nl' 5.645. de 10 de dezembro de 1970. (Projeto que se transformou na 
lei nl' 6.510. de 19 de dezembro de 1977.) 

NI' 25/78 (n'? 558/77, na origem), de 19 de dezembro de 1977, 
referente ao Projeto de lei da Câmara n'1 130, de 1977 (nl' 4.166/77, 
na Casa de origem). que dispõe sobre os Prêmios Literários Nacio
nais. (Projeto que se transformou na Lei n'? 6.511, de 19 de dezembro 
de 1977.) 

N'i' 26/78 (nl' 559/77, na origem), de [9 de dezembro de 1977, 
referente ao Projeto de lei do Senado nl' 97, de 1971 (n'? 680/72, na 
Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a obrigatoriedade do voto 
nas eleições sindicais, e dá outras providências. (Projeto que se trans
formou na Lei n~ 6.512, de 19 de dezembro de 1977.) 

N9 27/78 (nl' 561/77. na origem), de 20 de dezembro de 1977, 
referente ao Projeto de lei da Cilmara n'? 127, de 1977 (n'1 3.890-
B/77, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de Áreas Espe
ciais e de Locais de Interesse Turístico; sobre o Inventário com finali
dades turísticas dos bens de valOf cultural e natural; acresçenta inciso 
ao llrt. 2'? da Lei n'14.132, de 10 de setembro de 1962; altera a redação 
e acrescenta dispositivo à Lei n9 4.717, de 29 de junho de 1965; e dã 
outras providências. (Projeto que se transformou na Lei nl' 6.513, de 
20 de dezembro de 1977.) 

NI' 28/78 (n9 563/77, na origem), de 22 de dezembro de 1977, 
referente ao Projeto de Lei n~ 25, de 1977-CN, que altera o Cap[tulo 
V do Título II da Consolidaçào das leis do Trabalho, relativo à segu M 

rança e medicina do trabalho, e dâ outras providências. (Projeto que 
se transformou na Lei nl' 6.514, de22 de dezembro de 1977.) 

NI' 29{78 (nl' 564/77, na origem), de 26 de dezembro de 1977, 
referente ao Projeto de Lei do Senado nl' 156, de 1977 (nQ 4.279/77, 
na Câmara dos Deputados), que regula os casos de dissolução da 
sociedade conjugal e do casamento, seus efeitos e respectivos pro
cessos, e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei 
n'? 6.515, de 26 de dezembro de 1977,) 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da Repúhlica. submetendo aQ Senado a 
escolha de nomes indicados para carKos cujo provimento depende de sua 
prb-ia aquiescência: 

MENSAGEM N' 31, DE 1978 
(09 2/78, na origem) 

Excelentíssimos 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 esco
lha, que desejo fazer. do Senhor Carlos Alberto Pereira Pinto, Minis
tro de Segunda Classe, da Carreira de Diploniata, para exercer a 
funçào de Embaixador do Brasil junto à República Popular da 
Bulgária, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n'? 71.534, de 12 
de dezembro de 1972. 

Os méritos do Ministro Carlos Alberto Pereira Pinto, que me 
induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 12 de janeiro de 1978. - Ernesto Geisel. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae: 
Ministro Carlos Alberto Pereira Pinto. 

Nascido em Caxias do Sul-RS, 19 dejulho de 1923. 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade de 
Direito da Universidade de Porto Alegre. 1946. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, Instituto Rio
Branco, 1951. 
Estagiário na Academia de Direito Internacional da Haia, 
1953. 
Cônsul de Terceira Classe, 3 de outubro de 1951. 
Segundo·Secretúrio, antigUidade, I" de setembro de 1958. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 30 de setembro de 196'1. 
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Conselheiro. título, 5 de setembro de lQ67. 
Ministro de Segunda Classe. merecimento. 13 de maio de 
1971. 

Auxiliar do Secretário·Geral. 1960. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Político e Cultural, 
1960/61. 

Chefe. substituto, do Cerimonia!, 1960/61. 
Auxiliar do Chcfe do Departamento Administrativo, 
1961/62. 

Introdutor Diplomático, 1970/73. 
Assessor do Ministro de Estado, t 974. 
Londres, Terceiro~Secretário. 1953/56. 
Madrid, Terceiro-Secretário, 1956/58, 
Madrid, Segundo-Secretãrio, 1959/60. 
Bruxelas. Primeiro-Secretário, 1962. 
Bruxelas. Missão junto às Comunidades Européias, Primeiro
Secretário. 1962/63.--

Bruxelas, Missão_junto às Comunidades Européias. Encar
regado, 1962e 1963, 
Madrid, Primeiro-Secretário, 1963/66. 
Guatemala, Primeiro-Secretário, 1966/68. 
Guatemala. Encarregado d_c Negôcios. 1966/68. 
Santiago. Conselheiro, 1968/70. __ 
Santiago, Encarregado de Negócios, I 969 ~. 1970. 
Santiago. Encarregado do Consulado Gel ai, 1972. 
Antuérpia, Cônsul-Geral, 1974. 
Montevidéu, Ministro Conselheiro, 1975!77"~-i ,.. ~ 
LXI Assembléia Geral da Aliança Internacional de Rurismo, 
Madrid, 1959 (Delegado). 
Serviqo Brasileiro de Seleção de Imigrantes na Europa, 
M.dcid. 196Q (chefe). 
Reunião dos Países Europeus, membro do Comitê 
Intergovernamental de Migrações Européias, ---(C1ME), 
Madrid. 1965 (observador)~ 
Conselho Oleícola IntcrnaelQ11al, Madrid, 1965 (observador). 
XXV Assembléia-Geral da ONU, Nova York, 1970 (asses
sor). 
IV Reunião de Ch~nceleres dos Países da Bada do Prata, As
sunqão, 1971 (delegado). 
Missão Especial às Comemorações _do 59 Anivers~.rio da 
República Turca, 1973 (assessor). 
Comissão do IV Centenário da Fundação da Cio~de de São 
Paulo, 1954 (assessor). 
Comissão Preparatôria e Executiva das S·ól~ni.dad~s de Posse 
do Presidente do Brasil, 1961 (assessor). " 
Comissões Organizadoras dos Programas do~ Encontros do 
Presidente da Argentina e do Brasil e da Itália e do Brasil, 
1961 (assessor). 
Ã disposição do Chanceler da Guatemi,lla em v.isit;l oficial ao 
Brasil, 1972. 
Ã disposiqào do Chanceler da Argentina, durante a visita ofi
ciaI do Presidente da República Argentina ao Brasil, 1972. 
Ordem de EI Sol, Oficial. Peru, 1961. 
Ordem EI Mérito. Comendador, Chile, 1962. 
Medalha Laura Müller, 1964, 
Ordem de Isabel a Católica, Comendador, 'Espa"nha, 1966. 
Ordem deO'Higgins, Comendador, Chile, 1970. 
Ordem de São Carlos. Grande Oficial, Cõl6mbia, 1971, 
Ordem do Infante D. Henrique, Grandq Oficial, Portugal, 
I~I. . 
Ordem de Rio Brl.\nco, Comendadú(, B.r;.l..sil, 197 L 
Ordem do Mérito Militar. Comendador, Brasil, 1971. 
Ordem do Mérito Naval. Comcndaçior. Brasil, 1971_, 
Ordem Militar de Cri:ito, Gn.mde Oficial. Portugal. 1972. 
Ordem El MéritQ, GrandeOficiul, Argentina, 1972. 
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil, 1973. 
Ordem ao Mérito. Comendador. Costa do Marfim. 1974. 

o Ministro Carlos Alberto_ P~reira Pinto, nesta data, encontraM 
se no exercício de suas funçÕes de Mirl"istro Conselheir~ do Brasil 
junto à República Oriental do Uruguai. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores. 20 de dezembro 
de 1977. Sérgio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão doo Pes-
soal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.! 

MENSAGEM N' 32, DE 1978 
(~v 3/78, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformidade com o artigo 42 (item nl) da Constituição. 
tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a 
escolha, que desejo fazer, do Senhor Carlos Jacyntho de Barros. 
Ministro -de Primeira Classe. da Carreira de Diplomata, para ex.ercer 
a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino de Marrocos. nos 
termos dos artigos 21 e 22 do Decreto nV 71.534, de 12 de dezembro 
del9n, 

Os méritos __ d_Q Embaixador Carlos Jacyntho de Barros. que me 
induziram a escolhe-lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 12 dejaneiro de 1978. Ernesto Gelsel. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae: 
Embaixador Carlos Jacyntho de Barros. 

Nascido no Rio de Jan-~íro ~ RJ, 4 de fevereiro de 1916. 
Bõ.\charel cm Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade de Di
reito, Universidade de São Paulo, 1938. 
Cônsul de Terceira Classe, concurso, 20 de dezembro de 1940, 
Cônsul de Segunda Classe. merecimento, 10 de _dezembro d~ 
1945. 
Cônsul de Primeira Classe, antiguidade. 19 de janeiro de 

.1954. 
Conselheiro, título, 2 de setembro de 1959. 
Ministro de Segunda Classe. merecimento, 24 de outubro de 
1961. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 29 de abril de 
1968. . 

Chefe. Substituto. da Divisão Cultural, 1948. 
Chefe do Serviço de Imprens~, 1958/59. 
Segundo Introdutor Diplomático, 1960/61. 
Chefe do Cerimonial. 1967/69. 
Nova (orque. Vice·Cônsul. 1944/45. 
Nova Iorque. Cônsul-Adjunto, 194'5/46. 
Chicago. Cônsul. 1946. 
Praga, SegundoMSecretário. 1946/47. 
Praga. Encarregado de: Negócios, 1948 e 1949. 
Roma, CCmsul, 19Si}54---:-
Roma, Adido de Imigração junto à Embaixada, 1952, 
Copenhague:, Primeirá-Seàetário. 19,4/,7: 
Copenhague. Encarregado de Negócios, 1955, 1956 e 1957. 
Havana. Conselheiro da Embaixada, 1961. 
Havana, Encarregado de Negôdos, 1961. 
Havana, Ministro ConsClheiro, 1961/62. 
Bucareste. Ministro Plenipotenciário, 1962/67. 
He1sinki, Emb'aixador, i969/13. 
Berlim Oriental, Embaixador, 1974. 
Conferência da ONU. São Francisco, 1945 (secretário). 
Reunião do Conselho de S_egurança da ONU, 1946. 
Exposição da Arquitetura Brasileira. Bueno Aires, 1958, (or~ 
ganizõ:ldor). 
"JIl Reunião de Consulta dos Chanceleres Americanos. 
Punta dei Este. 1962 (membro). 
Conferência do:>; Chefes de Missào do Leste Europeu, Viena, 
1965 (participante). 



Março de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Terça-feira 7 111 

Reunião de Coordenação de Promoção Comercial do Brasil 
no Exterior, Washington, 1966 (participante). 
XXV Seção da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 
1970 (delegado). 
Ã disposição da Missão Especial da Colômbia às solenidades 
de posse do Presidente da República do Brasil, 1951. 
À disposição da Secretaria-Geral na Conferência Interna
cional do Café, Rio de Janeiro, 1958. 
À disposição do Primeiro-Ministro do Japão em visita ao 
Brasil,1959. 
Comissão de organização do programa da visita do 
Presidente da Indonésia, 1959 (membro). 
Comissão de Ex.ame do Programa e Orçamento da 
UNESCO; para. 1961 e 1962, e de elaboração das Instruções 
para a Delegação do Brasil à XI Conferência Geral daquela 
organização, [960 (membro). 
Grupo de Trabalho e Estudo da Organização do Serviço 
Consular Brasileiro, 1967. 
Comissão de elaboração do anteprojeto de revisão das 
normas do Cerimonial de Presidências, 1969 (presidente),. 
Ordem do Rio Branco.,.Grã~Cruz, Brasil, 
Ordem de Christo. Grã-Cruz. Portugal. 
Ordem de Leã.o. Grã-Cruz, Finlândia, 
Ordem do Mérito, Orã-Cruz. Chile. 
Ordem de Malta, Grã-Cruz. Malta. 
Ordem de Mérito, Orã-Cruz, Nicarágua. 
Ordem de Victória, Grande Oficial, Grã-Bretanha. 
Ordem de São Gregório, o Magno, Grande Oficial, Santa Sê. 
Ordem de Mayo, Grande Oficial, Argentina. 
Ordem de Santo Olavo, Grande Oficial, Noruega. 
Ordem de Mérito, Grande Oficial, Tunísia. 
Ordem do Mérito, Comendador. Equador. 
Ordem do Mérito. Comendador. Itália. 
Ordem de Danebrog, Oficial, Dinamarca. 
Ordem da Estrela Negra, Oficial, França. 

O Embaixador Carlos Jacyntho de Barr.os, nesta data. encontra
se no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto à Re
pública Democrática Alemã. 

Secretaria de é,c;tado das Relações Exteriores. l3 de dezembro 
de 1977. -Sergio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À Comissão de Rela(ões Exteriores.) 

MENSAGEM N' 33, DE 1978 
(n9 4/78~ na origem) 

Excelentíssimos Senhores membros do Senado Fe~erªl:' 
De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, e 

nos termos dos artigos 2 ( e 22 do Decreto n9 7 (.534, de 12 de dezem
bro de 1972. tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas 
Excelências a escolha, que desejo fa.zer, do Senhor Raymundo 
Nonnato Loyola de Castro, Ministro de Segunda Classe. da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República de Guiné-Bissau. 

2. Os méritos do Ministro Raymundo Nonnato Loyola de 
Castro. que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa 
elevada função. constam da anexa informação do Ministêrio das 
Relações Exteriores. 

Brasília. 12 de janeiro de 1978. - Ernesto Geisel. 

INFORMACÃO 

Curriculum Vitae: 
Embaixador Raymundo Nonnato Loyola de Castro. 

Nascido em Belém do Pará. 25 de fevereiro de 1926. 
Bacharel em Direito. Pontificia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, 1948. 

Curso ge Aperfeiçoamento de Diplomatas, Instituto Rio
Branco, 194.5. 
Curso de Informações, Escola Superior de Guerra, 1958. 
Curso Superior de Guerra. Escola Superior de Gilerra, 1959. 
II Curso Superior do Mar, 1967. 
Diplomado pela Fundação dos Estudos do Mar. 1968. 
Cônsul de Terceira Classe; concurso. 9 de janeiro de 1948. 
-Cônsul de Segunda Classe, antigUidade, 14 de dezembro de 
1953, 
Primeiro-Secretário, merecimento. 24 de outubro de 1961. 
Conselheiro, merecimento, I dejaneiro de 1973. 
Ministro de Segunda Classe, !TJerecimento, 4 de janeiro de 
1973, 
Assistente do Chefe da Divisão Econômica, 1948/49, 
Assistente do Chefe da Divisão de Passaportes. 1949/50. 
Assistente do Chefe da Divisão de Política, 1957/59. 
Chefe da Divisão de Passaportes. 19"67173. 
Nova Iorque, Cônsul-Adjunto, 1953/54. 
Quito. Segundo·Secretârio, 1954/57. 
Quito, Encarregado de Negócios, 1956. 
Buenos Aires, Segundo-Secretário. 1960/61. 
Estocolmo, Primeiro-Secretário, 1963/66. 
Estocolmo. Encarregado de Negócios. 1966. 
Georgetowi1,·Encarreg~do de Negócios, 1968. 
México, Ministro-Conselheiro, 1974/7.5. 
México. Encarregado de Negócios, 1975. 
Montevidéu, Cônsul-Geral. 1975/77. 
Missão Especial às solenidades de pOSse do Presidente do 
Equador, 1956 (membro) 
Comitiva do Ministro de Estado em visita ao Peru e ao Equa
dor, 1957 e 1958 (membro). 
Comissào Mista Brasil-Argentina, 1961 (membro), 
Comissão de Salto Grande. Buenos Aires, 1962/63 (represen
tante). 
Missão Especial às solenidades de posse do Presidente da Ar
gentina, 1963 '(membro), 
Feira de Gotemburgo, 1965 (representante). 
XXVI Congresso Mundial de Navegação, Estocolmo, 1966 
(membro). 
I Conferência dos Chanceleres dos Países do Caribe sobre Di
reito do Mar, São Domingos. 1972 (observador). 
IV Período de Sessões da OE'ANAL, MêxicQ 1975 (obser
vador). 
I Reunião da Comissão Mista Brasil-Mêxico, 1975 (membro). 
Corpo Permanenté da Escola Superior de Guerra, 1958/59 
(estagiário e membro). 
Grupo de Trabalho de Exame do Anteprojeto de Lei sobre o 
Estatuto do Estrangeiro, 1967 (membro). 
Congresso Internacional de Direitos do Mar, Porto Alegre, 
1972 (reprç:sentante do Ministêrio das Relações Exteriores). 
Comitiva Especial às solenidades de posse do Presidente 
Ernesto Geisel. 1974 (membro). 
Presidente da Associação dos Diplomatas do Instituto Su
perior do Mar, t 969, 
Professor de Prática Diplomática e Consular, Instituto Rio
Branco, 1970/73. 
Medalha do Mêrito Santos Dumont. 
Medalha Lauro Muller. 
Ordem do Mérito Aeronáutico. 
Ordem do Mérito Tamandaré. 
Ordem do Mêrito Naval. 
Ordem do Mêrito Militar. 

O Ministro Raym1,lndo Nonnato Loyola de Castro, nesta data. 
encontra-se no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil 
Junto à República da Coréia. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 30 de novembro 
de 1977. 



112 T er~-refra 7 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Março de 1978 

MENSAGEM N' 34, DE 1978 
(n'" 48/78, na origem) 

Excelentíssimos Senhores membros do Senado Federal: 

De conformidade com o artigo 42 (item ln) da Constituição, 
tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a 
escolha, que desejo fazer, do Senhor Marcos Antonio de_ Salvo 
Coimbra, Ministro de Primeira Classe. da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Governo da 
República Ârabedo Egito, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto 
n9 71.534, de 12 de dezembro de 1972. 

Os méritos do Embaixador Marcos Antonio de Salvo Coimbra, 
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada 
função, constam da anexa informação do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Brasília, 22 de fevereiro de 1978. - Ernesto Gelsel. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae: 
Embaixador Marcos Antonio 
de Salvo Coimbra. 

Nascido em Curvelo, Minas Gerais, 1'1 dejunho de 1927. 
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata: Instituto Rio
Branco, 1951. 
Cursa de Aperfeiçoamento de Diplomatas, Instituto Rio
Branco, 1953. 
Cônsul de Terceira Classe, 3 de outubro de 1951. 
Segundo Secretário, merecimento. 14 de agosto de 1957. 
Primeiro Secretário, merecimento, 24 de outubro de 1961. 
Conselheiro, título, 13 de fevereiro de 1967. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 31 de março de 
1967. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 10 de setembro de 
1977. 
Secretário do Diretor do InstÜl.lto Rio-Branco, 1951. 
Chefe da Seção de Administração do Instituto Rio-Branco, 
1952. 
Auxiliar do Chefe da Divisão de Política Comercial. 1956/58. 
Chefe da Divisão da América Meridional, 1963. 
Lisboa, Vice-Cônsul. 1953/56. 
Assunção, Segundo Secretário. 1957/58. 
Assunção, Encarregado de Negócios, 1958. 
Havana, Segundo Secretário, 1959/61. 
Havana, Encarregado de Negócios, 1959, 1960 e 1961. 
Gênova, Cônsul-Adjunto, 1961/63. 
Gênova. Encarregado do Consulado-Geral. 1960, 1961, 1962 
e 1963. 
Lisboa, Primeiro Secretário, 1964/1966. 
Lisboa, EncarregadQ de Negócios: 1964 e 1965. 
Ankara, Primeiro Secretário. 1965. 
Ankara, Encarregado .de Negócios, 1965. 
Tóquio, Primeiro Secretârio,1966/1967. 
Tóquio, Conselheiro, 1967. 
Bucarest, M inistio Plenipotenciário, 1968/1972. 
Pretória. Ministro Plenipotenciário, 1972/1974. 
Abidjan. Embaix.ador, 1974. 
Freetown, Embaixador, 1976, cumulativamente. 
Ougadougou, Embaixador, 1976, cumulativamente. 
Comissão de Estudos do Programa da X Conferência 
Interamericana, Caracas, 1954 (membro). 
Comissão da CT A Pt 1957 (Assessor Técnico). 
~issão Especial às solenidades da posse do Presidente do 
Paraguai, 1958 (membro). 
Re-união do Grupo de Trabalho da Aliança dos Produtores 
de Cacau sobre Renegociações do Acordo Internacional do 
Cacau, Abidjan, Costa do Marfim, 1975 (chefe da delegação). 
XXXJV Sessão- Plenária do Comitê Consultivo Internacional 

do Algodão, Abidjan, Costa do Marfim. 1975 (chefe da 
delegação). 
Ã disposição do Ministro das Relações Exteriores de Portu
gal. em visita ao Brasil. 1957, 

Chefe do Cerimonial da Presidência da República, 1967. 
O Embaixador Marcos Antonio de Salvo Coimbra se encontra 

nesta data no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil 
junto à República da Costa do Marfim, 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 15 de fevereiro de 
1978, - Sergio de Queiroz Duarte - Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À Comissdo de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM N' 35, DE 1978 
(n'" 52/78 na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformidade com o artigo 42 (item UI) da Constituição, te· 
nho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a esco
lha, que desejo fazer, do Senhor Vasco Mariz. Embaixador do Brasil 
junto ao Estado de Israel. para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Brasil junto à República do Chipre, nos termos 
do Decreto n9 56.908, de 29 de setembro de 1965. 

Os méritos do Embaixador Vasco Mariz, que me induziram a 
escolhe-lo para o desempenho dessa elevada função. constam da 
anexa informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 27 de fevereiro de 1978. - Erne!ito Geisel. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae: 
Embaixador Vasco Mariz. 

Nascido no Rio de Janeiro. 22dejaneiro de 1921. 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade de Direi
to da Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, 1943. 
Curso de Histôrià Diplomática. Instituto Rio·Branco, 1947. 
Curso sobre Assuntos de Energia Nuclear, 1966. 
Cônsul de Terceira Classe, concurso. IS de dezembro de 1945. 

, Cônsul de Segunda Classe. antiguidade, 23 de outubro de 
1952. 
Primeiro Secretário. antiguidade, 19 de março de 1961, 
Conselheiro, título, 2S de abril de 1962. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 11 de janeiro de 
1967. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento. 11 de novembro 
de 1975. 
Encarregado do Expediente da Divisão Cultural. 1947, 
Chefe da Seção de Publicações do Serviço de Documentação, 
1955. 
Chefe do Serviço de Informações, 1955. 
Chefe da Divisão de Política Comercial, 1963. 
Chefe da Divisão de Conferêndas,. Organismos ti Assuntos 
Gerais, 1963. 
Secretário·Geral-Adjunto, substituto, para Organismos 
Internacíonais.1964. 
Chefe da Divisão de Difusão Cultural. 1964/66. 
Chefe. substituto, do Departamento Cultural de Infor
mações, 1965. 
Chefe da Divisão da Europa Ocidental, 1966/67, 
Secretário-Geral-Adjunto, substituto, para Assuntos da 
Europa Ocidental, África e Oriente Médio. 1966. 
Chefe do Departamento Cultural, 1969/70. 
Chefe da Assessoria de Relações com o Congresso. 1974/77. 
Porto. Vice·Cónsul, 1948/49. 
Belgrado, Terceiro Secretário, 1949/51. 
Belgrado, Encarregado de Negôcíos, 1949, 1950 e 1951. 
Rosário, ViceMCônsul. 1951/52. 
Rosário. Cônsul, 1952/54. 
Rosârio. Encarregado do Consulado. 195 I e 1952, 
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Nãpoles. Cônsul. 1956/59. 
Washington, Segundo-Secretário, (959/61. 
Washington, Primeiro-Se(;retãrio, 1961/62. 
Washington, Conselheiro, 1962.' 
Washington, Ministro-Conselheiro, Missão junto â OEA, 
1967/69. 
Washington, Encarregado da Missão junto à OEA. 1967, 
1968 e 1969. 
Quito, Embaixador, 1970/74. 
Festival Internacional de Música Contemporânea, Pitts
burg, 1952 (membro). 
Reunião sobre Assuntos Latino-Americanos na Univer
sidade de Stanford, 1959 (participante) 
XV, XVI e XVII Sessões da Assembléia-Geral da ONU. 
Nova York, 1960, 1961 e 1962 (membro). 
II Conferência Preparatória da UNCTAD, Genebra. 1963 
(Secretário-Geral). 
Sessão do Conselho das Partes Contratantes do GA TI, 
Genebra, 1963 (Delegado-Suplente). 
XII Conferência-Geral da FAO, Roma, 1963 (Delegado
Suplente). 
XXXVII Sessão da Comissão de Produtos de Base e XLIII 
Sessão do Conselho da FAO; -- Roma, 1964 (Delegado
Suplente). 
Festival Internac'Jonal deCannes, 1965 (representante). 
Conferência de Embaixadores do Brasil na Europa Ociden
tal, Roma, 1966 (Secretário-Geral). 
Seção Brasileira na Reunião da Comissão Mista Brasil-Fran
ça, Paris, 1966 (Membro). _ 
II Reunião Extraordinária do Conselho Interamericano 
Cultural, Washington, 1967 (Delegado-Suplente). 
XII Reuniào de Consulta dos Ministros das Relações Exte
riores das Américas, Washington, 1967 (Membro). 
Reunião EXtraordinária do elES, Washington, 1968 (Chefe). 
Reunião do elES sobre Integração Económica, Washington, 
1968 (Subchefe). 
VI Reunião do Conselho Interamericano Cultural, Port-of
Spain, 1969 (Delegado). 
XIII Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exte
riores das Américas, Washington, 1969 (Membro). 
Reunião do Grupo "ad hoc" do elES, de representantes dos 
países produtores de bananas, Washington, 1969 (Chef~). 
XXXV Bienal de Veneza. 1970 (Comissário). -
Reunião da Comissão Mista Brasil-Bélgica, Bruxelas, 1970 
(Chefe da Seção Brasileira). 
I Reunião do CIECC, Vina dei Mar, 1970 (Delegado). 
Conferência-Geral da UNESCO, Paris, 1970 (Delegado
Suplente). 
Cerimônia da pedra fundamental da Casa do Brasil em 
Israel, Tel-Aviv, 1970 (Representante do Ministério das Re
lações Exteriores). 
II Período Ordinário de Sessões da Assembléia-Geral da 
OEA, Washington, 1972 (Delegado). 
À disposição da Missão Especial da Suíça, às solenidades de 
posse do Presidente da República, 1946. 
Â disposição da Missão Cultural Uruguaia, 1946. 
Conferência Interamericana para Manutenção da Paz e Segu
rança no Continente, Rio o.e Janeiro, 1947 (Assessor do 
Secretariado). 
Congresso Internacional do Folclore, São Paulo, 1954 
(Sccrctârio). 
Congresso Internacional de Música, IBECC, São Paulo, 1954 
(Secretário). 
Comissão de Estudos dos Textos de História do Brasil, 1955 
(Secretário). 
Comissão de InquéTlto nl' 1/1963 (Membro). 
Comissão Nacional da FAO, Rio de Janeiro, 1963 (Secretá
rio-Executivo). 

Comissão de Seleção de Filmes Brasileiros para os Festivais 
Internacionais do Cinema, 1964 (Vice-Presidente). 
Comissão Mista do Acordo de Co-produção cinematográfica 
entre o Brasil e a Espanha, 1965/66 (Chefe_ da seção brasi
leira). 
Comissão Mista Brasil-Bélgica; Rio de Janeiro, 1966 
(Membro da Seção Brasileira). 
Comissão Mista Luso-Brasileira, 1966 (Chefe-Suplente da se
ção brasileira). 
Coordenação do Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Supe
rior, 1969 (Conselheiro). 
Ã disposição do Presidénte do Chile na cerimônia de posse 
do Presidente da República Federativa do Brasil, 1974. 
Â disposição do Presidente da Romênia durante sua visita ao 
Brasil,1975. 
Ã disposição do Presidente do Paraguai por ocasião de seu 
encontro com o Presidente Ernesto Geísel em Presidente 
Prudente, São Paulo, 1976. 
Professor Extraordinário dos cursos Livres de Português e 
Estudos Brasileiros, Rosário. 
Membro Correspondente do Instituto de Coimbra. 
Membro Correspondente do Instituto Interamericano de 
Musicologia, Montevidéu, 1954. 
Medalha da Inconfidência, Brasil. 
Medalha cultural e Comemorativa da Imperatriz Leopol
dina, Brasil. 
Medalha Marechal Caetano de Faria, Brasil. 
Medalha Lauro Milner, Brasil. 
Medalha Alfredo Ferreira Lage, Brasil. 
Ordem do Infante Dom Henrique, Comendador, Portugal. 
Ordem Soberana Militar de Malta, Comendador. 
Ordem da Coroa, Comendador, Bêlgica, 
"Legión d'Honneur", Oficial, França. 
Ordem do Mérito, Comendador, República Federal da Ale
manha. 
Ordem ao Mérito. Grande Oficial, Itália. 
Ordem de Isabel, a Católica, Grande Oficial, Espanha. 
Medalha do Mérito Militar, Oficial, BrasiL 
Ordem de Vasco Nui'iez de Balboa, Grande Oficial, Panamá. 
Medalha Sylvio Romero, Brasil. 
Ordem do Mérito Rio-Branco, Grande Oficial, Brasil. 
Medalha de Ouro do Sesquicentenário do Equador. 
Ordem Nacional do Mérito, Grã-Cruz, Equador. 
Ordem Sebastián de Benalcázar, Grã-Cruz, Equador. 
Medalha do Mérito Militar, Grande Oficial, Brasil. 
Medalha do Méríto Naval, Grande Oficial, Brasil. 
Ordem Tudor Vladimirescu, Grã-Cruz, Romênia. 
Ordem do Mérito Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil. 
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil. 
Medalha da Ordem de Santa Luzia, Brasil. 

O Embaixador Vasco Mariz se encontra nesta data no exercício 
de suas funções de Embaixador do Brasiljunto ao Estado de Israel. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 31 de janeiro de 
1978. - Sérgio de Queiroz Puarte, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República. submetendo à deliberaçdo do 
Senado o projeto de lei: 

MENSAGEM No 30, DE 1978 
(01' 27/78, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42, item V, da 
Constitüição. tenho a honra de submeter à elevada deliberação de 
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Vo~sas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que 
"dispõe .!:iobre doação, à União, pelo Distrito Federal, de bens mó
veis colocados à disposição da Presidência da República em 17 de 
novembro de 1967". 

Brasília, 13 de janeiro de 1978. - Ernesto Getsel. 

E.M.E. 
W 33/77-GAG. 

Brasflia, 16 de novembro de 1977. 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Ernesto Geisel 
Presidente da República Federativa do Brasil 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

Atendendo necessidades inadiáveis da Presidência da Repúbli
ca, na fase de consolidação da nova Capital Federal, o Governo do 
Distrito Federal, naquela ocasião, Prefeitura do Distrito Federal, 
colocou à sua dísposição, por empréstimo, o material relacionado 
pelo Oficio nl" 208/67/DPA, em 17 de novembro de 1967. 

E assim se fez, por não ser possível ao Distrito Federal fazer 
doação de bem público móvel, seja ele servível, seja ele inservível, 
antieconómico ou ocioso, sem prévia autorização em Lei Especial. 

Hoje, em casos especiais, mediante Decreto do Governador, no 
ãmbito da Administração do D'istrito Federal, é permitida a doação 
de bens móveis, na conformidade da Lei n9 6.267, de 24 de novem
bro de 1975, cujo artigo I\> estabelece: 

UArt. 19 O Distrito Federal poderá doar às Autarquias, 
Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Funda
ções que lhe sejam vinculadas, os bens móveis que, 
comprovadamente, forem considerados inservíveis, 
antieconómicos ou ociosos, mediante autorização, em decre
to, do Governador." 

Da leitura do dispositivo acima transcrrto, verifica-se Que a doa
ção, à União, dos bens móveis colocados à disposição da Presidência 
da República, pelo Distrito ·Federal, em novembro de 1967, não 
poderá se efetivar, senão através de autorização prêvia em Lei espe
cial, a exemplo do que ocorreu nas situações indicadas na menciona
da Lei n9 6.267/15, para as doações às Autarquias, Empresas -Públi
cas, Sociedades de Economia Mista e Fundações vinculadas à 
Administração local. 

Ocorre, ainda, que os bens móveis a serem doados, cujo valor 
histórico não vai" além de Cr$ 4.66-1,40 (quatro mil, seiscentos e ses
senta e um cruzeiros e quarenta centavos), na sua quase totalidade 
guarnecem as residências oficiais do Palácio da Alvorada e Riacho 
Fundo, para onde foram transferidos, nos primórdios de Brasília, 
ocasião em que ao Distrito Federal, através da Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, incumbia 
os serviços., obras e construções necessários à instalação do Governo 
da República na nova Capital Federal. 

Nada mais junto, portanto, do que a pretensão da Diretoria 
Administrativa da Presidência da RepÍlbilc-a, -a-o solicitar a regulariza
ção do aludido empréstimo dos bens relacionados em seu Or. 
n9 066/D ADM, de 9 de março de 1977, para que sejam, 
definitivamente, transferidos para o património da União. 

Essa regularização se processaria mediante doação, expres-
samente autorizada em Lei especial, na forma do anteprojeto anexo, 
através de Decreto do Governador do Distrito Federal, acompanha
do de um Anexo contendo a relação dos bens a serem doados. 

Assim. justificada a in"iciativa, tenho a honra de submeter a Vos
sa Excelência, para apreciação do Senado Federal, nos termos do 
artigo 17, § ]9, combinado com o artigo 42. inciso V. da Con<ltiw 
tuição Federal. o incluso Anteprojeto de Lei, que autoriza o Distrito 
Federal a doar à União ...bens móve-ís de sua propriedade, colocados 
de longa data à disposição da Presidência da República. 

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa. Excelência os protes
tos da minha maior estima e elevada consideração. -- Elmo Serejo 
Farias, Governador. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 3, DE 1978 - DF 
Dispõe sobre doaçio, à União, pelo Distrito Federal, de 

bens móveis colocados ii disposição da Presidência da Repú~ 
blica, em 17 de novembro de 1967. 

o Senado Federal decreta: 

Art. )9 O Distrito Federal poderá doar à União os bens 
móveis colocados à disposição da Presidência da República, em 
1967, pela então Prefeitura do Distrito Federal. -

Art. 21' A doaçào de que trata o artigo anterior efetivar-se-á 
por Decreto do Governador do Distrito Federal. 

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições f'':I1 contrário. 

(Às Comissões de Con.çtituicão e Justiça, do Distrito Federal e 
de Financas.) 

OFICIOS DO PRESIDENTE DO SUPREMO 
TRIBUNAL FIWERAL 

Nit-S/01/78 (n\> 57/77-p/Me, na origem), de 19 de dezembro de 
1977, encaminhando ao Senado cópias das notas taquigráficas e do 
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Re~ 
curso Extraordinário n9 87.127, do Estado de Santa Catarina, o qual 
declarou a inconstitucionalidade do art. 1.37 da Lei n9 3.938, de 26 de 
dezembro de 1966, alterado pelo art. 30 da Lei n9 3.985, de 2 de 
junho de 1967, daquele Estado. 

NI' S/02/78 (nl' 58/77-PfMC, na origem), de 19 de dezembro de 
1977, encaminhando ao Senado cópias das notas taquigrãficas e do 
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Re
curso Extraordinário n9 87.225, do Estado de São Paulo, o qual 
declarou a inconstitucionalidade do art. 10, do Decreto-lei Federal 
09 1.216, de 9 de maio de 1972, e do § 21', do art. 98, da Lei Paulista 
n~ 440, de 24-9-74. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

oFlCIOS DO SENHOR PRIMEIRO..sECRETÁRIO 
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N9 576/77, de 5 de dezembro de 1977, comunicando a apro
vação das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~ 120, 
de 1977 (nl' 3 .891-B /77. na Casa de oiigem), que dispõe sobre as ati vi
dades e serviços tur1sticos; estabelece condições para o seu funciona~ 
mento e fiscalização; altera a redação do artigo 18, do Decreto-lei nl' 
1.439. de 30 de dezembro de 1975, e dá outras providências. 

(Projeto enviado à sanção em 5 de dezembro de 1977); 
N9 577/77, de 5 de dezembro de 1977, comunicando a apro

vação da emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 94, de 
1977 - Complementar'{n\> 144-C/77 - Complementar, na Casa de 
origem), que altera a redação do artigo 59, caput. da Lei Córriple~. 
mentar n\> 1. de 9 de novembro de 1967, que "dispõe sobre a criação 
de novos municípios, e dá outras providências. 

(Projeto enviado à sanção em 5 de dezembro de 1977); 
N9 578/77, de 5 de dezembro de 1977, comunicando a rejeição 

das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n\> 128, de 1977 
(09 4.364.~Cf77, na Casa de origem), que dispõe sobre O Magistério 
da Marinha, e dá outJ:as providências. 

(Projeto enviado à sanção em 5 de dezembro de 1977); 
N~ 579/17, de 14 de dezembro de 1977, encaminhando 

autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n9 109; de 1974 (n\> 449aC/7I. 
na Casa de origem), que dispõe sobre os estágios de estudantes de es
tabelecimentos de ensino superior e de ensino profissionalizante de 
2'Grau e Supletivo, e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei nQ 6.494, de 7 de dezembro 
de 1977); 

NI' 580/77, de 14 de dezembro de 1977, encaminhando 
autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n9 82, de 1974 (n~ 1.463-
8/73, na Casa de origem), que institui a "Anotação de Responsabili
dade Técnica" na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura 
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e agronomia; autoriza a criação, peto Conselho Federal de Enge~ 
nharia, Arquítetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de 
Assistência Profissional, e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n~ 6.496, de 7 de dezembro 
de 1977), e 

N'iI 581/77, oe 14 de dezembro de 1977, encaminhando 
autógrafo do Projeta de Lei da Câmara n'il 128, de 1977 (n9 4.3648 
8/77, na Casa de origem), que dispõe sobre o Magistério da 
Marinha, e dá outras providências. 

(Projeto que se transformou na Lei n9 6.498, de 7 de dezembro 
de 1977). 

O SR. PRESIDENTE (José Linçloso) - O Expediente lido vai à 
publicação. 

A Presidência recebeu as Mensagens n\ls 36 a 46; de 1978 (n's 30 
a 37, e 49 a 51, de 1978, na origem), pelas quais o Senhor Presidente 
da República, nos termos do disposto no art. 42, item VI, da 
Constituição, submete ao Senado propostas do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda para que a Fundação Universidade Estadual de 
londrina (PR), o Governo do Estado de Pernambuco (PE) e as 
Prefeituras Municipais de Fátima do Sul (MT), Pelotas (RS), 
Piratininga (SP), Rondonópolis (MT), Santa Bârbara d'Oeste (SP), 
V.linhos (SP), Toledo (PR), Monte Mor (SP) e Natal (RN), sejam 
autorizados a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelo 
art. ')fl da Resolução 62/75, d~ta Casa, e possam realizai' operações 
de crédito para os fins que espe-cificam 

As matérias serão despachadus às Comissões de Economia e de 
Constituição e Justiça. 

O SR. PRFSIOENTE (José Lindoso) - A Presidência comuni
ca que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, determinou o 
arquivamento, por terem recebido pareceres contrârios, quanto ao 
mérito, das Comissões a que foram distri,!:>urdos, dos Projetos de Lei 
do Senado N?s: 
100, de 1974, do Senhor Senador Jos6 Esteves, que adita parágrafo 
ao art. 16 da lei n9 5.101, de 13-9-66, que criou o Fundo d.e.Garantia 
do Tempo de Serviço, a fim de assegurar direitos aoS empregados 
estáveis, optantes ou não; 
194, de 1975, do Senhor Senador Orestes Quércia, que dá nova reda
ção ao capul do art. 59 da Lei nq 4.923, de 23 de dezembro de 1965, 
assegurando melhor amparo ao desempregado. 
233, de 1975, do Senhqr Senador Nelson Carneiro, que torna 
obrigatória a apresentação de documentação comprobat6ria de 
quitação dos depósitos relativos ao FGTS, para os fins que 
especifica; 
117, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que dâ~-nova reda
ção ao art. 129, caput. da Consolidaçãc das Leis do Trabalho; 
188, de 1976, do Senhor Senador Franco Montoro, que dispensa a 
concordância do empregador no caso da opção do empregado pelo 
sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 
214, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que acrescenta 
parágrafos ao art. 29 da Lei n' S,107, de 13 de setembro de 1966, e dá 
outras providências; 
27, de 1977, do Senhor Senador Roberto Saturnino, que acrescenta 
parágrafo ao art. 4' do Decreta8lei n'" 791, de 27 ele agosto de 1969, 
que dispõe sobre o pedágio em Rodovias Federais, e dá outras 
providéncias; 
48, de 1977, do Senhor Senador Vasconcelos Torres. que determina 
medidas sobre as embalagens de detergentes, sabões e outros produ
tos da espécie, e dá outras providências; e 
197. de 1977. do Senhor Senador Leite Chaves, que prorroga para 20 
de junho de 1978 o início da vigência e prazo de regulamentação da 
Lei nq 6.435, de IS dejulho de 1971. que dispõe sobre a previdência 
privada, alterando, ainda, a redação de seu 3rt. 42, § 5'. 

O SR. PRESIDENTE (José. LindoJso) - A Presidência convoca 
sessão conjunta a realizar8se hoje, às 18 horas e 30 minutos, no Plená
rio da Câmara dos Deputados, destinada à leitura da Mensagem 
Presidencial n9 115, de 19778CN, referente ao Projeto de Lei n' 26, 
de 1977-CN. 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a Mesa, requeri8 
menta que será lido pelo Sr. l'8Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 5, DE 1978 

Pelo falecimento do Ministro Aliomar Baleeiro, Jurista e Profes8 
sor insigne, Parlamentar dos mais atuantes na vida pública brasilei
ra, democrata autêntico, requeremos, na forma regimental, e de acor
do com as tradições da Casa, as seguintes homenagens de pesar: 

a) inserção em ata de um vqto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à famma e ao Estado da Bahía; 
c) destinação do Expediente de uma das sessões do Senado Fe~ 

dera] para reverenciar sua memória. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1978. - Ruy Santos - HenrIque 
de La Rocque - Mauro Bene"ides - Lourival Baptista - Renato 
Franco - Otto Lehmann - Luiz Cavalcante - Murilo Paralso -
Eurico Rezende - José Samey. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Em votação o 
requerimento. 

Os Srs, Senadores que o aprovam queiram permanecer senta-
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
A Presidência farã cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, oficio 
que será lido pelo Sr. l'-Secretário. 

E lido o seguinte 

Brasflia, 13 dejaneiro de 1978. 
Excelentíssimo Senhor 
Senador José Lindoso 
DO. l' Vice8Presidente do Senado Federal 

Senhor 19 Vice-Presidente, 
Tendo sido convidado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 

da República para integrar a comitiva presidencial que visitarâ o 
México, solicito, nos termos do disposto nos artigos 36, § 2' da 
Constituição e 44 do Regimento Inter-no da Casa, a necessária licen8 
ça do Senado para o desempenho dessa missão. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex.celência a 
expressão do meu alto apreço. Petrônio portella. 

- O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O expediente que aca~ 
ba deser lido foi deferido pela Presidência no dia 13 dejaneiro próxi~ 
mo passado. de acordo com o disposto no art. 45 do Regimento 
rnterno. 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a_ mesa, 
comunicações que serão lidas pelo Sr. 1q8Secretârio. 

São /idas as seguintes 

Em 2 de março de 1978 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que: me 

ausentarei do País a partir de 2 de março, para, devidamente 
autorizado pelo Senado, na forma do art. 36, § 2f; dã Constituição e 
art. 44 do Regimento Interno, integrar a Comitiva Presidencial que 
visitarâ a República Federal da Alemanha. ' 

Atenciosas saudações. - J essé Pinto Freire. 

Em 3 de março de 1978 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me 

ausentarei do País a partir de 4 de março, para. devidamente 
autorizado pejo Senado, na forma do art. 36,"§ 29, da Constituição e 
art. 44 do Regimento Interno, integrar a Comftiva Presidencial que 
visitará a República Federal da Alemanha. 

Atenciosas saudações. - Virgílio Távora. 
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o SR. PRESIDENTE (José Undoso) - A Presidência fica 
ciente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. ll'-Secretârio. 
E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 6, DE 1978 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, 'Solicito trans
cri'çào nos Anais do Senado, do pronunciamento da conselheira 
Esther de Figueiredo Ferraz, em homenagem póstuma ao professor 
Vicente Ráo, publicado no jornal O Estado de S. Paulo. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1978. - Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - De acordo com o art. 
233, § 19 , do Regimento Interno, o requerimento será submetido a 
exame da Comissão Diretora, 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-5ecre-
tário. 

E lido o.seguinte 

REQUERIMENTO N' 7, DE 1978 

Exm9 Sr. Presidente do Senado Federal: 

O Senador que esta subscreve, com apoio no Regimento da 
Casa, vem requerer a V. Ex~ seja informado ao Senado, o relatório 
dos trabalhos dos Srs. Senadores com referência ao ano de 1977 com 
indicação dos discursos proferidos, projetos apresentados e requeri
mentos enviados à Mesa por Senador, especificadamente, bem como 
quaisquer outras manifestações que atestem seus pronunciamentos 
no plenário. 

Sala das Sessões, 2 de março de 1978. - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A matéria de que trata 
o requerimento do Sr. Senacror Dirceu Cardoso, consta do Relatório 
da Presidência que está sendo distribuldo, hoje, aos Srs. Senadores, 
satisfazendo, portanto, ao requerido por S. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante, nos 

termos do inciso VI do art. 16 do Regimento Interno, para uma 
comunicaçào inadiável. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Sena
dores: 

Em artigo sob o título "Magalhães anuncia no dia 15 seu Více, 
um congressista", O Globo de hoje inclui o meu nome entre os de 
provã.veis candidatos a Vice-Presidente da República, na chapa do 
Senador Magalhães Pinto. 

Cumpre-me, pois, dizer algo a respeito. 
Primeiramente, não recebi convite, nem mesmo simples con· 

sulta, de quem quer que seja, para figurar na referida chapa, o que 
seria muito honroso para mim, tanto pela extraordinária relevância 
do cargo, como pela dignificante companhia do eminente Senador 
Magalhães Pinto. 

Em segundo lugar, declaro que se tal convite me fosse formu
lado eu o recusaria. Recusaria, entre outros motivos, porque em tele
grama ao General João Baptista Figueiredo, expedido em 9 de ja
neiro, dei-lhe conhecimento do meu apoio à indicaçào do seu ilibado 
nome para disputar a Presidência da República, como candidato da 
Aliança Renovadora Nacional. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Undoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador LourivaI Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A comunidade sergipana recebeu consternada a notícia do fale· 
cimento. a 9 de fevereiro passado, do Dr. Augusto Cesar Leite, no
tável personalidade do meu Estado, a que serviu sempre, com grande 

ambr e excepcional dedicação, e de formação nitidamente cristão, to
cada daquele humanismo que encarna as pessoas que se fazem men
sageiras do bem. 

Versátil na sua cultura, teve, contudo, na Medicina; a· sua 
grande paixão, exercendo-a com idealismo, alta proficiência e 
segurança. 

Como médico, não se prendeu aos mecanismos dos que bus
cando apenas o aperfeiçoamento científico, assumem uma postura 
de frieza. 

Ao contrário: a Medicina permitiu-lhe a abertura de amplos ho
rizontes e foi-lhe, sobretudo, a fonte de inspiração de obras que irào 
perpetuar a sua memória; aguçou-lhe a sensibilidade, dilatou os hori
zontes de seu mundo espiritual, de tal maneira que, mesmo vivendo e 
trabalhando em Sergipe, Estado territorialmente pequeno, mas 
celeiro de grandes valores, sempre possuiu uma visão universal da 
problemática dos nossos dias, com que pôde, desse modo, identificar~ 
se com os grandes movimentos e com as grandes aspirações do 
tempos atuais. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. LOVRIV AL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com 
muito prazer, eminente.Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Somente agora, atravês 
do discurso de V. Ex', estou tomando conhecimento do desapareci
mento desta grande figura da Medicina brasileira, como da política 
nordestina, que foi o Dr. Augusto Cesar Leite. Como baiano, vizi
nho de Sergipe, acompanhei-lhe a vida e sei do destaque que ele deu 
à sua terra e da projeção que soube granjear em todos os meios 
sociais de Sergipe e da Sahia. Receba Sergipe, na pesi'-oa de V, Ex', o 
meu pesar pelo falecimento do Dr. Augusto Cesar Leite. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Muito 
grato a V. Ex', eminente Senador Ruy Santos, pelo seu aparte a 
respeito daquele grande sergipano, daquele grande brasileiro, que foi 
o Dr. Augusto Cêsar Leite, que prestou relevantes serviços à Pátria. 

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

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com 
muito prazer eminente Líder, Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA -, ES) - Da mesma forma que 
o nosso eminente colega Ruy Santos solidariza-se com a homenagem 
que V. Ex' presta, desejo inserir, também, o gesto do meu apoio, 
salientando que o Dr. Augusto Cesar Leite foi Senador de 1935 a 
1937, e, se não tivesse havido a implantação do Estado Novo, S. Ex' 
teria prosseguido na melhor prestação de serviço ao seu Estado. 
Igualmente, nesta oportunidade, quero estender a expressão do 
nosso pesar ao nosso ilustre colega Senador Augusto Franco, de 
quem o vulto desaparecido era sogro. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Muito 
grato a V. Ex'. eminente Senador Eurico Rezende, por este aparte 
que dá de apoio às homenagens que prestamos na tarde de hoje ao 
saudoso Dr. Augusto Cesar Leite. 

Amando e dedicando-se a Sergipe, o Dr. Augusto Cesar Leite 
muito amou o Brasil e, mais do que isto, procurou auscultar os 
anseios do mundo na universalidade de seu espírito, ímpondo·se 
como figura de alto relevo na história da Medicina em seij Estado. 
Compreendendo, na sua ex.ata dimensão e no seu sentido humano e 
social a missão do médico, não se deixou perder peta tentação dos 
lucros imediatos, mas fez da profissão um sacerdócio a serviço dos 
seus semelhantes. Escolhendo a Cirurgia como campo de sua reãliza
ção profissional, não se deixou esmagar pela frieza dos que se 
especializam em técnicas, esquecendo·se do homem. Ao inaugurar o 
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Hospital de Cirurgia, uma das obras que o imortalizou, disse o 
Dr. Augusto Leite: 

"O verdadeiro cirurgião não se impõe, s6 e s6, pela 
habilidade manual, mas por um complexo de qualidades que 
a cultura médica, a cultura científica, filosófica é literâ.ria 
estimulam, afeiçoam e requintam, adelgaçando-lhe o entendi
mento para a prática do miraculoso mister em que as mãos 
maravilham, refletindo sempre, em cada um de seus movi
mentos, a direção superior de um espírito altamente culti
vado, fino e percuciente, na crítica, prolixo, no perscrutar, 
pronto e refletido, no decidir, independente e fértil, no criar, 
o artista no apuro e no remate da obra empreendida." 

Vivendo em Sergipe, soube, Como médico, enfrentar as agruras 
das limitações para o exercício pleno de sua profissão. Pondo em 
prãtica, tal como corajoso pioneiro, a adoção de novas técnicas para 
curar ou alívíar os sofrimentos dos. seus semelhantes, sentiu -que o 
Hospital Santa Izabel, por circunstâncias diversas, não poderia ofere
cer-lhe, apesar dos esforços por ele desenvolvidos, as condições 
ideais de segurança no início de suas atividades de cirurgia. 

Contando com o apoio decisivo do então Governador Graccho 
Cardoso, lançou-se à decisiva tarefa no sentido de dotar o seu Estado 
de um hospital à altura, no campo da Cirurgia. Surgiu, assim, a 
idéia, logo concretizada, do Hospital de Cirurgia, que hoje presta 
relevantes serviços à comunidade sergipana e que tem o nome de, 
"Hospital de Clínicas Doutor Augusto Leite", numa justa homena
gem ao seu fundador. Inaugurado o Hospital de Cirurgia, em maio 
de 1926, jã naquela época, o Governador Graccho Cardoso profeti
zava o futuro esplendoroso daquela grande obra: 

"Que mais esplêndido triunfo poderia eu almejar, eu que 
o construí, levado pelas sugestões do operador, esse 
benemérito da humanidade, que pede ao coração todos os 
segredos dos seus grandiosos sucessos, esse apaixonado da 
sua profissão, esse artista irrivalizãvel da ciência, no Brasil, 
cuja modéstia, apenas explica a voluntária obscuridade dos 
merecimentos verdadeiros e que, conscientes do próprio 
valor intrfnseco, retraem-se à fama não assoprada pela voz 
das suas trombetas?" 

E conClui Graccho Cardoso: "Monumentos humanitários e 
cristãos, como o Hospital de Cirurgia, assentam no reconhecimento 
afetuoso do povo como na solicitude oficial do Estado, porque são o 
apanâgio da solidariedade coletiva". 

No'entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, Augusto Cesar 
Leite não se limitaria, específicamerile, ao campo cirórgico. Homem 
de sensibilidade, voltou-se para outros problemas de assistência 
materno-infantil, valendo destacar, dentre as suas obras, a criação da 
Casa Maternal Amélia Leite, outro empreendimento pioneiro e de 
largo alcance social no Estado de Sergipe. Além dessas obras as
sistenciais, sempre foi o Dr. Augusto Leite, um homem preocupado 
com o desenvolvimento dos recursos humanos, razão pela qual fun
dou a Escola de Auxiliares de Enfermagem e também plantou a 
semente do que é hoje a Faculdade de Ciências Médicas de Sergipe. 

Possuidor de um poder de comunicação que era reflexo 
eloqUente das suas obras, foi membro da Academia Sergipana de 
Letras e em seus pronunciamentos sempre revelou espírito humanitá
rio. Homem de fé, sempre procurou haurir nas lições de Cristo a 
inspiração desta solida.rie_dªd~ universal, tendo os seus méritos 
reconhecidos pela Santa Sé, que lhe outorgou o título de Comenda
-dor da Ordem de São Silvestre. O" seu lema foi sempre aquele do 
conhecido brocardo médico: u b tarefa divina fazer cessar a dor". 

Sr. Presidente, acredito poder afirmar que o pesar que ora 
manifesto, é também, sem dúvida, o do Senado Federal a que perten
ceu o Dr. Augusto Cesar Leite, que aqui representou o Estado de 
Sergipe, eleito que foi, pelo Partido União Republicana Sergipe, 
tendo exercido o seu mandato de 2 de maio de 1935 a 10 de novem· 
bro de 1937, tornando-se credor, pelo seu trabalho e por suas virtu
des. do respeito e da estima de todos os seus colegas. 

Era ele irmão do Senador Júlio Leite, Francisco Leite Filho, 
Aloysio Leite e de Dona lzaura Leite, tio do Governador José 
Rollemberg Leite e sogro do Senador Augusto Franco, eminente 
companheiro de Sergipe nesta Casa. 

O Sr. Augusto Franco (ARENA - SE) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com mui· 
ta honra, nobre Senador Augusto Franco. 

O Sr. Augusto Franco (ARENA - SE) - Senador Lourival 
Baptista, Sergipe é grato pela expressão dessa homenagem feita por 
V. Ex' nesta Casa. Em princípio de agosto de 1976, fiz um discurso, 
nesta Casa, sobre a comemoração do cinqUentenãrio do "Hospital 
de Cirurgia" hoje "Hospital das Clínicas Dr. Augusto Leite." Essa 
notãvel obra social foi criada por este homem que faleceu no mês de 
fevereiro último, fora outras obras de caráter social. Ao exaltar a 
personalidade do Dr. Augusto Cesar Leite, V. Ex' bem representa o 
sentimento do povo sergipano, pois ele foi, no pensar de dÍversos 
expoentes do nosso Estado, o maior sergipano de sua geração, pela 
notâvel obra social que construiu, espírito altruísta que foi pela sua 
formação cultural e pelo exemplo de carâter perante a sociedade 
sergipana. A sua ramaia, por meu intermédio, agradece as suas since
ras palavras de exaltação a este exemplar homem público, que mor
reu como padrão ímpar de dignidade e de autoridade moral, que os 
sergipanos acataram e respeitaram enquanto vida teve. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE)-Ouço, emi
nente Senador Augusto Franco, as palavras de agradecimento, em 
nome da família, por esta homenagem que fazemos, na tarde de hoje, 
à figura do saudoso e grande sergipano, pelo infausto acontecimento 
que enlutou o nosso Estado. 

O Dr. Augusto Cesar Leite deixou uma prole numerosa, 6 filhas 
e um filho, o Professor Oswaldo Cruz Leite, da Faculdade de Ciên
cias Médicas de Sergipe, e netos, bisnetos que, com toda a famma, 
seus amigos e conterrâneos, pranteiam o seu desaparecimento. 

A sua morte foi muito sentida em todo o Estado e o povo sergi
pano lhe prestou significativas homenagens no seu sepultamento, no 
dia 10 de fevereiro. Vários oradores expressaram pesar pela grande 
perda e enalteceram as qualidades e virtudes do grande sergipano, 
cuja vida e cujas obras haverão de servir de inspiração aos que dese
jem servir ao povo, amando o próximo e lutando por seu bem-estar 
num trabalho de dedicação e fraternidade. 

Incorporo ao meu pronunciamento os discursos proferidos pelo 
Dr. Eduardo Vital Santos Melo, Secretârio de Saúde em nome do 
Governo do Estado e do Professor Laura de Brito Porto, Presidente 
da Fundação Beneficência Hospital de Cirurgia. 

O Sr. Gilvan Rocha (MOB - SE) - V. Ex' permite um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Pois não, 
Senador Oilvan Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (MOS - SE) - O sentimento de tristeza, 
Sr. Senador, é unânime tanto na Bancada de Sergipe quanto de todo 
O povo da nossa terra. O Comendador Augusto Leite, enquanto vi
vo,já era um personagem da História. Morto, sua figura continuarâ., 
pelo exemplo, a guiar a nova geração dos brasileiros, médicos ou 
mesmo homens públicos, pois o venerãvel profissional da Medicina 
foi um paradigma de seriedade, sabedoria e humanismo tanto na sua 
prortssão, como na vida pública, deixando uma mem6ria como pou
cos neste século. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Muito 
agradeço o aparte do nobre Senador Gilvan Rocha que reitera o 
sentimento de toda a comunidade sergipana. 

Senhor Presidente, lamentando o desaparecimento dessa grande 
personalidade, prestamos esta homenagem à sua memória e nos as
sociamos ao pesar dos sergipanos, da classe médica e da sua família. 
Assim cumprimos um dever de consciência e de representante de 
Sergipe nesta Casa, a que ele também pertenceu e honrou. Os gran-
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des vultos que se projetam como o Dr. Augusto Cesar Leite, não po
riem ficar apenas no culto da saudade. porque merecem a moldura 
da mais sincera gratidão. (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURI
VALBAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Palavras pronunciadas pelo Secretário da Saúde Eduardo 
Vital em nome do Governo do Estado. 

Jacques Maritain, cuja vida foi um poema de paz, declarou em 
um (h ... ~ seus ensinamentos sobre a filosofia da História que "q~anto 
mais no;:,. ~",roximamos da pura essência da espiritualidade, tanto 
mais leves e I •. mos palpáveis, tanto mais espontaneamente delicados 
se tornam os meios temporais empregados em seu serviço. E !Í estâ a 
condição de sua efkâ.çia. Tênues. demais para serem detidos por 
qualquer obstáculo, penetram onde o mais poderoso equipamento se 
mostra incapaz de penetrar". 

Onde, afinal, residiu e ainda reside a força espirítual do Doutor 
Augusto cesar Leite que, participando da História, soube ser tão 
bem a histôria de cada alma que teve o privilégio da aproximação 
com esta figura marcada pelo humanismo dos que sabem procurar a 
essência da espiritualidade? A resposta, que encontro, é a seguinte: 
os homens, marcados pela fé, sabem colocar a esperança e a caridade 
em um plano superior, de tal modo que a morte física significa o 
começo de uma nova vida cheia de luz ede amor. 

Augusto Cesar Leite, como médico, fez da medi.ci.na,l!.Il1 .. s1lcerd6-
cio em comunhào com Deus e em comunhão com os seus irmãos em 
Cristo Jesus. Augusto César Leite, como político, soube colocar a 
solidariedade como instrumento da Providência na inspiracão de 
suas palavras e de seus gestos, fortalecendo o diálogo .a serviço do 
desenvolvimento e da justiça social. Augusto César Leite, como 
administrador, soube ser inspirador e fundador de entidades, que di
rigiu com a magnitude do seu coração, convertendo o trabalho 
naqueles tesouros espirituais, que o tempo não consegue destruir. 
Augusto Cesar Leite, como homem de letras, possuía a sensibilidade 
artística do envolvimento .. de maneira a conquistar, pela palavra, o 
que, pela ação,jâ se constituía a eloqUência do exemplo. Augusto Ce
sar Leite, como filho da Igreja Católica, soube manter a fidelidade 
do exemplo, não se fechando na escuridão do sectarismo fanático, 
mas abrindo as portas imensas do seu coração ao Pai de Misericór
dia e, tal como nos ensina a espiritualidade da Regra de São Bento, 
era prudente e retletído nas suas ordens, sempre mantendo o discerni
mento, o equilíbrio e a discrição. 

Em nome do Governo do Estado, tentando corresponder ao ges
to de confiança da iocumbência que me fOI delegada pelo Excelentís
simo Senhor Governador Doutor José Rollemberg Leite, aqui eata
mos para expressar ao Doutor Augusto César Leite a nossa profun
da gratidão por tudo quanto realizou e certament.e .irá continuar rea
lizando, na Paz doo Justos, em favor do desenvolvimento do Estado. 

Discurso pronunciado pelo Dr. Laura de- Brito Porto, 
·-Pres-idenre-da-Fundaç-i-o·:Be-ne-ficênd:l--HQ-spitaLde.CÍrmgia: 

Dr. Augusto, 
São poucas as palavras que lhe dirijo, neste momento, repassa

das de dor e de emoção e do mesmo sentimento de solidariedade que 
empolga a todos que trabalham na Fundação Beneficêncía Hospital 
de Cirurgia. 

O fato que presenciamos nesta hora de tristeza para todos nós, 
conquanto já de certo modo esperado, é contudo confrangedor. Não 
admite consolação o pesar corn que lamentamos a ausência, porque 
a simples idéia do seu afastamento da casa que fundou, modelou e 
manteve, durante décadas, sob o prestigio de sua vigorosa personali
dade, nos deixa perplexos, Nada mais natural do que a morte, pelo 
caráter inelutável de que ela se reveste~ somos, nào obstante, levados 
a formular uma interrogação: "Por que vidas como a sua, Dr. Augus
to, não se perpetuam entre n6s, avivando nos homens a noçào de que 
as forças do bem não se devem extinguir da face da terra"? A respos
ta seria de que a fria realídade é esta mesma, ficando. entretanto, os 

bons exemplos daqueles que viveram, como o senhor. no eximio 
amor da medicina e do sacerdócio que ela consagra. 

"A bondade imanente e secreta é a expressão de Deus no desti· 
no dos homens." E ela nunca esteve ausente quando o mestre 
cuidou, durante meio século, da imensa legião de necessitados tangi
dos pela dor e privados da alegria da saúde. O tempo não lhe foi bre
ve e quando os anos lhe vincaram as feições e tornaram branca a ca
beça venerâvel, com a marca de lutas e trabalhos, sacrifícios, já havia 
cumprido a sua mis'são. 

Debalde os encantos da fortuna desafiaram-lhe a perspectiva da 
nossa própria contingência. Servido por um temperamento equilibra
do e um carâter reti1fnio, teve também a sorte de contar com dotes 
intelectuais pouco comuns. Assim, com o apoio da Providência, pô
de armar esquemas, vencer resistências e afastar hostilidades em ho
ras adversas, emoldurando o quadro de sua vida com aquela fé 
inquebrantãvel na própria ação. 

'Não se comete, contudo, o engano de pensar que a sua obra está 
quase apenas na construção do Hospital de Cirurgia, atualmente 
Hospital de CHr1icas Dr. Augusto Leite, da Casa Maternal Amélia 
Leite ou da Escola de Auxiriares de Enfermagem; na ação política ou 
no cultivo das letras, que cultivou com carinho. Es.lã também e 
principalmente na maneira como viveu. Velejou, desde o início, a pa
nos largos. pelos rumos da própria vqcação. Criou uma escola de tra
balho fecundo, de estudo. de honradez e, sobretudo, de profundo 
respeito à dignidade do homem. Os seus discípuJos, aqui preSentes, 
estão, de certo, concordando cam estas palavras. 

Ao atingir a idade provecta, voltou-se para as amenidades do 
lar, onde podia, livre de tensões, cultivar afinidades e enxergar, em 
cada curva do passado, o marco das próprias benemerências. 

Nào trago aqui, Dr. Augusto, a sua biografia, explorando os 
diversos ângulos da sua personalidade, à qual estive ligado por uma 
longa e verdadeira amizade. Trago sim o último adeus da mesa 
A-dministrativa do Hospital de Cirurgia, que atualmente tem o seu 
nome, e de quantos aqui trabalham - colegas, discípulos, enfermei
ras ou simples funcionârios - e destas vetustas paredes, transforma
das num templo que abriga, no momento que o mestre parte para a 
Bem-A venturança, o grande e belo ideal de uma vida. 

Adeus, insigne Mestre e caríssimo amigo. 

o SR. PRESIDENTE (José Undoso) - A Presió-ência se 
associa às homenagens de pesar pelo falecimento do Dr. Augusto 
Leite, do Estado de Sergipe, cuja trajetâria política e serviços notá
veis prestados ao seu Estado, foram objeto de discurso do ilustre 
Senador Lourival Baptista. Ele, como médico e como cidadão, pres
tou os maiores serviços ao seu Estado e à Nação, inclusive a esta 
Casa, pois foi Senador no período de 1935 a 1937. Transmitindo, 
portanto, ao Estado de. Sergipe, através da sua representação nesta 
Casa, o pesar da Presidência do Senado, rendemos um preito de re
conhecimento a um de seus mais ilustres filhos. 

o SR. eRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao 
nQbreSenador'Mauro Benevides. . 

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

No mês de janeiro do corrente ano, quando em recesso o Con
gresso Nacional, transcorreu uma data de marcante significação .. pa
ra a história cultural do Pafs: a que assinalou o cinqüenteoário de 
fundação do jornal O Povo. que se edita em Fortaleza e que circula 
em vârias capitais brasileiras. 

A 7 de janeiro de 1928, sob a direção de Demócrito Rocha, cirR 
culava o primeiro número daquele periódico. com feição gráfica, mo~ 
derna e a disposição elogiável de pugnar pelos legítimos interesses do 
Estado e as mais caras tradições de nosso povo. 

Pelos seus quadros, têm passado figuras exponenciais das letras 
cearenses que continuavam e continuam a luta do inolvidável funda
dor, dentro das mesmas diretrizes que o inspiraram, em sua iniciati
va, hã 50 anos. 
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Antigo redator de O Ceará: no qual foi companheiro de Júlio de 
Matos Ibiapina, Moésia Rotim, Alfreu Faria de Aboim e Djacir Me w 

neres, Demócrito impôs-se petas arrojadas posições assumiôas, que 
lhe valeram vigorosa reação do clero e das autoridades da época, as 
quais mereceram a sua crítica contundente nas páginas do novo Ór
gão de nossa imprensa. 

Para ele era "no jornal que o povo encontra o seu pào espiritual 
de cada dia." 

Como seu principal colaborador. Paulo Sarazate Ferreira Lopes 
tornou-se incomparável e dedicado amigo, sucedendo-o na direção 
de O Povo e iniciando, ali, brilhante trajetória que o levou à Governa
daria, à Assembléia Legislativa. à Câmara dos Deputados e ao Sena
do da República, 

Os momentos mais difíceis da vida de Demócrito da Rocha tive
ram a assistência leal e desvelada de Sarazate, que, a 19 de novembro 
de 1943, dois dias depois do desaparecimento de seu sogro e chefe, es
crevia na primeira página de O Povo: 

"Demócrito era tudo nesta Casa. Há quase 8 meses en
contrava-se materialmente afastado da redação, mas era dele, 
embora doente, que provinham as luzes do nosso caminho. 

Sem ele, tudo se torna escuro às nossas vistas, 
Não mediremos sacrifícios, porém, nós que ficamos. pa

ra sermos dignos de sua memória. Tudo haveremos de empre
ender para que, das regiões aonde foi chamado, ele compreen
da que não semeou em vão. As suas lições estão bem vivas em 
cada um de nós e, por isso mesmo. anima-nos, nesta hora cru
ciante, a esperança de que saberemos ser dignos dele," 

O Sr. Wilson Gonçalves (ARENA- CE) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MOB - CE) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Wilson Gonçalves (ARENA - CE) - Desejo, neste 
momento, associar-me ao registro que V. Ex' está faiendo, da trans
corrência do cinqUentenário de fundação do jornal O Povo. real
mente um dos principais periódicos do nosso Estado. Salientou 
muito bem V. Ex' os passos primeiros desse diário, para enaltecer as 
figuras daqueles que o idealizaram, e que, até hoje, pelos seus suces
sores, têm empreendido um trabalho notável no sentido da divul
gaçào dos fatos da nossa terra. -O Povo. nascido com o objetivo ini
cial de ser sustentáculo político de agremiações partidárias, cresc~u 
em volume e em maturidade, adquirindo uma orientaçào de indepen
dência, o que o torna, sem dúvida, um dos mais conceituados jornais 
da nossa terra. E, por conseguinte, uma data muito significativa. essa 
do cinqUentenário do jornal O Povo. e eu desejo. assim, manifestar, 
ao lado da voz autorizada de V. Ex'. a minha admiração e o meu 
apreço a esse grande órgão da imprensa cearense, 

O SR. MAURO BENEVIDES (MOB - CE) - Agradeço a 
V. Ex'. nobre Senador Wilson Gonçalves, que traz, c'om o seu 
aparte, mais uma manifestação pos}ttva e sincera, de enaltecimento à 
brilhante trajetória cumprida, durante 50 anos. pelo jornal O POWJ. 

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA - PI) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MOB - CE) - Com todo 
prazer, nobre Senador Helvídio Nunes. 

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA - PI) - Nobre Senador Mauro 
Benevides, a exemplo do Senador Wilson Gonçalves, também, neste 
instante, desejo congratular-me com V. Ex' pelo discurso que está fa
zendo por ocasião das comemorações dos 50 anos' de existência do 
Jornal O Povo. Sabe V. Ex' que aquele jornal tem uma circulação 
muitõ amp(il-' em todos os Estados brasileiros e, de um modo parti
cular, ele chega diariamente ao meu Estado - o Piauí,Publica 
mesmo uma coluna, uma página inteira, todos os dias, com o noti
cíário de tudo quanto ocorre. no meu Estado, De maneira que, por 
intermédio .de V. Ex', quero, também, transmitir a todos quantos 
hoje fazem O POL·O. as congratulações do meu Estado por tão bri
lhante evento, 

O SR. MAURO BENEVIDES (MOB - CE) - Expresso a 
V. Ex', nobre Senador Helvídio Nunes, os meus agradecimentos pela 
solidariedade emprestada à homenagem que se tributa, neste ins
tante, ao jornal cearense O Povo. que circula também em outras capi
tais do Brasil, como a do Estado de V. Ex', a cidade de Teresina. 

O Sr. Lourival Baptista (ARENA - SE) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MOB _ CE) - !':com o maior 
prazer que concedo o aparte ao' nobre Senador Lourival Baptista. 

O Sr. Lourival Baptista (ARENA - SE) - Associo-me às 
homenagens que V. Ex' presta, nesta oportunidade, aos cinqUenta 
anos do Jornal O Povo. Convidado que fui, pela atual Presidente. D, 
Albaniza Sarazate. para lá estar presente, precisamente a seis de ja
neiro, não pude fazê-lo, porque nesse dia. visitaria' Sergipe o Minis
tro Ney Braga. S.enti bastante não ter comparecido às homenagens 
que o Ceará tributava ao conceituado órgão da sua Imprensa. Mas, 
nesta hora, quero associar-me às homenagens que V, Ex' presta a 
esse jornal. que foi fundado pelo grande jornalista que foi o saudoso 
Demócrito Rocha, tendo depois na sua direçã.o, aquele inesquecível 
amigo e grande homem público, insigne cearense e brasileiro. o ex
Senador Paulo Sarazate. V. Ex', eminente Senador Mauro Benevi
des. faz muito bem em homenagear o cinquentenário de O Povo, hoje 
sob a presidência de D. Albaniza Sarazate. que presta relevantes 
serviços ao povo do Ceará. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MOB - CE) - Sou muito 
grato a V. Ex'. nobre Senador Lourival Baptista, pelo apoio a esta 
homenagem prestada ao jornal O Povo, v. Ex' que foi, sem dúvida, 
um dos amigos mais fnttmos do saudoso Senador Paulo Sarazate, 
conhecendo, portanto. de perto, o empenho daquele ilustre parlaw 

mentar para que o seu jornal cumprisse diretrizes seguras e tivesse 
como meta principal a defesa dos legítimos interesses do povo 
cearense. 

O Sr. José- Sarney (ARENA - MA) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MOB - CE) - Concedo o 
aparte a V. Ex', nobre Senador José Sarney. 

O Sr. José- Sarney (ARENA - MA) - Senador Mauro BeI'levi
des. também desejo que conste do discurso de V. Ex' a manifestação 
da homenagem, - que acredito não seja só minha, mas 'oe toda a 
Bancada do Maranhão - pelo cinqUentenãrio do jornal O Povo, que 
não é hoje só um órgão da imprensa do Cearã, mas um património 
da informação de todo o Nordeste do País. O Povo constitui, sem 
dúvida, um marco importante na imprensa nordestina, pelas técnicas 
novas que implantou de jornalismo. pela vivacidade de suas matérias 
e pelo idealismo daqueles que o fundaram e continuaram a sua luta. 
Aproveito, também, este instante, como o fez o Senador Lourival 
Baptista, para recordar não só Demócrito Rocha, que fundou O 
Povo, mas, sobretudo, um homem que tinha alma dentro daquele 
jornal e que foi, sem dúvida, o seu grande inovador: o nosso saudoso 
Paulo Sarazate. Estâ de parabéns com os :50 anos de O Povo, como 
disse, não s6 o Ceará mas o Nordeste inteiro, pelo grande órgão da 
Imprensa brasileira que no Cearã tem a sua sede. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MOB - CE) - Muito grato a 
V. Ex~. nobre Senador José Sarney, que traz a solidariedade da Ban
cada do Mamnhão.a esta manifestação de reconhecimento ao grand!= 
periódico alencarino, fundado por Demócrito Rocha. 

- - - O'Sr.-o-sir-es'Teixêira'(ARENA-;,;,;,;'GO)'"",,;,'Permite-V.- Exljõ'-um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MOB - CE) - Concedo o 
aparte a V. Ex'. nobre SenadorOsires Teixeira. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - ~ fora de dúvida, no
bre Senador Mauro ~;::='..'ides. a ju:.teza d~s ~~,t1cnagens que V _ Ex' 
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presta pelo evento da passagem dos 50 anos de O Povo. Sem dúvida, 
caracterizou bem esse órgão de imprensa o nobre Senador José 
Sarney. Pela sua feitura, pelo papel que desempenhou e desempenha 
na informação brasileira, O Povo é um verdadeiro patiimônio da 
imprensa nordestina; eu diria até que se trata de um patrimônio da 
informação brasileira, eis que O Povo transcende aos leitores nordes
tinos e aos interesses do Nordeste para tratar, permanentemente, de 
intçresses que dizem respeito a toda a Nação brasileira. Por isso, jus
ta, mais que justa a homenagem que V. Ex.' presta a esse jornal, e 
quero a ela juntar-me para com V. Ex' congratular-me com esse 
evento da mais alta importância para a informação brasileira. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - O aparte de 
V. Ex'. nobre Senador Osires Teixeira, constitui mais uma valiosa e 
expressiva solidariedade a esta homenagem que me propus prestar, 
na tarde de hoje, ao conceituado diário cearense. 

o Sr. Murilo Paraíso (ARENA - PE) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com todo pra
zer, nobre Senador Murilo Paraíso. 

O Sr. Murilo Paraíso (ARENA - PE) - Nesta oportunidade, 
gostaria de adicionar à homenagem que V. Ex' presta ao jornal O 
Povo, do Ceará. a solidariedade também do meu Estado, o Estado de 
Pernambuco, por saber como é difícil na nossa região, o Nordeste do 
Brasil, realizar qualquer atividade empresarial; conseqUentemente, 
sei que para aqueles que fundaram e mantêm O Povo é também um 
desafio manter à altura o nível de informações que aquele jornal traz 
a todo o País, principalmente ao Nordeste do Brasil. Quero, pois, 
juntar à homenagem que V. Ex' presta àquele jornal a homenagem 
também do Estado de Pernambuco. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDS - CE) - Meus agra
decimentos a V. Ex', nobre Senador Murilo Paraíso, pelo seu aparM 
te, que vale como um expressivo testemunho de reconhecimento a O 
Povo - um órgão que, realmente, se projetou na história do jornalis
mo nordestino. 

o Sr. Braga Júnior (ARENA - AM) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com pr.zer, 
ouço V. Ex'. nobre Senador Braga Júnior. 

o Sr. Braga Júnior (ARENA - AM) - Eminente Senador 
Mauro Benevides, hoje, nesta Casa, V. Ex' presta a homenagem do 
reconhecimento do povo cearense, recebendo a solidariedade de to
d_os os seus pares. com referência a esta significativa data comemora
da pelo jornal O Povo, do Estado do Ceará, que inestimáveis serviços 
vem prestando não só ao povo cearense, como disseram os ilustres 
Senadores que nos antecederam nos seus apartes, pois esse órgão da 
imprensa nacional vem prestando, também, relevantes serviços a to
do o Nordeste da Nação brasileira. Receba, pois, a solidariedade do 
Amazonas e da imprensa amazonense a esse órgão de divulgação dos 
acontecimentos e da orientação popular que são, realmente, os fun
damentos que. nós políticos precisamos para orientar o povo na dire
ção certa da grândeza do nosso Pais. Muito obrigado, nobre Sena
dor. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - tncorporo o 
aparte de V. Ex' ao meu discurso, nobre Senador Braga Junior, e o 
considero como mais uma significativa homenagem, ao modernojor
nai cearcnse O POMo 

E continuo, Sr. Presidente. 
Com o desaparecimento de Demócrito Rocha, a sua esposa, 

D. Creusa. ascendeu à direção de O Povo, ao lado de Sarazate, se
qi.lenciando a linha de atuaçào do conceituado diário, à cuja frente 
se acha hoje Dona AlbanÍza Rocha Sarazate mulher de extraordiná
rio dinamismo, responsável pela auspiciosa fase vivida por parte da 
empresa, no seu ano jubilar. 

Contando com o concurso de homens da estirpe de J. C. de 
Alencar Araripe - editor chefe - José Raimundo Costa, Demócri
to Rocha Dumar, Antonio Pontes Tavares e tantos outros, O Povo 
projetou-se merecidamente diante da comunidade cearense, da qual 
vem recebendo numerosas homenagens pela passagem de tão expres
sivo evento. 

O Governo Estadual conferiuMlhe a Medalha da Abolição, entre
gando-a a D. Albaniza, numa solenidade recente, que contou com a 
participação de destacadas figuras do mundo oficial e dos circulas in
telectuais do Ceará. 

Para maior realce do seu cinqUentenário, O Povo reeditou, du
rante o mês de janeiro, em selecionados suplementos, as principais 
manchetes de toda a sua existência, relembrando ocorrências locais, 
nacionais e internacionais, que alcançaram, na época, grande reper
cussão. 

Os feitos dos Aliados na Segunda Guerra Mundial, por ex.em
pio. voltaram a ser focalizados naquelas publicações todas elas de no
tável conteúdo histórico e patriótico. 

Por todo o ano de 1978 serão promovidas comemorações alusi
vas ao magno acontecimento, dentro de uma programação bem ela
borada, que vem sendo fielmente cumprida. 

Sr. Presidente. os 50 anos de fundação de O Povo, deixam de 
constituir fato restrito à área do jornalismo nordestino para revestir
se de uma amplitude bem maior, transformando-se em festa da im
prensa brasileira. 

Ao registrar a denuência da grata efeméride na tribu'na do Sena
do, quero que a homenagem - ora prestada em nome de todos os 
cearenses e. agora, com o apoio dos eminentes Senadores da Casa
sirva como estímulo para que aquele tradicional periódico continue a 
lutar, sem desfalecimentos, em prol das liberdades públicas, e de tu
do quanto encarne justo anseio democrático do povo brasileiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Quo Lehmann. 

O SR. OTIO LEHMANN (ARENA - SP. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadvres: 

Perderam São Paulo e a Nação, em meados de janeiro, uma fi
gura decisiva tanto da nossa cultura jurídica quanto da vida política 
brasileira: Vicente Rao. Eis um nome que representa, só por si, toda 
uma época. Uma época das mais complexas, política e socialmente, e 
que abrange, nas suas contradições, a história recente do País. Nesse 
período, Vicente Rao representou, enquanto advogado e professor 
de Direito, jurista e ministro de Estado, diplomata e intelectual, pa
pel. destacado e insubstituível que muito honra São Paulo dentro da 
vida da inteligência brasileira, ao mesmo tempo que prestava à Pá
t.ria serviços marcantes. Ã sua memória, pois. a nossa comovida 
homenagem. Homenagem tanto mais autêntica quando recordo que, 
deSde a infância, aprendi a admirar a figura desse homem de prol. De 
fato, meu pai, um dos pioneiros da industrialização do Vale do Paraí
ba nos primeiros decênios do século - na heráldica cidade de Tauba
té. que adormecera no tempo e despertava para novas caminhadas -
tinha Vicente Rao como consultor e conselheiro. Assim, talvez desco
nhecendo minha vocação para o Direito, menino ainda, através da 
saudosa figura paterna. já nutria admiração por este homem que vi
ria a revelar-se como um dos maiores vultos das letras jurídicas das 
Américas. 

No dia de seu passamento, Sr. Presidente, os sinos paulistas 
dobraram a finados, anunciando no seu choro de bronze a morte do 
cidadão universal Vicente Rao. Os sinos dobraram pela Pátria Brasi
leira, pela Academia do Largo de São Francisco, pela cultura da Na
ção e pela própria consciência jurldica do mundo. E porque morreu 
Vicente Rao, o panteon das glórias nacionais carinhosamente abre 
suas portas para a entronização definitiva de uma das mais formosas 
consciências deste País. 

Comemorando seus oitenta e cinco anos de vida toda ela con
sumida no trabalho do espírito e no espírito do trabalho, nosso mesM 
tre Vicente Rao partiu conservando a mesma lucidez mental, a mesM 
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ma serenidade e a mesma fortaleza de ânimo que sempre o identifica
ram como homem marcado de dignidade e de nobreza. No seu últi
mo suspiro, com mansuetude e iluminado pela paz interior, o velho 
advogado como que oferecia sua última contestação. e o fazia contra
riando as palavras de Marco Aurélio, para quem a morte é o fim e 
descanso da revolta dos sentidos, da violência das paixões, dos extra
vios do pensamento, da servidão que nos é imposta pela -carne. Aqui 
e a propósito, permito-me repetir o que foi dito por este outro vulto 
eminente do pensamento jurídico brasileiro, meu querido amigo, 
Ministro Pedro Chaves, à saída do féretro de Vicente Rao da Capela 
da Santa Casa de Misericórdia deSào Paulo: "Vai agora Vicente Rao 
- disse o provecto magistrado e sentinela da bondade - praticar 
solenemente o ültimo "Ato Jurídico" da existência. compareúndo ao 
julgamento de Deus e poderá dizer com a humildade dos bons e a alzivez 
dos justos: "Senhor! Missão cumprida. Fiz todo o bem que pude à mi
nha terra e à minha s:ente", 

Srs. Senadores: 
A mão do destino traçou a vida de Rao com a extensão de uma 

parábola luminosa que se inicia nas peraltices do menino pobre da 
Praça João Mendes, que se alteia na Cátedra, que sobe mais na sua 
presença de Chefe de nossa Delegação na Organização das Nações 
Unidas e depois ficou esplendendo por doze anos seguidos na Presi
dência da Comissão Juridica lnteramericana, 

Nascido a 8 dejunho de 1892, na Capital do meu Estado, Vicen~ 
te Rao teve seu berço no lar humilde de um casal de italianos emigr:a~ 
dos para nossa Terra, onde, conforme disse alguém e mercê de Deus, 
os imigrantes de todas as raças - libertos, iguais e fraternos - reali
zam a democracia do sangue. 

Graduado bacharel em Direito pela Turma de 1917 da Facul
dade de São Paulo, o futuro filósofo do Direito iniciou sua militância 
advocatícia no escritório do grande Estêvão de Almeida, ao lado do 
filho deste, o notável poeta de Messidor e Raça. Em breve tempo, 
Rao inaugurava sua própria banca de advogado e que ele sempre 
comandou impávido e vigilante como se fora uma invencível trinchei
ra na defesa do Direito. A essa banca seria aliâs sempre fiel, a ela re
tornando após diversas incursões que fez pela ârea politica, nela 
sempre encontrando o reequilíbrio necessário ao seu temperamento 
vibrante. 

Alma, espírito e coração de jurista, Vicente Rao foi muito mais 
que um enamorado das normas do Dir~ito positivo: impregnou-se, 
isto sim, da força evangélica do Direito como mensagem maior da 
consciência humana; incendiou permanentemente seu ideal com as 
centelhas do Direito como categoria maior dos valores do homem. 
Na sua bibliografia contam-se estudos jurídicos de grand~ relevo, 
como sejam, Posse de Direitos Pessoais, Direitos da Mulher Casada 
sobre Produto de seu Trabalho, Direito de Família dos Soviet~, Ato 
Jurídico e da Capacidade Civil da Mulher Casada. Sua obra 
suprema, no entanto, está na cintilação inofuscável desse verdadeiro 
tratado que se intitula O Direito e a Vida dos Direitos. Nesse livro, 
em três volumes, o mestre como que realiza, em coordenadas definiti
vas e numa síntese da grandeza, a obra madura do seu pensamento 
jurídico. Homem de princípios, Rao manteve aprofundada sua 
convicção de que, antes de tudo, o Direito se baseia em postulados 
universalizados. perpétuos, eternos. Na sua introdução a essa obra 
máxima, o jã saudoso professor advertia corajosamente e reivindi
cava para o homem a primazia inalienável de ser ele O fator genêrico 
e o destinatârio permanente do Direito. Por i~S9 deixou escrito 
naquele pórtico: 

"Para se estudar Direito, ou para aplicâ-lo,jâ não se par
te do estudo do homem, de sua personalidade, de sua nature
za de ser dotado de vida física e psíquica. isto é, material, 
mental, moral e espiritual. Parte-se, ao contrário, ora, em 
companhia de sutis autores germânicos, do pressuposto do 
Estado: ora, ao lado de sociólogos contemporâneos,. do 
pressuposto da sociedade, para, em seguida e s6 em seguida, 
encontrar-se a conceituação do Direito, aquela conceituação 
que relega o homem a um plano secundário. como Se fosse 

possível criar-se uma coletividade próspera e feliz formada 
por criaturas infelizes e miseráveis, despidas de seus mais 
elementares direitos. sem os quais a própria dignidade da vi
da perece." 

O_Sr. José Sarney (ARENA - MA) - V. Ex' me permite um 
aparte? 

O SR. OTIO LEHMANN (ARENA - SP) - Com muita hon· 
ra, nobre Senador José Sarney. 

O Sr. Josi Sarney (ARENA - MA) - Com muita felicidade 
V. Ex.' começou o seu discurso dizendo que, com a morte de Vicente 
Rao, não s6 São Paulo, mas o Brasil perderam uma das suas mais 
eminentes figuras no setor das Letras Jurídicas. Assim, a 
homenagem de V. Ex' é a homenagem do Estado de São Paulo e 
também do País, Encaminhamos à Mesa pedido no sentido de que o 
Grande Expediente de uma das próximas sessões do Senado Federal 
seja destinado a reverenciar esse grande homem público, para que 
esta Casa, na totalidade da sua representação federativa, deixe 
também nos seus Anais a homenagem a que faz jus o grande 
brasileiro, homem extraordinário, grande cultura, grande inteligên
cia, grande advogado, Nos últimos anos de sua vida, tivemos a honra 
-de conviver mais estreitamente com o grande mestre. Quase todas as. 
vezes em que estivemos em São Paulo, passávamos no escritório do 
mestre Vicente Rao. Já velho, mas sem perder, em nenhum instante, 
aquela lucidez extraodinária, aquela sua devoção ao Direito, ele não 
deixava de viver a paixão da Ciência jurídica. Ainda hã pouco tempo 
estudava as Constituições do mundo inteiro, as inovações constitu
cionais de todos os países, num gosto profundo p-elo Direito 
ConstitucionaL Para mostrar a lucidez com que esse velho dedicava 
tão grande amor ao Direito. cultivando. também, a ironia, certa 
ocasião ele me disse: Senador Sarney, uma só coisa é a mais 
inconstitucional de todas as coisas, E com um sorriso, com aquele 
sarcasmo tão presente em seu espírito, disse-me: «f: a velhice." Era 
assim que esse homem sabia envelhecer, debruçado em sua banca de 
advogado e de estudo, pensando no Brasil, acompanhando as modifi
caçõesjurídicas do País, estudando nossas leis, 

Esse homem extraordinário, cuja vida honra São Paulo, cuja in
teligência honra as Letras Jurídicas do Brasil, é que desaparece, dei
xando uma lacuna irreparável. 

O SR. OTIO LEHMANN (ARENA - SP) - Muito grato no· 
bre Senador José Sarney. pelo aparte de V. Ex' Desconheçia o seu re
querimento. Sentir-me-ei muito honrado em subscrevê-lo, quando 
for apresentado. Na verdade, todas as homenagens que se prestarem 
a um vulto c-omo Vicente Rao, vulto que não ê só brasileiro, porque 
ele foi uma das mais altas expressões do mundo jurídico americano, 
serão homenagens justas e oportunas. Quanto mais vezes destacar
mos a vida de homens como Vicente Rao estaremos mostrando, so
bretudo aos moços, como os grandes valores humanos da Pátria me
recem de todos nós o respeito e a admiração. 

Prossigo, Sr. Presidente, para lembrar - voltando ao meu dis
curso, que O mestre esclarecia: "Dois conceitos fundamentais me 
guiaram na exposição da matéria: o da unidade fundamental e subs
tancial do conceito do Direito e O de sua construção sistemãtica e 
científica erguida sobre a base dos direitos inerentes à personalidade 
humana". 

E numa invectiva contra o neo-tecnicismo que sobrepõe a nor
ma ao principio, Vicente Rao, ao afirmar que o Direito não ê apenas 
um conjunto de regras técnicas para solução imediata, empírica e ma
terial de um conflito - clamava que, em fase, como a atuaI, de pro
fundas transformações sociais, que atingem, como não podiam dei
xar de atingir, o Direito, o indiferentismo do jurista importa em frai
ção. Isto porque, segundo o nosso pranteado mestre: "b o Direito 
um sistema de disciplina social fundado na natureza humana, que es
tabelecendo, nas relações entre os homens, uma proporção de reci
procídade nos poderes e nos deveres que lhes atribui, regula as condi
ções existenciais e evolucionais dos indivíduos e dos grupos sociais e, 
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em conseqüência, da sociedade, mediante normas coercItivamente 
impostas pelo Poder público". 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. OITO LEHMANN (ARENA - SP) - Com muita hon· 
ra, nobre Senador Osires Teixeira. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Nobre Senador Otto 
Lehmann, conquanto tenha eu a certeza de que o Plenário desta Ca
sa irá aprovar o requerimento de autoria do nobre Senador José Sar
ney para, como diz mesmo S. Ex', de pleno possa homenagear a me
mória dessa insigne figura das letras jurídicas brasileiras que é Vicen
te Rao, me apre.c;so em solidarizar-me com V. Ex' nesta primeira ma
nifestação de pesar pelo seu falecimento e sobretudo--de -homenagem 
póstuma que V. Ex.' faz nesta tarde. Inquestionavelmente, Vicente 
Rao foi uma das glórias de Sào Paulo. Na verdade, S. Ex' foi uma re
velação do talento brasileiro no contexto da consciência jurídica uni
versaL Bastaria que rios debruçássemos sobre a citação que V. Ex' 
acaba de fazer, na sua definição de Direito, para que pudéssemos 
aváiíar, completa e totalmente, a dimensiio da sua inteled"':"~;Jade e 
o gênio que a sua conspícua figura encarnou e encarna p,a"ra"ã cons
ciência jur1dica universal. Modesto cultor do Direito, sempre sorvi as 
grandes lições de Vicente Rao. Quero, portanto, solidarizar~me com 
V. Ex' neste momento em que homenageia e também pranteia a 
morte de Vicente Rao que, sem dúvida nenhuma, deixa uma irrepará
vellacuna nas letras jurídicas do nosso País. 

O SR. OITO LEHMANN (ARENA - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex.', nobre Senador Osires Teixeira, e é com muito orgu
lho que vejo agora incorporada ao meu discurso a manifestação de 
V. Ex' que tanto dignifica, nesta_ Casa, a representação de Goiás, 
sendo também um cultor do Direito, também uma figura que se de
bruça sobre os livros de nossos grandes juristas e que, por isso mes
mo, é sempre ouvido por nós com muito acatamento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Rao. como homem do Direito, foi um gladiador cheio de encan

tos nas refregas forenses; foi um príncipe nos sodalícios jurídicos in
ternacionais; foi um diplomata armado de sutiJezas; sobretudo, foi o 
mestre querido, o catedrático por éx~elência. No físico" franzino, agi
gantava a figura do justo, desses justos que, como cUria Chateau
briand, têm a consciência tão tranqUila que deles não nos podemos 
acercar sem que participemos da paz que emana, por assim dizer, de 
seu coração e de suas palavras. 

Este, o nosso patrício, o pensador, o filósofo, o jurista a quem se 
hã de reconhecer o direito "adquirido à imortalidade, ou seja a essa 
iniortalidade que é uma espécie de vida a permanecer na memória 
dos homens. Verdadeiramente sábio, Vicente Rao nunca cortejou a 
popularidade que é a glória trocada em miúdos. Em razão disso, sua 
morte não teve a lãgrima das multidões, nem a atoarda provocada 
pelas emoções supediciais que explodem quando desaparece um 
desses heróis da publicidade dirigida. A propósito, dou-me a 
oportunidade de pedir por empréstimo as expressões utilizadas por 
Francisco Morato, - outra figura tutelar das nossas Arcadas -, ao 
referir-se ao legendário Jcião Mendes Junior, um nome que alimenta 
o prgulho histórico dos paulistas: "Exercitando numa esfera superior 
e só procurando diversões na região serena das idéias, onde, segundo 
as lendas mitológicas, os deuses sç: comprazem em admitir o convívio 
dos predestinados que sobem até eles nas cintilações do gênio, era 
na'ural Que seu traspasse decorresse quase desapercebido àqueles a 
quem o horizonte se fecha em círculo menos dilatado e não lograsse 
comover senào aos que puderam, uns mais de perto, outros mais de 
longe, sentir e s;horar a fuga dos clarões que, lã em cima, se apaga
ram com a escuridão de uma morte". 

Sr. Presidente, Srs~ Senadores, os honrosos apartes que acabei 
de receber mostram que possa tranqUilamente somar ao meu o man
dato de todos os meus doutos colegas, para exalçar no nosso 
testemunho co~ovido a perenidade da pessoa, da vida e da obra de 
Vicente Rao. Mais do que uma glória de São Paulo, ele continuar! 
pelo& tempos em fora como expressivo valor do pensamento na-

cional, pois, sem favor, projetou-se, nesta segunda metade do século, 
como o maior nome das letras jurídicas das Amérícas. 

Sua imortalidade terá a medida- do próprio Direito, que viverA 
eternamente na razão e na consciência dos tempos e dos homens. 
Muito obrigado. (Muito bem! Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - ~ com emoção que a 
Presidência se associa às homenagens que o Senado presta, nesta 
tarde, pela palavra autorizada do eminente Senador Otto Lehmann, 
da representação de São Paulo, à memória do jurisconsulto Vicente 
Rao, desaparecido no curso do recesso parlamentar. 

Ele nos legou obra invejável, destacando-se o Tratado sobre o 
Direito e a Vida do Direito, uma contribuição extraordinária para o 
pensamento jurídico latino-americano. Vicente Rao f~i um jurista 
das Américas. No culto do Direito, com a sua projeção nos foros 
internacionais, ele ampliou os limites da Pátria e eternizou os valores 
do Direito. como fonte perene da ordem e da segurança dos povos, 
eternizando assim os valores da Cultura brasileira. 

Ao advogado, ao catedrático de Direito, ao diplomata, ao mes
tre, rendemos as homenagens do eterno reconhecimento pelo saber 
inigualável que sempre colocou a serviço dos superiores interesses da 
Pátria. 

COM PARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Helvídio Nunes - Petrónio Portella - Di
narte Mariz - Gilvan Rocha - Dirceu Cardoso - Itamar Franco 
- Orestes Quércia - Otto Lehmann - Italívio Coelho - Accioly 
Filho - Leite Chaves - Lenoir Vargas - Otair Becker. 

O SR. PRESlDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, projeto 
de lei que será lido pelo Sr. l\l-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 4, DE 1978 

Altera dispositivo do C6digo de Processo Penal e do códi· 
go de Processo Penal Militar! e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Acrescente-se ao artigo 203 do Código de Processo Penal (D.L. 
n9 3.689, de 3 de outubro de 1941), § Único com a seguinte redação: 

"Parãgrafo único. l:: dispensada no auto de qualificação 
a declaração de residência dos policiais e militares em ativida
de. quando. em Juízo, forem' ouvidos na condição de testemu
nhas." 

Acrescente-se ao artigo 352 do Código de Processo Penal Mi
litar (O.L. n9 1.002, de 21 de outubro de 1969, um parãgrafo, com a 
seguinte redação: 

"É dispensada no auto de qualificação, a declaração de 
residência dos militares e policiais em serviço ativo, quando, 
em Juízo, forem ouvidos como testemunhas." 

Justificação 

Ao exigir o Código de Processo Penal e o Código de Processo 
Penal Militar que, em sendo a testemunha ouvida, declare, ao 
momento da qualificação, filiação, idade, naturalidade, profissão, 
quis permitir a perfeita identificação da testemunha, para que a defe
sa, nos termos constitucionais, ampla que deve ser, pudesse se valer 
do instituto da contradita ou contestação do depoimento prestado, 
tanto quanto no que concerne à declaração da residência, a requisi
ção da mesma testemunha para o comparecimento aos atos proces~ 
suais durante a instrução criminal. 

Sabido é que no que tange aos servidores públicos em geral e, 
naturalmente, em atividade, a lei impõe que sejam requisitados a 
quem de direito, para os mesmos fins. 
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Ora, considerando~se que o Juiz dispõe de permissão legal para 

perquirir a identidade da testemunha, nos casos de dúvida, por todos 
os meios a seu alcance (artigo 205 do c.P.P. e § I' do art. 3.52 do 
C.P.P.M.) 

Considerando que não raro as autoridades policiais e policiais 
militares se ausentam do lar por longo tempo e em horários irregula
res, no desempenho de suas funções investigat6rias ou de polícia judi
ciária: 

Considerando que não raro tem ocorrido atas de vindita e de in
timidação a" seus famil[ares, maxime quando fica sendo do 
conhecimento público que estes ou aqueles policiais tomaram parte 
em determinadas diligências em crimes de repercussão, envolvendo 
quadrilheiros, pelos simples fato de conhecerem as residências, em 
decorrência da exigência processual existente; 

Oonsiderando que a simples expectativa da possibilidade de tais 
fatos se consumarem, causam aos encarregados de manutenir a or
dem pública tensões emocionais e preocupacões que podem com
prometer o resultado das investigações a que procedem, e a inequívo
ca desnecéssidade da declaração da residência para os fins visualiza
dos na lei processual, remarque-se, perfeita identificação da testemu
nha e requisição para que" cõmpareça aos atas processuais é que pro
ponho ao Congresso Nacional o presente Projeto de Lei, acrescentan
do ao art. 203 o § Único cuja redação se vê sugerido. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1978. - Henrique de La Rocque. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N' 3.689 - DE3 DE OUTUBRO DE 1941 

Código de Processo Penal 

Arl. 203. A testemunha fará, sob palavra de. honra, a promessa 
que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua ida
de, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua 
atividad~. se ê parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais 
suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando 
sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais pos
sa avaliar-se de sua credibilidade. 

DECRETO-LEI N' 1.002, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 

Código de Processo Penal MUltar 

Art. 352. A testemunha deve declarar seu nome, idade, estado 
civil. residência, profissão e lugar onde exerce atividade, Se é parente, 
e em que grau, do acusado e do ofendido, quais as suas relações com 
qualquer deles, e relatar o que sabe ou tem razão de saber. a respeito 
do fato delituoso narrado na denúncia e circunstâncias que" "com o 
mesmo tenham pertinência, não podendo limitar o seu depoimento à 
simples declaração de que confirma o que prestou no inquérito. Sen
do numerária ou referida, prestará o compromisso se-dizer a verdade 
sobre o que souber e lhe for perguntado. 

§ 19 Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz 
procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, podendo, 
entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo. 

§ 29 Não se definirá o compromisso aos -doentes e deficientes 
mentais, aos menores de quatorze anos, nem às pessoas a que se refe
re o art. 354. 

§ 39 Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contra
ditar a testemunha ou argüir circunstâncias ou defeitos que a tornem 
suspeita de parcialidade ou indigna fé. O juiz fará consignar a contra
dita ou argUição e a resposta da testemunha, mas só não lhe deferirá 
compromiSSO ou a excluirá, nos casos previstos no parágrafo ante~ 
riorenoart.355. 

§ 4' Após a prestação do depoimento, as partes poderão contes~ 
tá· lo, no todo ou em parte, por intermédio do juiz, que mandará 

consignar a argüição e a resposta da testemunha, não permitindo, po
rém, réplica a essa resposta. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança 
Nacional.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lind6so) - Está finda a Hora do 
Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 82, de 1977 (n9 2.497-Cf76, na Casa de origem), que 
disciplina o cancelamento de protesto de títulos cambiais, e 
dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n9 831, de 1977. da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade, com as emendas que apresenta de n9s 1 e 2-CCJ. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 19-5ecretário. 
S lida a seguinte 

EMENDA N9 3(de plenário) 

Ao Projeto de Lei da Câmara n9 82, de 1977. 

Dê-se ao art. tO a seguinte redação: 

"Art. to. Revogam-se as disposições em contrário, 
especialmente as da Lei n9 6.268, de 24 de novembro de 
1975." 

Justificação 

A emenda visa a manter em vigor o art. 3' da Lei n9 6.268, de 24-
11-15, que dispõe sobre a identificáção de devedor em títulos 
cambiais e duplicatas de fatura. Evidentemente, não objetivou o 
legislador, ao apresentar o Projeto de Lei da Câmara n9 82, de 1977, 
regulamentar ou deixar à margem a matéria, mas, apenas, disc1plinar 
o cancelamento de protesto de títulos cambiais. 

Ao revogar, todavia, no art. lO, as disposições em contrário à 
Proposição, fê-lo, também, em relação ao texto integrar da Lei 
nl' 6.268, deixando, por essa forma, sem disciplina matéria estranha 
ao Projeto e que deve continuar em vigor. 

,"--Sala das Sessões, 6 de março de 1978. - Accioly Filho. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Em discussão o projeto 
e as emendas. 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer u-so da palavra, v~u 
encerrar a discussão. (Pausa.) 

Estâ encerrada. 
A matéria irá à comissão competente, em virtude do recebimen

to de emenda em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso) -Item 2: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n9 45, de 1976, do Senhor Senador Leite Chaves, que 
veda alterações nas partes externas dos modelos de veículos 
3.utomotores antes de decorridos 5 anos de seu lançamento 
no mercado consumidor do País, tendo 

PARECERES, sob n's 817 e 818, de 1977, das 
Comissões: 

- de ConstituIção e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade, e no mérito, favorável; e 

- de Economia, contrârio. 

A discussão do presente projeto foi adiada, em virtude de re
querimento aprovado pelo Plenârio quando de sua inclusão na 
Ordem do Dia da sessão·de 3 de março. 
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o Regimento fnterno, entretanto, no § 29, do art. 310, permite 
um segundo adiamento por prazo não superior a 30 dias. 

Com esse objetivo; foi encaminhado à Mesa requerimento que 
vai ser lido pelo Sr. 1'i'-5ecretãrio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 8, DE 1978 

Nos termos do art. 310, aI(nea c, do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n945, 
de 1976, que veda altera.ções nas partes externas dos modelos de veí· 
culos automotores antes de decorridos 5 anos de seu lançamento no 
mercado consumidor do País, a fim de ser feita na sessão de 5 de 
abril próximo. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1978. - Leite Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - E~ votação o requeri
mento. 

O Sr. Leite Chaves (MOS - PR) - Sr. Presidente, peço a pala
vra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Com a palavra o nobre 
Senador Leite Chaves, para encaminhar a votação. . 

O SR. LEITE CHAVES (MOS - PR. Para encaminhar a vo
tação. Sem re:visão do orador.) - Sr. Presidente e Sl's. Senadores: 

P~la segunda vez estou pedindo adiamento da votação deste pro
jeto, na esperança de que as vistas desta Casa se voltem para a sua es
sencialidade e seja ele aprovado. transformando-se em Lei. 

Este projeto tem sua razão de ser. A partir do Governo de Juceli
no Kubitschek, introduziu-se no País a indústria automobilística, e 
esses automóveis, desde aquela época até agora, são produzidos com 
a preocupação de mercado e não com o espírito de indústria. A des
peito de uma agradável aparência quanto à forma, os nossos automó
veis, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estão incluídos entre os piores 
do mundo. A sua durabilidade é quase nula. Enquanto um carro eu
ropeu tem duração média de seis a oito anos, tendo o Mercedes de de
zoito e até vinte anos, os nossos automóveis têm uma duração de 
mais ou menos três anos. As vezes, Constata-se até a destruição total 
do carro no seu primeiro ano de fabricação, pela ferrugem. 

Essa indústria: de mercadoria para o lixo existiu em ·outros paí
ses, até nos próprios Estados Unidos. Mas, países subdçsenvolvidos 
não se podem dar ao luxo de fazer carros e outros artefatos para' o 
desperdício. 

Recentemente, nos Estados Unidos contastei até mesmo uma 
nova orientação d.: sua indústria: lã não hã mais aceitabilidade do 
público para automóveTs ou outros produtos de curta duração. A in
dústriajaponesa e a alemã estão tendo penetração arrasadora. 

Sr. Presidente, somos um povo muito pobre. Não podemos 
admitir que se construa, que se venda um carro a elevados preços e 
que ele não tenha durabilidade alguma, e que um industrial produza 
com a preocupação exclusivamente de comércio e não de indústria. 
As modificações são feitas para que a classe que adquiriu um carro 
no ano anterior se sinta compelida a vendê-lo por preço mais baixo e 
a comprar outro: 

Um simples friso, om-a-simples modificação feita em um farol é 
o bastante para que um carro anteriormente adquirido passe a valer, 
no ano seguinte, a metade do preço do veículo que se vende da mes
ma marca, e da mesma fábrica. 

O Brasil, hoje, é um País com vocação industrial. Os mercados 
da América Latina, e mesmo da África, se abrem em possibilidaCles 
para nosso País. 

Temos, então, que- adquirir uma mentalidade de indústria e não 
apenas de comércio, porque são completamente diferentes. 

Quero lembrar a V. Ex's um exemplo: o caso lilemão, não o dá 
Alemanha de agora. que se repete nos mesmos níveis de excelência 
do passado; as duas Alemanhas, inclusive, tanto a comunista como a 
capitalista, se repetem, no passado, no que diz respeito à essencialida
de dos seus produtos. Pois bem, a Alemanha saiu da Guerra de 1945 
ofendida, humilnada e até: mesmo colocada em posição de ser odiada 

por todos os povos; entretanto, pais nenhum dO mundo cons~guiu 
igualar QS produtos alemães, nos níveis em que muitos setores deseja
vam, inclusive aqui no Brasil. E por quê? Porque os produtos ale
màes que entraram no Brasil se imouseram pela sua respeitabilidade. 

Ainda hoje, no interior do Nordeste e em toda parte do País en
contram-se tesouras SoUgen, canivetes Corneta de duração ilimita
da. 

Vejam V. Ex's como um povo projelã a sua imagem: mantém a 
sua imagem no passado e projeta no futuro. Hoje, os Estados Uni~ 
dos, onde a indústria, por sinal, é melhor do que a nossa, mesmo as
sim a qualidade estã afastando o industrial americano a ponto deles 
não terem condições de competir com o japonês, de maior seriedade 
industrial, com o próprio alemão, com o sueco e com li tecbecoslovâ
quia. 

Sr. Presidente, este projeto tem um alcance: não podemos fazer 
carros para o lixo. O projeto foi aprovado na Comissão de Constitui
ção e JusHça: entretanto, na Comissão de Economia O Relator posi
cionou-se em apenas um dos pontos do projeto, fazendo com que ele 
fosse rejeitado naquela Comissão. 

Qual foi o argumento arrasador ali usado? O de que o Volkswa
gem ê um carro que não muda com facilidade. Pois bem, foi exa
tamente esse exemplo que nos levou a isso. Quer dizer, pode haver 
carro bom, dentro da mais moderna tecnologia, sem_ que haja neces
sidade de mudança imediata. O alemão aqui! fazo Volkswagem.que 
aliás é O único carro nacional que presta, em termos internacionais 
de duração média. Pois bem, esse carro não precisa mudar anualmen
te para que encontre mercado ou comprador; é carro de durabilidade 
comprovada e bom nível de segurança. Por outro lado, o projeto não 
retíra ao fabricante o direito de o modificar, mas somente quando 
comprovada perante o Executivo a necessidade de mudança, a me-
nos que esta mudança decorra do aumento dos requisitos de seguran
ça do automóvel. 

De maneira que a aprovação do projeto implicará em que os 
nossos carros passem a ser escolhidos pela sua durabilidade, pelo seu 
valor, pela sua melhor mecânica, e não por sua imposição a um 
mercado primário, em que o homem compra um carro de ano para 
ano apenas porque sentiu que com a mudança de um friso, o deste 
ano se tornou d#modé. Um país subdesenvolvido, um país nestas 
condições, não tem meios de manter uma indústria desta natureza. 
Reitero que, com a nossa "ocação, ainda que setoriaI"para o mundo 
da indústria, para o qual se abrem países da América Latina e da 
África, temos de adquirir outro nome; outro conceito, no setor indus
triai, e nào somente no setor automobilístico, mas em todos os ou
tros setores da produção. 

Muito obrigado a V. Bx' Sr. Presidente, e.com essas considera~ 
ções~ espero que seja aprovado o nosso requerimento, e em outra ses
são encontre respaldo, encontre aprovação 'o nosso projeto pelas. 
suas próprias bases de oportunidade e de justiça. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Vou submeter a votos 
<"'-~?querimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Aprovado. 
De acordo com a deliberação do Plenãrio, a matéria figurará na 

Ordem do Oia da sessão de 5 de abril próximo. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Esgotada a matéria da 
Ordem do Ota. 

Tem a palavra o nobre Senador Leite Chaves, orador inscrito. 

O SR. LEITE CHAVES (MOS - PR. Pronuncia o seSl,linte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A longa estiagem do Paranã este ano teve uma característica que 
a diferenciou das demais, gerando, em razão disso, desastrosas 
conse.qUências para a lavoura p'aranaense. Ao invés de iniciar-se. este 
ano, no mês de fevereiro, a estiagem. começou no dia 18 de janeiro, 
com vinte dias de antecedência. No mês de janeiro as lavouras que 
são semeadas até o final de setembro. estão em plena floração ou 
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granulagem. A escassez da água prejudica a formação dos grânulos 
ou acarreta a destruição dos que não estão de todo formados. 

A precipitação, na cidade de Londrina, no mês de janeiro, é da 
ordem de 224,07 milímetros, Entretanto, as chuvas deste ano, no 
período, atingiram 88,5 milímetros, apresentando um deficit da 
ordem de 135,57 milímetros. 

Em fevereiro, lIIIuando choy-eu onze -dias apenas, a precipitação 
foi de 136 mm, quando a médi~ nOSIU_al para o mês de fevereiro é da 
ordem de 136 milrmetros. Em Paranaguã o deficit. em janeiro, foi de 
125,08 milímetros, em Curitiba de 81,8 milímetros, e em Toledo, na 
região oeste foi apenas de 31,6 miUmetros, apresentando deficit da 
mesma proporção. 

Acontece ainda que durante o mês dejaneiro nos deparamos, na 
região. com os mais longos dias de sol pela ocorrência do solstício de 
verão. Resultado: tivemos o máximo de calor e de evaporação, quan· 
do se registrou o menor índice de precipitação pluviométrica. As 
consequências, por conseguinte, foram funestas. 

As quebras foram desta ordem: perdemos no algodão 51 %, em 
relação à colheita estimada; do arroz perdemos 74%; do café 25%; do 
milho 36%; e da soja 33%. 

Esses dados são os mais moderados, e correspondem aos que fo
ram fornecidos pela própria Secretaria da Agricultura do Paraná, em 
relatório encaminhado pelo Governo do Estado aQ Presidente da 
República. ' 

Eles sào bastante moderados em relação ao levantamento feito 
por entidades privadas, que dão conta de que o arroz sofreu frustra
çào de até 90%. 

Ainda que se tomem como reais estes dados, e o são, pois se 
tivessem que sofrer correção- seriam para agravamento. a verdade é 
que os danos para a agricultura paranaense e para o País são da 
ordem de 17 bilhões de cruzeiros, ou seja, um bilhão de dólares. 

Para os cereais descritos o prejuízo já é efetivo, estanque; mes
mo que as chuvas voltem não acarretarão nenhum benefício. 
Entretanto, para o café a perda de 25% somente tende a agravar-se, 
pois os frutos ainda não entraram em maturação completa, 
continuando a formação de grãos nanicos, chochos ou- mesmo 
necrosados. 

Aliâs, pedimos destaque para a questão da necrose ocorrida em 
tamanha incidência, pela primeira vez no Estado, o que mostra duas 
coisas: primeiro que, realmente, a seca foi violenta e extemporânea e 
que os cerrados, onde se pretende plantar café, são terras inaptas pa~ 
ra isso, exatamente pelos longos períodos de secura, muito mais do 
que no Paraná. 

O nosso Estado, Sr. Presidente, se viu às voltas Com uma 
difLculdade de dúplice ordem: as restrições financeiras, a que de resto 
está submetido todo Q P<!.ís e, ainda, o efetivo prejuízo de suas lavou~ 
raso que, alêm de deixar o Estado sem ganho agrícola, durante uma sa~ 
fra, põe os lavradores diante de dívidas que_ não podem saldar e em 
estado de incerteza com relação ao ano agrícola que se avj:ônb--ª~_ 

O PROAGRO, instituído há alguns anos, remedia apenas. 
Constitui garantia de pagamento de simples percentual dos insumos 
colocados na terra, não atendendo, assim, ao prejuízo da frustração 
da colheita. 

Acresce, ainda, que o PROAGRO não tem sido pago com a 
imediatidade devida. Em síntese é ele um contrato de seguro 
que deve cobrir o débito de imediato, no instante de sua ocorrêncJa. 
Entretanto, o que acontece é que tal pagamento somente é feito de· 
pois de longa verificação, de maneira que, ao efetivar-se. os juros e 
demais acessorias contra o lavrador ultrapassam o seu valor efetivo. 
Recentemente ouvi queixa de um lavrador no Paraná que fez jus a 
11m PROAGRO de Cr$ 400.000,00 mas que estava na-nflTnência de 
pagar CrI 450.000,00 de J'uros e outros itens capitalizados entre a 
data da frustração e o pagamento efetivo do débito. peto PROAORO 

Esse seguro é custeado pelo acréscimo de r% sobre o financía· 
mento. Como seguro, é contrato aleatório cuja incidência é imediata, 
retroagindo seu pagamento ao instante do evento, ainda que a verifi· 
caçi;í.o &e faça posteriormente. Logo, não tem cabimento, para que 
ocorra esses abusos e delongas que o prejudicam, isto é, ser o lavra· 

dor obrigado a pagar juros sobre débito que deixa de ser Seu des~e o 
momento da ocorrência frustratõria. A rigor, invocado o prejuízo, o 
débito deveria, de logo, ser contabilizado em duas parcelas, como 
sugere um líder da agricultura paranaense, que ê o Sr. Wílson Bagio, 
de sorte que o percentual de'80% seja colocado à parte e os restantes 
20%, de responsabilidade do lavrador, possam ser por ele, de logo, 
liquidados ou aguardar pagamento. Mas, somente sobre essa parcela 
se pudesse exigir juros, eis que ela não está cobe.rta pelo PROAGRO. 

O Sr. Eurico Rezende (A R EN A - ES) - V. Ex' me permite 
um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) -Com prazer. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Parece que V. Ex' 
está estranhando o fato de, após a calamidade havida no Paraná, não 
ter sido ainda pago o seguro, Tenho a impressão de que o ponto cen· 
traI da reclamação de V, Ex!- é este, o atraso no pagamento do 
seguro. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR} - Não, não é esle. Eu 
quero lembrar a V. Ex' que este é um dos pontos para este ano, mas 
estou fazendo referência a casos passados. A nossa pretensão, tem 
dois fulcros; este é um deles, mas há outras providências a serem 
solicitadas, de maneira que esta não é a explusiva. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Muito obrigado a 
V. Ex. 

o SR. LEITE CHAVES (MOS - PR) - Diante tal catástrofe, 
verificada na lavoura parananense, que providências poderia o 
Executivo adotar? 

A primeira delas, Sr. Presidente, é o imediato pagamento do 
PROÀGRO, sem a ocorrência de juros ou qualquer emolumento, 
pois é isso da natureza: aleatória do contrato de seguro. Em s_eguida. 
é de imperiosa justiça que sejam prorrogados os financiamentos fei
tos às. lavouras frustradas, sem prejuízo da concessão de novos finan
ciamentos. 

o Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Pe-rmite V. Ex' outro 
aparte'? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Com ,odo o prazer. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Perdão, mas V, Ex' 
agora tornou explícita a sua reclamação. Ela me parecia clara, 
razoavelmente clara, mas agora está tropicalmente cara V. Ex' 
reivindica o pagamento do seguro, imediatamente. Este imedia
tamente, este advérbio, estâ conectado com a data do prejuízo ou 
com a data da apuração efetiva do prejuízo? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR)- Com a data do prejul
zoo Mesmo porque a sua verificação terá, como defendemos, de 
r2troagir ao instante em que o prejuízo se deu. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Então, Excelência, 
não é possível. Houve uma calamidade ... 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Eu esclareço nobre 
Senador. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - ... e se tem que fazer 
uma verificação e tem que se exercitar um trabalho de peritagem, de 
avaliação. para se comprovar a existência e a extensão do prejuízo e, 
por via de conseqüência, o valor do prejuíZO. Nenhum seguro, no 
Brasil, por exemplo o de automóveis, é pago na via pública. Aquilo 
obedece a uma comunicação e depois a uma verificação. De modo 
que reclamar o pagamento imediato do PROAGRO parece~me uma 
reivindicação de Júlio Vern~, embora, devo retificar, a Ciência 
terminou superando O próprio Júlio Verne. Mas, no caso, não me 
parece que O Governo possa pagar, imediatamente, o seguro agrr~ 
cola. Pode fazê-lo num prazo razoãvel. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Talvez, pela natureza 
do seguro, V. Ex~ nào entendeu. Coloquei o PROAGRO em dois 
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instantes: no passado e este ano. A comprovação é fácil: os próprios 
bancos oficiais o atestam.· Têm-se delongado seriamente esses 
exames e resultados. Então, aquele débito continua a gerar juros e 
acess6rios. Não negamos a necessidade do reconhecimento, da cons
tatação, mesmo porque esta pode ser feita por amostragem. O fàto se 
deu quase que de maneira genérica. Que o pagamento seja assim, a 
partir do instante da verificação. Digamos a safra de milho ou de 
arroz em tal época em que o débito era tal, que o seguro cobrirá. 
Mas, que não tique como das vezes passadas, durante um ano, dois 
anos, três anos, para veriticação, para respostas e os juros· correndo 
contra o lavrador. O resultado é esse caso de que falamos: o 
pagamento do seguro para o PROAGRO, realizado há um ano e 
meio atrás, que era de Cr$ 400 mil, e a exigência do lavrador de 
CrS 450 mil de juros, corroção monetária e outros acessórios. 

Então, o que defendemos para o PROAGRO? Aquilo que é da 
sua natureza aleatória do contrato de seguro, quer dizer, o 
pagamento do débito pelo seu valor no momento da ocorrêncía. Se 
não houve contabilização, juros e acessórios se gerarão contra a segu
radora e não contra o segurado. 

De forma que, com esses esclarecímentos, creio que V, Ex' se 
esclarece acerca da dúvida levantada a esse pronuncíamento. 

o Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite Y. Ex' um 
aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Com muito prazer. 
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Quer me parecer que 

tem havido delongas na liquidação de certos seguros, não só 
PROAGRO, mas seguros de um modo geral, pela dúvida ou pela sus
peição que se estabeleceu em torno da existência da infortunfstica 
agrícola, ou, então, quanto ao valor do prejuízo. Ainda hã poucos 
dias, li um artigo no Jornal do Brasil a respeito da liquidação do segu
ro agrícola. até em termos elogiosos. O Governo ~em procurado agili
zar, embora seja O seguro de mais difícil liquidação, o agrícola. Hã á
reas que são atingidas por abalo provocado pela natureza, pelas chu
vas ou pela seca, e outras que não o são. Então, o registro do seguro 
_ tive oportunidade de ler nesse jornal - é feito de uma maneira 
global. Mas, segundo a tese de V. Ex.', houve, embora numa área só, 
o prejuízo, e esse seguro deveria ser liquidado totalmente; isso não é 
possível, tem que ser verificado. Aliás, V. Ex' é um grande civilista, 
apresenta projetos relativos ao Código Civil... 

O SR. LEITE CHAVES (MDS - PR) - Muito obrigado a 
V. Ex~ 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - ... e sabe que o Códi
go Civil determina a verificação, uma vez ocorrido o prejuízo, e até 
explicação - é o texto da lei, Então, não me parece, a não ser que 
V. Ex~ me traga fatos concretos, que a reivindicação de V. Ex' te
nha base na raiz dos fatos. E V. Ex', como funcionário do Banco do 
Brasil, sabe que esse estabelecimento de crédito tem sido um instru
mento rigoroso de assistência ao homem da lavoura. 

O SR. LEITE CHAVES (MDS - PR) - Agradeço muito a 
V. Ex', e é exatamcntc em razão deste encargo exercido no Banco 
que tenho autoridade para fazer afirmações dessa natureza, Se 
v. Ex~ for a qualquer agência do Banco do Brasil, no Norte do Pa
raná, hoje, V. Ex' saberá, através dos relatórios atualizados, quais 
são as lavouras que sofreram maior ou menor incidência frustrató
ria. De forma que há dados para tanto. Por isso digo que se poderá 
fazer por amostragem. Como V. Ex' vê, tenho aqui os dados de todo 
o Estado do Paraná, inclusive os índices pluviomê:tricos: por eles, 5a
ber-se-ã onde a chuva atingiu maior ou menor regularidade. Tudo is
so facilita a pesquisa por amostragem. Agora, o que não tem sentido, 
Ex~, é que o Governo determine esses pagamentos depois de longos 
anos de espera, de sorte que o saldo, quejá não é do lavrador - por
que o saldo já está acobertado pelo seguro - passe a gerar contra ele 
juros e acessórios insuportáveis. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex' um 
aparte? (Assentimento do orador.) Sobre a amostragem, trata-se de 
um processo aceitável, mas em termos de absoluta exceção, Até aqui, 
conheço a verificação por arriostragem, em termos oficiais-, nas estra-

das. Os caminhões não podem, depois de uma determinadã tonela
gem de transporte, percorrer as estradas federais. Então, não serÍa 
possível estar mandando parar caminhão por caminhão nas balanças 
colocadas com diferenças muito grande de uma para outra. 

Então, eles fazem por amostragem: deixam passar dez cami
nhões e verificam a tonelagem em cinco. Se a tonelagem está 
razoável, eles reduzem para três caminhões. Mas, se nesta última 
amostragem o resultado caracterizou a existência de excesso de peso, 
voltam então a fazer a amostragem de dez em dez caminhões. Porém, 
na lavoura. nem na época da erradicação dos chamados cafezais anti
econõniicos foi possível esse processo, de amostragem em lavouras 
extensas, como as do Paraná. Em lavouras de subsistência, -isso seria 
possível, mas, naquelas de economia de mercado, isso é impraticável: 
pode trazer prejuízo para o segurado, pela amostragem ter sido defi
citária ou para o segurador que, neste caso, é o Governo, vale dizer, 
em detrimento do órgão público. 

O SR. LEITE CHAVES (MDS - PR) - Nobre Senador 
Eurico Rezende, o que propugno aqui não é um método fiscaliza
tório para a constatação da incidência da seca, mas o pagamento 
dentro de um prazo razoHvel. Agora, a amostragem é inteiramente 
explicável, como é o· caso da tonelagem a que V. Ex~ se refere. 
Por que? Porque a produção é mais ou menos uniforme dentro de mi
crorregiões onde as chuvas ou fen6menos climãticos ofereçam 
também uniforme incidéncia. A amostragem de duas, três ou quatro 
fazendas gera o percentual daquela região. h o método mais 
racio-nal. Porque V. ,Ex', para fazer âe fazenda em fazenda, jamais o 
conseguiria. pois os tempos e os anos seriam poucos para isso. Não 
há fiscal em quantidade nesse serviço. Ademais, seria dispiciendo 
este comportamento, mesmo porque o fato é notório, 

Convenha·se, ademais, que a lavoura cafeeira nova ou mesmo 
rescepada retardou sua produção em níveis de normalidade por mais 
um ano. Dessa maneira há necessidade também de prorrogação por 
mais um ano da primeira parcela de pagamento, Explica-se, os cafeei
ros novos ou rescepados são financiados através do adiantamento de 
3 prestações anuais e consecutivas, para reposição também em três 
prestações anuais, a partir do 39 ano, quando ocorre a primeira 
colheita. Essa primeira colheita está assim retardada em razão da 
seca que debilitou o crescimento da planta. 

Há outro aspecto, Sr. Presidente. que não pode deixar de se 
incluir entre as medidas aqui sugeridas. 1:. a questão das notas pro
missórias rurais. A geada e a seca no Paraná nem sempre são cons
tantes. Entretanto, o sào as concordatas das firmas compradoras. E 
isso por vezes representa um flagelo tão grande quanto aqueles 
fenômenos climáticos. Como se sabe o lavrador vende o seu produto, 
recebendo em pagamento uma nota promissória rural que é descon
tada no Banco com o seu endosso: Ocorrendo a concordata da com
pradora, o lavrador é obrigado a resgatar o título já depois que se 
desfez de sua mercadoria, recebendo, por ela, valor inferior ao real 
eis que os juros são descontados pelo Banco. 

Este ano verificaram-se no Paraná uma dezena de concordatas 
de grandes firmas e os prejuízos foram os mais funestos, não somente 
para plantadores de soja e algodão senão também para criadores que 
vendem sua produção a frigoríficos. 

O assunto foi objeto de notícias as mais amplas, não s6 em 
jornais do Estado senào também na imprensa nacional. 

Aliás, está sendo ainda atualizado. O assunto está sendo objeto 
de reclamos constantes. 

Eu mesmo já tive esse ano oportunidade de dispensar-lhe 
atenção na Voz do Brasil. 

Acontece, também que, além de perniciosas, essa'S concordatas 
têm servido na maioria das vezes para iI1cito enriquecimento de seus 
diretores. Já existe assim, a indústria das concordatas e das falências 
de firmas agrícolas. 

O caso pode ser explicado de forma simples. Tendo a faculdade 
de comprar o produto mediante notas promissórias rurais as firmas 
desviam o seu capital de giro para outras atividades e na maioria das 
vezes, o valor da prôpria produção comercializada. 
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Quer'dizer, na maioria das vezes, desviam além do capital de gi
ro o valor da produção adquirida com as notas promissórias e vendi
das a terceiros. Resultado, podem ir à falência. ao tempo em que os 
diretores ficam sendo possuidores de enormes patrimônios,' seja em 
nome próprio, seja em nome de terceiras firmas. 

Aliás, uma dessas firmas, recentemente, no Paraná, que re
quereu concordada. apresenta uma singularidadt::: II fortuqa pessoal 
de um dos diretores é superior a todo o patrimônio lfquido da 
própria firma. Houve, também, anoS atrás, um caso no Paranâ, de 
firma que requereu concordata deixando milhares de lavradores em 
situação a mais funesta e difícil. Muitos desses foram executados 
ficando até impossibilitados de operar com os bancos. em razão dos 
protestos das promissórias e das execuções. Hã, inclusive, no 
Noroeste de São Paulo ~ numa região mais ou menos similar à do 
Norte do Paraná - um Município em que a agência do Banco do 
Brasil não funCiona porque; em razão da concQrd_ata de uma firma, 
milhares de lavradores foram executados pelo Banco. Não operando 
o Banco com esses lavradores teve ele de ficar na dolorosa circunstân
cia de não operar com ninguém, e isso'éiürante anos consecutivos. 

Para remediar situação tão injusta quanto de ocorrência tão 
freqUente como essa das promissórias, apresentei aqui, no ano da 
minha posse. projeto de lei retirando a natureza vinculatória do 
endosso para que somente a compradora respondesse pela obriga
ção. Entretanto, a despeito de aprovado pela Comissão de Constitui
ção e Justiça caiu o projeto nesta Casa, por razões mais convenientes 
à rede bancária do que mesmo a reais motivações da ordem econômi
ca. 

Uma vez que o mal continua, estou emendando o projeto no 
sentido de que a promissória rural tenha o lastro pignoratício da 
produção vendida, mas o endosso passe a ser mera cessão civil, não 
gerando responsabilidade para o vendedor. 

Assim, elaborei uma emenda, de sorte que a produção vendida 
fique vinculada à nola promissória. E o comprador que enriqueceu o 
seu patrimônio não precisará dar outras garantias a não ser aquela 
advenieme de quem vendeu. E o endosso do vendedor passa a ser 
uma mera cessão civil. Ele transfere o título e o produto, mas não se 
vincula ao tttulo transacionadQ. E 9..~ ... çcxtrema justiça, porque. do 
contrário, a promissória ao invés de ser um instrumento,' um veiculo 
a possibilitar a venda fácil da produção agrícola, passa a ser uma 
condenação ou uma temeridade para o lavrador, que já não 
suportando os efeitos transitórios ou eventuais da seca, como neste 
caso, o da geada, não pode suportar o prejufzo e a violência moral 
dessas perdas continuadas. 

Hoje é até sabido no Paraná que o invernista, o criador, como 
de resto todos esses produtores, temem na hora da venda, porque 
não sabem se serão' obrigados, como ocorre na maioria das vezes, a 
pagar as promissórias rurais que receberam pelo valor da mercado
ria. E o pior: o valor nominal da promissória corresponde ao valor 
da mercadoria naquele instante, mas do banco recebe deduzidos os 
juros pelo prazo de 90 dias. 

Reiteramos ao Executivo nossa sugestão, no sentido de que os 
bancos este ano não exijam dos lavradores o pagamento dessas pro~ 
missórias, a não ser depois de cumpridas as concordatas ou apuradas 
as falências e ainda também depois de responsabilizados os seus di
retores pelos avales prestados. 

Quero informar o seguinte: mesmo havendo avales de diretores 
detentores de largo património, os bancos preferem ameaçar os pe
queninos. porque, carentes eles de crédito para o ano, pagam com fa
cilidade. ~ um duplo esmagamento. 

Milhões e milhões de cruzeiros se transferiram dos lavradores 
para essas firmas do ano passado para cão E o nosso apelo é para que 
não se executem esses lavradores, seja através do Banco do Brasil, se
ja através de bancos particulares, a não ser depois da apuração das 
falências ou de se examinarem as possibilidades de execução das ga~ 
rantias particulares dos diretores dessas firmas. Vale dizer que mui~ 
tos deles nem sequer se vinculam a essas promissórias jâ com a má-fé 
manifesta de lograrem a lavoura paranaense. 

Mas a nossa preocupação, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não 
• é em razão a.penas da situação atual desses produtos, mas sim em re

lação ao seu futuro. 
Destinado o Brasil a ser um dos maiores produtores de cereal 

em escala mundial, como já o ê em alguns pontos, a sua comercializa
ção não deverã continuar em mãos de especuladores improvisados e 
multinacionais exploradoras. 

É conhecido o jogo que se faz atualmente neste País pelas multi
nacionais que compram soja. Essas firmas aqui no Brasil, que com~ 
pram o grande percentual da nossa produção, são exatamente as fir
mas .que nos Estados Unidos detêm O controle da Bolsa de Chicago. 
O fato é palpável. Na época do fechamento dos contratos no Brasil, 
previamente estabelecidos, como ocorre também na época do venci
mento das Cédulas rurais pignoratícias, do banco, o valor da soja, em 
Chicago, cai, e, como este valor é o que serve para a cotação interna
cional, os lavradores daqui são obrigados a entregar o seu produto 
por preços esmagantes. 

Nessa minha última visita aos Estados Unidos, onde em nome 
desta Casa passei 45 dias como observador da ONU, tive oportunida
de, também. de conhecer mais de perto esse mecanismo; visitamos, a 
COBEC, convidando colegas nossos inclusive o ilustre Senador Osi
res Teixeira, que está presente. Estivemos no Banco do Brasil acom
panhando esse mecanismo internacional; tivemos contatos com ou
tros empresãrios, pessoas inclusive ligadas ao Brasil e constatamos a 
injustiça de atrelarmos o nosso produto à verificação. à cotação, da 
Bolsa de Chicago. 

Os Srs. Senadores têm conhecimento de que a Bolsa de Chicago 
é uma bolsa de lavradores americanos; os Estados Unidos eram prati
camente os únicos produtores de soja no mundo, ou nessa parte oci
dental, concorriam exclusivamente com a China. Pois bem, com o in
gresso do Brasil no mercado internacional da soja e, na falta de outra 
Bolsa, a de Chicago continuou a fazer a cotação internacional. Isso é 
para o Brasil u·ma grande desvantagem não s6 pelas razões que já in
voquei, mas, sobretudo, porque essa Bolsa não afere corretamente o 
preço da mercadoria; às vezes a soja está em níveis internacionais 
abaixo do valor interno em caso de subsidio do Governo,. Digamos, 
preços fictlcios, e isso feito na medida em que mantém controles não 
só para desestimular as exportações dos outros países ma,s sobretu
do, para afastar a concorrência de produção. 

Então, a alternativa para o Brasil seria, agora, depois que o Bra
sil fez um convênio com a China, para estimular a criação de uma 
bolsa de soja - não nos Estados Unidos, no seio do pafs Concorrente 
- mas em Haia ou Londres. Isso é possível; até as nossas agências 
do Banco do Brasil no exterior, assistindo ao nosso esmagamento in
ternacional, são as primeiras a defender a criação de uma bolsa dessa 
natureza. Isso é inteiramente possfvel, e, para o Brasil, necessário e 
desejável. 

A necessidade de que as empresas de economia mista brasileiras, 
tal como a COBEC ou mesmo INTERBRÁS ou ainda novas que se 
criem para o setor, se faz necessâria na missão de comprar, vender e 
estocar os nossos produtos. ~ oportuno que se diga que sem uma cor
reta política de estocagem os resultados da agricultura brasileira são 
sempre imprevistos e na maioria das vezes negativos para os lavrado-
res. 

Qualquer pessoa, por menor escrúpulo que tenha, pode chegar 
hoje ao Paranâ. constituir uma firma e logo em seguida começar a 
comprar soja com promissórias rurais. Advém a concordata e os 
lavradores são obrigados ao pagamento das letras. E esse fato se 
repete constantemente. 

Não hã no Brasil uma política de estoque; a política de estoca
gem, que não possa ser feita pelos lavradores, tem que ser feita por 
grandes companhias nacionais. 

1:: ilusório pensar que firmas particulares podem entender ou 
mesmo enfrentar a concorrêncía do mundo, no setor da soja que está 
se tornando, internacionalmente, o terceiro produto depois do petró
leo e do café. 

As nossas firmas particulares não estão aparelhadas para isto. 
As multinacionais atuam contra os nossos interesses. Então o Brasil 
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tem duas firmas sérias qu-e -devem e precisam atuar no setor: com
prando tudo e vendendo tudo. Comprando tudo - comprando soja 
no mercado interno, estocando-a e colocando-a no mercado inter
nacional. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - V. Ex' permite um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. LEITE CHAVES (MOB - PR) - Firmas bem concei
tuadas no exterior, como a COBEC e a INTERBRÁS. 

Com todo o prazer, nobre Senador Osires Teixeira. 

O Sr. OsiresTeixeira (ARENA - GO) - Eu ouço, nobre Sena
dor Leite Chaves, com muita atenção, as preocupações que V. Ex' 
revela à Casa com relação à participação do Brasil no chamado 
mercado internacional dos grãos. V. Ex' há de convir comigo que as 
colocações que V. Ex' acaba de fazer a esta Casa são altamente 
controvertidas. Veja que V. Ex' defende, por exemplo, e eu não es
tou a contestar as afirmações de V. Ex', uma política de estocag~m 
de grãos e dá o exemplo da soja, capaz de nos colocar em condições 
de disputar com os Estados Unidos da América a mercantilização 
desse produto. Mas V. Ex' sabe, como eu e os demais Senadores sa
bem, que a movimentação de preço no mercado de grãos ê altamente 
ágil. Chega-se ao absurdo de uma bolsa, que ê incontestavelmente a 
maior bolsa de grãos do mundo, a Bolsa de Chicago, ter só em um 
item, que é a soja, oito alterações no curso de um dia de oito horas. 
Daí porque veritica V. Ex' que a política de estocagem depenoe 
estruturalmente de um excesso de produção. Na verdade nós produ
zimos, no ano que passou e no ano de 76, uma substancial quantida
de de tonelagem de soja. Mas, nós ainda não adquirimos a maturida
de no mercado internacional, sequer, de produtos mais ou menos 
permanentes, quanto mais os grãos. t! evidente que as preocupações 
de V. Ex' devem ser as preocupações de todos nós, como deve ser a 
preocupação do Governo. Mas daí para que V. Ex' tire as ilações e 
conclua que o Governo estâ atuando mal no setor, que o Governo 
precisa reformular posições, a mim me parece que seria aquela colo
cação que tenho sempre, permanentemente, combatido nesta Casa: 
de que não é importante levantarmos problemas, não é importante 
dizermos que talou qual problema exige solução. O que é importan
(e é que no Parlamento moderno se encontrem os caminhos, se dêem 
os caminhos, se dêem as soluções. Veja V. Ex' como o assunto é 
controvertido. A mim me parece que pretendermos instalar no Brasil 
uma Bolsa de Grãos para competir com a Bolsa de Chicago seria, 
inquestionavelmente, nobreSenador, uma renomada loucura. 

O SR. LEITE CHAVES (MOB - PR) - Eu lamento que 
V. Ex. nào tenha ouvido a minha sugestão. Jamais postulei ou defen
di, agora ou em outro instante, a criação de uma bolsa internacional 
no Brasil. O que defendi foi um deslocamento, quer dizer, a criação 
de uma Bolsa em Haia ou em Londres, não no Brasil. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - V. Ex' me perrnite? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - E a par dos interesses 
de outros países, os próprios Estados Unidos, talvez, não se opuses
sem a isto, porque a Bolsa de Chicago, quero dizer a V. Ex'. nunca 
foi bolsa internacional, era uma bofsa privada. Há literatura sobre 
isso. 

o Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Até [929, nobre 
Senador. Daí em diante ela sempre foi a maior bolsa de grãos do 
mundo. 

O SR. LEITE CHAVES (MOB- PR) - De forma que ela con· 
tinua bolsa voltada para os interesses dos lavradores americanos a 
ponto de, como disse a V. Ex', às vezes a produção interna estar 
cotada a um preço "x", e internacionalmente muitas vezes abaixo. 

E quando é que o governo americano, através das firmas ame
ricanas, influencia desta forma? A sua agricultura não podendo pro
duzir aos níveis internacionais recebe subsidio. Preços internacionais 
baixos em determinadas épocas para afastamento da concorrência ... 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Se V. Ex' me permi· 
te, um escIarecimerlto. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - ... esmagando o pais 
concorrente. E é o nosso caso, não tendo estoque, não tendo firmas 
que caloquem corn regularidade a produção em termos internacio
nais, então, nós somos esmagados por esse jogo de interesse que se, 
de certa forma, é legítimo para os países concorrentes, para IlÓS é 
desastroso e catastrófico, sobretudo quando o mercado da soja ofe
rece ao Brasil possibilidades ilimitadas. Como já disse aquf, os Esta
dQs Unidos, que são o primeiro produtor do mundo, estão com 
terras limitadas para isso. Terras desérticas estào sendo tomadas a al
to cu~ta para a soja, enquanto nós temos possibilidades amplas, 
inclusive com a participação. do cerrado de Mato Grosso do Sul, de 
Mato Grosso, de um modo geral, de Goiâs, de Minas e da valiosa 
vocação para esse setor do Paraná e do Rio Grande do Sul. 

O SI'. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Se V. Ex' me permi
te, eU não contesto a afirmação de V. Ex' de que as nossas poten
cialidades para nos transformarmos realmente num grande produ
tor de soja sejam as mais alvissareiras possíveis. O que discuto com 
V. Ex. são algumas colocações que me parecem precisar de algum 
reparo. Quando o Brasil ajusta a expartação de soja para a China ou 
para qualquer outro país, num contrato comercial bilateral, é eviden
te que as valores preestabelecidos estão fora da cotação da balsa, po
dem ser maiores ou menores, porque a eles se junta uma série de au· 
tros componentes, representando interesses de troca de outros produ
tos, de ingresso e saída de outros produtos e até de equilibrio de 
balança de pagamento. A situação é diferente. Quando o produto vai 
à Bolsa Internacional de Chicago, que é - e aí faço questão. de enfa
tizar, bolsa internacional, digamos, não se trata de uma bolsa volta
da exclusivamente para a defesa dos interesses dos produtores 
americanos. Ali comparecem exportad.ores e importadores dos dnco 
continentes e é, exatamente, o flutuar do interesse das importações e 
das exportações movimentadas naquele dia e, curiosamente, no caso 
da Bolsa, naquele minuto, é que se determina a alta ou a baixa do 
produto. A bolsa de Chicago não é, necessariamente, voltada, 
exclusivamente, para os interesses dos exportadores americanos. ~ 
claro. que o Governo americano, podendo subsidiar o mercado in
terne e dando condições a seus produtores, ele tenta proteger -
come fariam o Brasil, a China ou qualquer outro país - mas daí. 
para que a Bolsa se transforme em um mero mecanismo do Governo 
americano, se V, Ex. se detiver atentamente no assunto, vai verificar 
que não. Na verdade, os produtos que são colocados na flutuação da 
Bolsa de grãos são exatamente os resíduos disponíveis, livres desses 
acordos bilaterais. ~ por isso que acho que ainda seria imaturo que 
pretendêssemos outra atuação, a essa altura, quando começamos a 
produzir saja com carâter cumpetitivo internacional, com condições 
em que somente nossos lavradores tiveram uma rentabilidade grande 
quando, excepcionalmentç, atê com o desconhecimento dos nossos 
lavradores, do nosso própria Ministério. da Agricultura, houve 
frustração d.e safra em países europeus. Acho que, realmente, se 
traduzirif;i em uma providência mesmo extemporânea e talvez um 
pouco fora de planificações e estudos, pretendermos, a essa altura, 
competir com a Bolsa de Chicago, que não é uma Bolsa de interesse 
americano, mas de características eminentemente internacionais, que 
opera em mais de 200 itens diferentes, quando nós estamos a discutir 
um item: a soja. Muito obrigado a V, Ex' 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Agradeço o aparte de 
V. Ex' mas gostaria de dizer que, inclusive, os acordos bilaterais de 
exportação, de compra e venda de soja, são feitos com base na fi
xação desses preços de bolsa. Digo mais: nào condeno os Estados 
Unidos, eles estão na defesa deles, ruas aSseguro a V. Ex' que jamais 
os Estados Unidos admitiriam viver numa situação inversa, serem o 
segundo produtor mundial de soja com a existência de um 
mecanismo de bolsa num país concorrente, de produção maior e de 
mais alta competitividade. Não sei se mostrei a V. Ex', aqui, um 
caso concreto que ocorre no Brasil: quem compra mais de 80% da 
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soja brasileira são firmas americanas, são multinacion::.is, são firmas 
que adquirem também, a soja americana, são firmas que têm o con
trole da bolsa, e que, na hora de fecharem o contrato, aqui, através 
de hábeis mecanismos em que se associam para isso, fomentam a bai
xa transitória da bolsa, que cai num mês e sobe no outro. A rapidez 
dessas flutuações decorre, exatamente, do atendimento desses 
interesses. 

o Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - São os males do livre 
comêrcio. nobre Senador; temos que nos capacitar tecnicamente pa
ra poder combater isso, não será instalando uma bolsa em Haia Que 
vamos resolver o problema. Elas não estarão livres das multina
cionais. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - A situação atual é 
indispensável. Quando eu falo a V. Ex', tenho em mente pessoas que 
lá estão vivendo, há muito mais tempo, essa angústia ... 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Do problema do soja 
para o Brasil, Excelência. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - A idéia nilo é nossa, 
apenas nós a estamos ventilando nesta Casa e com fundados 
argumentos. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Acho válidas as 
preocupações de V. Ex', não acho ê que elas sejam as soluções. As 
soluções nào são tão simples como V. Ex' as coloca. 

O SR. LEITE CHAVES (MOB - PR) - Nossa preocupação 
não é concorrer com a Bolsa de Chicago, e concorrer, naturalmente, 
com os americanos, que são nossos maiores concorrentes, mas 
através de mecanismos justos. V. Ex' jamais admitiria disputar uma 
partida de futebol, como ontem dois times disputaram, no Pais, pelo 
campeonato nacional, pertencendo o juiz a um deles. O caso é 
apenas esse. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - No caso da bolsa, 
Ex'. nào há nem juiz, há um maior lance. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Mas nilo hã isençilo. 
O próprio americano reconhece este acordo. Não publicamente, 
mas reconhece o artificialismo deste mecanismo, ainda que a bolsa 
seja gigantesca, porque maior do que ela são as firmas que 
manipulam no mundo a soja. 

O Sr. Evelásio Vieira (MOB - Se) - Dá licença para um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. LEITE CHAVES (MOB - PR) - Com muito prazer, 
Senador. 

O Sr. Evelásio Vieira (MOB - Se) - V. Ex' tem sido dedica
do, inteligente e lúcido na interpretação das aspirações, das angústias 
da laboriosa gente do Paraná nesta Casa e, na opOrtunidade, tece 
considerações e manifesta as suas preocupações pelas dificuldades 
que atravessa, no momento, a grande maioria do ruralista 
paranaense, em razão da seca prolongada. registrada, nos últimos 
meses, no seu Estado, em Santa Catarina, em Mato Grosso e São 
Paulo. Tento dar uma contribuição à posição de V. Ex' Um país 
Como o nosso, desprovido de capital suficiente para uma industriali
zação rápida, desprovido de tecnologia industrial, de capacidade 
gerencial. tem, na agropecuãria, o caminho mais rápido mais 
recomendado para buscar o seu desenvolvimento. 

Mas tem o Governo Federal pecado em não ir ao encontro dos 
nossos ruralistas, propiciando-lhes a instrumentação necessária para 
produzirmos mais matéria prima para os nOSSQS parques fabris, para 
exportá-las, para produzirmos mais alimentação. V. Ex' falou e é 
preciso que se acentue: uma das ferramentas necessárias e que urge 
de há muito. é o seguro agrícola. Se tivéssemos, no Brasil, o seguro 
agrícola. os ruralistas do seu. Estado e deste País não estariam angus
tiados, porque disporiam do seguro agrfcola para indenizar as des
pesas dos empréstimos que contraíram para desenvolver as suas 1&-

vouras, o seu trabalho, enfim. Infelizmente o seguro agrícola não 
existe neste PaIS, existe o Seguro PROAORO, mas é apenas, setorial, 
atinge apenas, a poucos milhões. Nós precisamos, neste País, ê do 
seguro agrícola abrangente, para todos, para dar ao agricultor tran
qüilamente, segurança, para que ele, em ocasiões como esta, atingido 
por uma seca desta natureza, desta extensão. não vá à falência, o que 
vai ocarrer com milhares e milhares de agricultores do seu Estado, 
do meu e de outros Estados brasileiros. O Senhor Presidente da 
Republica, General Ernesto Geisel, em 1974, em Curitiba, capital do 
Estado de V. Ex'. trombeteou que iria instituir-no seu Governo o 
seguro agrícola. Os anos se passam, ele está em final de mandato e 
não cumpriu a promessa. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Exatamente. V. Ex' 
coloca bem a questão. O PROAGRO não atende a todos, atende a 
um percentual de pessoas e a um mínimo percentual do finan
ciamento. Quer dizer, ele não cobre a safra, ele não é seguro, ele 
assegura o retorno parcial dos insumos colocados na terra, finan
ciados pelo banco. E veja V. Ex' o que ê Que nós defendemos: sem 
essa proteção, como é que o lavrador pode enfrentar as intempérias? 
Além de seca a geada o granizo, a indústria dessas falências, a con~ 
corrência desleal das firmas compradoras. Quer dizer, que condi
ções? Que condições tem o lavrador para produzir neste País? 
Então, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu não me adstringi, não 
fiquei adstrito apenas aesse pedido e, sim. a uma sêrie genérica de su
gestões, para que o caso seja estudado nos seus múltiplos aspectos. 
Com relação à lavoura do Paranã, sujeita a ocorrência dessas secas, 
\erramos que fazer essas ponderações. 

Estamos assistindo, neste inSfante, a repetição de um dos 
maiores erros que já se fizeram em relação ao café. Vejam V. Ex', 
Srs. Senadores, como é que o Brasil, temerariamente, tem atentado 
contra os seus mais elevados interesses. Em 1960 ainda éramos o 
maior produtor de c.afé do mundo e os mercados naturalmente se 
abriam para o Brasil, não só em razão da excelência do seu produto 
como, sobretudo, em razão do seu renome, formado ao longo dos 
anos, de produtor desta bebida. 

Pois bem, tínhamos estoque. Ao invés de usarmos esse estoque 
para, inclusive, manter o preço em nível razoável, internacional
mente, adquirindo novos mercados de compra e desestimUlando o 
concorrente, nós queimamos a nossa produção. Em 1960, eu vi, com 
os meus próprios olhos, verdadeiras montanhas de café serem in
cineradas no Paraná. E qual foi a resposta? A concorrência. Países 
que jamais pensaram em plantar café vieram a fazê-lo. O México in
clusive e países africanos passaram a conc'órrer conosco, porque o 
preço se tornou tão estimulante que paises que jamais pensaram em 
plantar café se voltaram para esta attvidade. Hoje mesmo, o México 
que nunca plantou café, que nunca o consumiu, está com grande pro
dução. Este ano estamos fazendo a mesma C"oisa: estimulando arti
ncialmente o preço lá fora, inclusive com compras fantasiosas de con
tratos nas bolsas de Nova Iorque e Londres, para que o café se 
mantenha em preço alto e nós possamos vendê-lo por esses valores. 
Entretanto, estamos comprometendo o nosso amanhã. Este Go
verno atual se salvará, aumentará sua receita com a venda desse 
estoque, mas está fazendo isso com o comprometimento do nosso fu
turo cafeeiro. O, próprio americano, mais experiente e mais inteli
gente, não usa em relação a soja esta política, faz questão de que os 
preços ínternacionaís jamais se elevem, para que não se eleve, 
também, o nível da concorrência. 

o Sr. Evelásio Vieira (MOS - SC) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MOB - PR) - E nós procedemos de 
maneira primâria, para vender uma meia dúzia de sacos de Que ainda 
dispomos. 

O Sr. Evelás!o Vieira (MOB.,r-- SC) - Permite V. Ex' um 
aparte? 
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Sr. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a campainha.) 
- Peço a V. Ex' que dê conclusão ao seu discurso. V. Ex' só dispõe 
de 5 minutos. 

O SR. LEITE CHAVES(MDB- PR)-Agradeçoa V. Ex' 
Fomentamos concorrências, Fomentamos preços fícticios, car

reamos alguns dólares para o Governo que está finalizando, agora, o 
seu mandanto, mas em comprometimento do futuro produtor 
cafeeiro do Brasil. 

Com todo o prazer, ouço V. Ex', Senador Evelásio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Aínda há pouco ouvia eu 
o debate entre V. Ex' e o Senador Osires Teixeira, e S. Ex' afirmou 
que o grande problema na comercialização dos grãos do Brasil é a 
falta de melhor capacidade de atuação na' Bólsa de Cereais 'de 
Chicago. O maior problema não é esse, em relação ao soja, Senador 
Leite Chaves; o grande problema nosso ~ que n6s, a nível de fazenda, 
temos o mesmo preço ou até superior ao soja- produzido nos Estados 
Unidos. O nosso preço passa a ser inferior na hora do embarque em 
na.....:io. E por quê? Porque o Governo não tem criado uma infra
estrutura adequada para a comercialização dos nossos produtos agrí
colas. Se o Governo agisse com sabedoria, por certo, essas deficiên
cias já estariam sanadas e estaríamos competindo, com superiorida
de, em relaçào aos americanos, na venda ao mercado externo do soja, 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - V. Ex' tem razão. ~ 
exatamente essa falta de estrutura que concorre para o esmagamento 
de nossa qualificação competitiva. De todos os produtos agrícolas 
nacionais, é realmente a soja que oferece maior comparação ou 
equivalência com o produto americano, Entretanto, na hora, no 
instante em que sai da fazenda ela se torna tão onerosa, pelo atrito 
econômico, que as condições de competição internacional se 
reduzem. E quero dizer a V. Ex' que é por isso que defendo a organi
zação de (radl! companies brasileiras, com possibilidades de 
receberem, com rapidez, os caminhões que transportam o produto 
na época da safra, e não da forma como ocorre aqui no Paranâ -
mostro a V. Ex' - com filas de caminhões de, às vezes, 70 quilô
metros para poderem desembarcar no porto o produto, sendo que 
muitas firmas que o compram tem interesse em que o caminhão 
passe um, dois, três ou quatro dias na fila para que, na outro ano, 
haja desestimulo, inclusive, no plantio, Tudo isso é o resultado de 
um jogo. No ano pa!'isado houve um mês em que as filas iam de 
Paranaguá quase que a Curitiba; quase setenta quiJômetros de 
caminhões parados durante três, quatro, cinco dias. E o preço da 
espera? Tudo isso faz parte de um jogo, e por isso que defendemos a 
interferência da COBEC e da INTERBRÃS, porque essas firmas, 
através de armazenamento mais perfeito, recebem com mais eficiên
cia, e esse atrito econômico que 110S compromete passará a ser diluf
do. Entretanto, se se falar que uma firma dessas deva participar, a 
gritaria nacional surge, Mas gritaria de quem? De concorrentes que 
têm interesse exatamente em manter o lavrador nessa situação, nessa 
dependência miserável. Sem que tenhamos firmas de grande porte, 
sociedade de economia mista brasileiras, nesse setor, para discipli
nar o mercado, controlar o estoque e, inclusive, fazer face à concor
rência desleal de firmas compradoras, jamais teremos nesse setor da 
soja grahde estabilidade, ou jamais realizaremos as grandes metas 
que as condições excepcionais da terra, da insolação, permitem no 
Brasíl. 

De forma que, Sr. Presidente, com estas considerações termino 
esta nossa solicitação ao Governo, para uma interferência imediata 
no caso do Paraná e, também. no Rio Grande do Sul e Santa Ca
tarina. onde houve a incidência, embora em bases menores, do 
fenômeno. 

Pleiteamos isto: o pagamento do PROAGRO com maior 
rapidez e não com as delongas que se têm verificado; a prorrogação 
dos financiamentos de custeio, sem prejuízo dos financiamentos futu
ros; .a prorrogação do prazo de uma prestação dos financiamentos 
para cafés novos e recepados que, em decorrência dessa geada, 
tiveram atraso no crescimento e, por conseguinte, não haverão de 
produzir no terceiro ano como se esperava. Agradeço a V. Ex' e aos 
Srs. Senadores a atenção que dispensaram a este modesto discurso, 
mas que é de grande importância para o meu Estado e para o País. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBL/C A DO POSTER[{}RMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Não há 
mais oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, de
signando para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu parecer n'" 1.280, de 1977) do Projeto 
de Lei do Senado nl' 13, de 1977, do Sr. Senador Vasconcelos Tor
res, que tomba a casa em que morou o Duque de Caxias na rua Con
de de Bonfim, no Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

-2-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti
tucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado nl' 115, de 1976, do Sr. Senador Paulo 
Guerra. que dispõe sobre os saques, efetuados por assalariados das 
zonas atingidas por calamidade públicas, nos depósitos do FGTS, 
tendo 

PARECER,sobn9 911,de 1977,daComissão:-
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

-3-

DiSCU!'isão, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridici
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de 
Lei do Senado n9 90. de 1977, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, 
que altera dispo!'iição sobre a jornada de trabalho dos bancários, ten
do 

são. 

PARECER, sob nl' 913, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição cJustiça, pela injuridícidade. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada a ses~ 

(Levanta-.çe à sessão às /8 horas e /0 minutos.) 
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MESA 

Presidente: 39-Secretório: 

Petr6nio Portella (ARENA - PI) Henrique de la Rocque (ARENA - MA) 

19-Vice-Presidente: 

Jo.é lindo.o (ARENA - AM) 49 -Secretário: 

Renato Franco (ARENA - PA) 

29-Vice-Presidente: 

Amaral Peixoto (MOB - RJ) 

Suplentes de Secretório: 

19 -5ecretário: 

Mende. Canale (ARENA - MT) Altevir leal (ARENA - AC) 

Evandro Carreira (MOB - AM) 

OIair Becker (ARENA - SC) 

Braga Junior (ARENA - AM) 

29-Secretário: 

Mauro Benevide. (MOB - CE) 

COMISSOES 

Diretor: José Soares de Oliveira Filno 

loca" Anexo 11- Térreo 
T elelones, 223-6244 e 225-8505 - Ramais 193 e 257 

A) SERViÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Cnefe: Clóudio Carlos Rodrigues Costa 

local: Anexo 11- Térreo 
Telelone, 225-8505 - Ramai, 301 e 313 

Março de 1978 

LIDERANÇA DA ARENA 
EOAMAIORIA 

líder 
Eurico Rezende 

Vice-üderes 
Heitor Dias 

Helvídio Nunes 
José Sarney 
Mattos leão 

Osires Teixeira 
Otto lehmann 

Saldanna Derzi 
Virgilio Távora 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MAIORIA 

üder 
franco Montoro 

Vice-lideres 
Roberto Saturnino 

Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

lózaro Barboza 
Danton Jobim 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros) 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 
Vice-Presidente: etair Becker 

Titulares 

1. Otair Becker 
2. Benedito Ferreira 
3. Italívio Coelno 
4. Murilo Paraiso 
5. Vasconcelos Torres 

1. Agenor Maria 
2. Roberto Saturnino 

Suplentes 
ARENA 

MOB 

1. Dinarte Mariz 
2_ Saldanha Oerzi 
3. Mattos Leão 

1. Adalberto Sena 
2. evelósio Vieira 

Assistente: Cláudio Carlos Rodrigues Costa - Ramais 301 
8313 
Reuniões: Terças-feirasl às 10:30 noras 
local: Sala IIClóvis Bevilácqua" - Anexo II - Ramal 623 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Presidente: Evandro Carreira 

Titulares 

1. Heitor Dias 
2. Jarbas Passarinho 
3. Dinarte Mariz 
4. Teotónio Vilela 
5. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandro COITeiro 

ARENA 

MOB 

Suplentes 

1. Saldanha Oorzi 
2_ José Sarney 
3_ OIair Becker 

1. Evelásio Viei ra 
2. Gnvan Rocha 

Assistente: lêda Ferrei ra da Roc:ha - Ramal 312 
Reuniões: Terçds-feiros, às 10:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevil<Íc:qua - Anexo ,,- Ramal 623 
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO 
E JUSTiÇA - (CCJ) 

(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
19-Vice-Presidente: Ac:cioly Filho 
29·Vice-Presidente: leite Chaves 

Titulares 

1. Actioly Filho 

Suplentes 
ARENA 

1. Maftes Leão 
2. Gustavo Capanema 2. Lenoir Vargas 
3. Daniel Krieger 3. Arnon de Mollo 
4. Eurico Rezende 4. Vasconcelos Torres 
5. Heitor Dias 5. Milton Cabral 
6. Helvídio NU,nes 6. Benedito ferreiro 
7. Wilson Gonçalves 
8. Italivio Coelho 
9. Otto Lehmann 

10. Osires Teixeira 
MDS 

1. Dirceu Cardoso 1. Franco Montoro 
2. leite Chaves 2. Lázaro Barboza 
3. Nelson Carneiro 3. Cunha Lima 
4. Paulo Brossard 
5. Orestes Quércia ' 

Assistente: Maria Helena Bueno Brandão - Ramal 305 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 

local, ·Sala "Clóvis Sevilócqua" - Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Wilson Gonçalves 
Vice-Presidente: Itamar Franco 

Titulares 

1. Heitor Dias 
2. Murilo Paraiso 
3. Cattete Pinheiro 
4. OsiTes Teixeira 

5. Saldanha Derzi 
5. Wilson Gonçalves. 
7. Virgílio Tóvora 
8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 
2. Lázaro Barboza 
3. Adalberto Sena 

Suplentes 
ARENA 

1. Augusto Franco 
2. José Sarney 
3. Braga Junior 
4. Altevir leal 
5. luiz Cavalcante 

MOB 
1. Evandro Carreira 
2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sola "Rui Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 
,..:u6 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos freire 
Vice-Presidente: Vasconcelos Torres 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Milton Cabral 1. Cattete Pinheiro 
2. Arnon de Mello 2. Augusto Franco 
3. José Guiomard 3. José Sarney 
4. Luiz Cavalcante 4. Oomício Gondim 
5. Mutilo Paraiso 5. Jarbas Passarinho 

6. Vasconcelos Torres 
7. Dinarte Mariz 
8. Otair Becker 

MDS 
1. Franco Montoro 1. Agenor Maria 
2. Marcos Freire 2. Orestes Qu6rcia 
3. Roberto Saturnino 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:30 horas 
locol: Sala "Rui Barbosa" - Anexo II - Ramais 621 
e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: João Calmon 
Vice-Presidente: Evelósio Vieira 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Tarso Outra 1. Helvídio Nunes 
2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 
3. João Calmon 3. Arnon d. Mollo 
4. Otto lenmann 4. Heitor Dias 
5. Jarbos Passarinho 
6. Cattete Pinheiro 

MOB 
1. Evelósio Vieira 1. Franco Montoro 
2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 
3. Adalberto Sono 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 598 
Reuniões: Quintas-feirQs, às 10:00 horas 
local: Sala \\Clóvis Bevilócqua" - Anexo II - Rot",,1,623.. 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 5' SESSÃO, EM7DEMARÇO DE 1976 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE. 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

De agradecimento de comunicações: 

_ N9 47/78 (n9 542/77. na origem), relativa à aprovação 
dos nomes dos Srs. Italo Zappa e André Teixeira de Mesquita 
para exercerem, respectivamente, o cargo de Embaixador junto 
ao Reino do Lesolo·Moçambique e junto à República da islân
dia; e à aprovação dos Projetas de Resolução n9s 96, 98, 99, 100. 
102 a tlO e U2, de 1977, e dos Projetas de Decreto Legislativo 
n's 22a25,27,29,31e32,deI977; 

_-N9 48/18 (01' 560/77, na origem), relativa à aprov.ação 
dos nomes_dos Srs. Antônio Torréão Braz, Lauro Franco Leitão 
e Washington Salivar de Brito para exercerem o cargo de MinisM 

tro do Trihunal Federal de Recursos; e à aprovação dos Prpjeto.s 
de ResoLução n9s 117 a 150. 153, 157 e 158, de 1971, e dos 
Projetas de Dee,reto Legislativo n9s 26, 28 e 30~ de 1977; 

- N9 49/18 (n9 553/17, na origem), relativa à remessa de 
autógrafos dos Decretos Legislativos n9s 105, 106. 111 e 112, de 
1977; 

- N9 50/18 (n9 007/18, na origem), relativa à remessa de 
autógrafos dos Decretos Legislativos nQs 114, 119 e 120, de 1977; 

_ N9 51/78 (n9 008/78, na origem), relativa à remessa de 
autógrafo do Decreto Legislativo n9 118, de 1977; e 

_ N9 52/18 (n9 28/78, na origem), relativa à remessa de 
autógrafo da Emenda ConstitLú~ional iI' 10. 

Submetendo ao Senado a escolha de nomes indicados para car~ 
gos cujo provimento dt!pende de sua prévia aquiescência: 

_N9 53/78 (n ... 57/78, na origem), referente à escolha do 
Sr. Paulo da Costa Franco, Embaix.ador do Brasil junto à 
República do Líbano, para, cumulativamente, exercer a função 
de Embaixador do Bra_~junto ao Reino Hachemita da Jordânia; 

- N'" 54/78 (nQ 58/78, na origem), referente à escolha do 
Sr. Frederico Carlos Carnaúba, Ministro de Segunda Classe, da 

CaJ1:eira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do 
Brasil junto ao Governo da República da Coréia; e 

'- NQ 55/78 (n9 67/78, na origem), referente à escolha do 
Sr. Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro, Ministro de Primeira 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador. do Brasil junto à República Francesa-. - -

1.2.2 - Avisos do Sr. Ministro de Estado iI-. Previdência e 
Assistência Social 

_ N9 6/78, encaminhando informações daquele Ministériõ -
a respeito do Projeto de Lei do Senado n9 -5/76, que acrescenta 
parâgrafo ao art. II da Lei Orgânica da Previdência SQcial; 

_ NQ 7/78, encaminhando informaçõ~ daquele Ministério 
a respeito do Projeto de Lei da Câmara n9 6.0/76 (nQ 7.5I MB/75, 
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei 
nQ 5.890, de 8 de junho de 1973, que -alterou a legislação da 
Previdência Social: ' = • . 

- NQ 8/78, encaminhando informações. daq~cle Ministério 
a respeito do Projeto de Lei do Senado nl' 130/77~Co.r'nplemenM 
tar, que altera a Lei Complementar nl' II. de 2S-de maLo.de 1971; 
e 

_ N9 49/78, encaminhando informaçoes -daquele Ministé.
rio a respeito do Projeto de Lei do Senado n9 66/73, que altera 
dispositivos da Lei n9 4.069, de II de junho de 1962, e dá outras 
providéncias. 

1.2.3 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n9 26/77(n9 3.090..8/76, na 
Casa de origem), que dá nov_a regulamentação à profissão de 
Corretor de Imóveis, disciplina- o funcionamento de seus órgãos 
de fiscalização. e dá outras providências; Projeto de Lei do 
Senado nl' 128/76, que dispõe sobre o exercício da profissão de 
Corretor de Imóveis: e Projeto de Lei do Senado n9 131/76, que 
disciplina o exercício da profissão de Corretor de Imóveis em 
todo o território nacional. 

- Projeto de Lei do Senado n'1 244/75, que revigora. por 30 
(trinta) dias, o prazo do parágrafo único do art. 19 do Decreto-
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lei nl' 194, de 24 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a aplica
çào da legislação sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço às entidades de fins mantr6picos. 

1.2.4 - ComunIcação da Presidência 

- Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9 68/77 
(n9 1.823-B/76, na Casa de origem), por ter recebido pareceres 
contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foi distribu[d,o. 

1.2.5 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 5/78, de _ ~utoria" _d9 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a obrigatorieda
de da língua portuguesa nos casos que especiftca, e dá outras 
providências. _ 

- Projeto de Lei do Senado nl' "6/78, de autorià .do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, que altera a denominação da 
categoria proftssional ocupada pelo Técnico de Administração. 

1.2.6 - Requerimento 

- N9 9/78, de autoria dos Srs. Sen~dores H;egrique de La 
Rocque e Nelson Carneiro, solicitando a transcrição, nos Ànais 
do Senado Federal, do artigo sob o titulo "Danton Jobim· ... de 
autoria do Jornalista Barbosa Lima Sobrinho. 

1.2.7 - Discursos do Expediente 

SENADOR LOURlVAL t;lAPTlSTA - Visita do Sr, ,Fred 
Bergsten, Secretário~Adjunto para Assuntos Internacionais do 
Departamento do lesouro Americano, ao Estado de Sergipe. 

SENADOR BENJAMIM FARAH -Incorporação do auxí
lio-morãdia aos proventos dos militares. 

SENADOR HENRfQUE DE LA ROCQUE - Apelo em 
favor da manutenção de vôos regulares da VARIG com destino a 
Imperatriz - MA. 

1.2.8 - Comunicações 

--De-Srs. ,senadores que se ausentaram do Pais durante o 
recesso parlamentar. 

1,3 - ORDEM DO DIA 

--Redação ftnal do Projeto de Lei do Senado n'i' 13/77, do 
Sr. Senador Vasconcelos TQrres, que tomba _a casa em que 

morou o Duque de Caxias na rua Conde de Bonfim, no Rio de 
Janeiro, e dá outras providências. Aprovada, após usar da pala
vra o Sr. Senador Vasconcelos Torres. Ã Câmara dos Depu
tados. 

- Projeto de Lei do Senado n'i' 115/76, do Sr. Senad.or 
Paulo Guerra, que dispõe sobre os saques, efetuados por 
assalariados das zonas atingidas por calamidades públicas, nos 
depósitos do FGTS. {Apreciação preliminar da constitucionali
dade.) Rejeitado~ após usarem da palavra na sua discussão os 
Srs. Senadores Marcos Freire, Murilo Paraiso, Helvídio Nunes e 
Leite Chaves. Ao Arquivo. 

'-' - Projeto de Lei do' Senado n9 90/77, do Sr. Senador 
Vasconcelos Torres, que altera disposição sobre a jornada de 
trabalho dos bancários. (Apreciação preliminar da juridicidade.) 
Rejeitado. Ao Arquivo. 

IA - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Majoração no preço 
dos pedágios cobrados nas rodovias federais. 

SENADOR VASCONCELOS TORRES - Necessidade da 
adoção, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, de política 
que vise a ftxação de indústrias naquele Estado. 

SENADOR FRANCO MONTORO - Encontro realizado 
por Prefeitos e Vereadores de Munic;ípios do Estado de São 
Paulo, em favor da construção de uma nova passagem sobre o 
Mar pequeno. situado em importante área daquele Estado. 

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESSÃO, ENCERRAMENTO 

2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE
RIOR, 

- 00 Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 
6-8-17. . 

3 - MESA DlRETORA 

4 - LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS 

5 - COMPOSICÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

. 

AT~DA 5~ ~ESSÃO, EM 7DEMARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 

PREsm.ENcIA DO SR. PETRÓNIO PORTELLA 

ÀS 14 HORAS E 30 MfNUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS, SENADORES: ' 

Adalberto Sena - Braga Junior - Evandro Carreira - José 
Lindoso - Cattete Pinheiro __ Jarbas Passarinho - Renato Franco 
- Henrique de La Rocque - He.lvídio Nunes . .,-_ Petrônio Portella 
- Mauro Benevides - Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Di-
narte Mariz - Cunha Lima -- Marcos Freire - Murilo Paraiso -
Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto. Franco - Lourival 
13aptista - Ruy Santos - Dirceu Cardoso ~_~urico Rezende -
João Calmon ...:... Amaral Peixoto -:- VasconcelQ~ Torres - Benja
mim Farah - Itamar Franco - Orestes Quércia - Otto lehmann 
-- Lázaro Barboza -- Otair Becker - Daniel Krieger - Paulo Bros
sard - Tarso Dutra. 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número re
gimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 19-5ecretário procederá à leitura do Expediente. 
E lido o segujnte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de ~omuniC9çio: 

NS' 47/78 (n'i' 542/77, na origem), de 7 de dezembro de 1977, 
relativa à aprovação dos nomes dos Senhores ltalo Zappa e André 
Teixeira de Mesquita para exercerem, respectivamente, o cargo de 
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Embaixador junto _ao Reino do Lesoto-Moçambique ejunto à Repú
blica da Islândia; e à aprovação dos Projetos de Resolução n's 96, 
98, 99, 100, 102 a 110 e (12, de 1977 e dos Projetos de Decreto 
Legislativo 09S 22 a 25, 27, 29, 31 e32, de 1977; 

NI' 48/78 (o' 560/77, na origem), de 19 de dezembro de 1977, 
relativa à aprovação dos nomes dos Senhores Antonio Torreã,o Braz, 
Lauro Franco Leitão e Washington Bolivar de Brito para exercerem 
o cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos; e à aprovação 
dos Projetos de Resolução nl's lI7 a ISO, 153, 157 e 158, de 1977, e 
dos Projetos de Decreto Legislativo n's 26,28 e 30, de 1977; 

NI' 49/78 (nl' 553/77, na origem), de 13 de dezembro de 1977, 
relativa à remessa de autógrafos dos Decretos Legislativos n's 105, 
106, III e 112, de 1"977; 

N'" 50/78 (nl' 007/78, na origem), de 12 de janeiro de 1978, 
relativa à remessa de aut6grafos dos Decretos Legislativos n's 114, 
11ge 120, de 1977; 

N' 51/78 (n'" 008/78, na origem), de 12 de janeiro de 1978, rela
tiva a remessa de autógrafo do Decreto Legislativo n'" 118, de 1977; e 

N'" 52/78 (nl' 028/78, na origem), de 13 dejaneiro de 1978, rela
tiva à remessa de autógrafo da Emenda à Constituição n9 10. 

MENSAGENS 

Do Senhor Presidente da República. submetendo ao Senado a 
escolha de nomes indicados para cargos cujo provimento depende de sua 
prévja aquiescência: 

MENSAGEM N' 53, DE 1978 
( ..... 57 j78, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, te-
nho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a esco
lha, que desejo fazer, do Senhor Paulo da Costa Franco, 
Embaixador do Brasil junto à República do Líbano, para, cumu
lativamente, exercer a função- de Embaixador do Brasil junto ao 
Reino Hachemita da Jordânia, nos termos do Decreto n9 56.908, de 
29 de setembro de 1965. 

Os méritos do Embaixador Paulo da Costa Franco, que me 
induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasrtia, em 3 de março de 1978. - Ernesto Geisel. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum-Vitae: 
Embaixador Paulo da CosJa F~a_nc.o. 

Nascido em Jaguarão, Rio Grande do Sul, 10 de novembro 
de 1923~, 
Curso -de Prática Diplomática, Instituto Rio-Branco, 1947. 
Cônsul de Terceira Classe, concurso, 15 de dezembro de 1945. 
Segundo-Secretário, anfiguidade, 30 de outubro de 1952. 
Primeiro-Secretário, antiguidade, 24 de outubro d~ 1961. 
Conselheiro, título, 4 de maio de 1962. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 30 de setembro de 
1968, 
Serviço de Documentação, 1946. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Político. 1955/56. 
Auxiliar do Secretário-Geral, 1956. 
Chefe da Divisão de Cooperação Intelectual, 1962/63. 
Chefe da Divisão da Europa Oriental, 1968/69. 
Secretário-Geral-Adjunto, substituto, para Assuntos da 
Europa Oriental e Ásia, 1969. 
Chefe da Divisão de Cooperação Intelectual, 1969170. 
Londres, Vice-Cônsul, 1948/50. 
Helsinki, Terceiro-Secretário, 1950/52. 
Helsinki, Encarregado de Negócios, 1950, 1951 e 1952. 
Bonn, Terceiro-Secretário, 1952. 
Bonn, Segundo-Secretário, 1952/$4. 

Viena, Segundo·Secretário, 1957/59. 
Tel-Aviv, Encarregado de Negócios, 1960. 
Mé;w;ico. Segundo-Secretário, 1961. 
México, Primeiro-Secretário. 1961/62. 
México, Encarregado de Negócios, 1961 e 1962. 
Berlim, Cônsul, 1963/68. 
Assunção, Cónsul-Geral, 1970/72. 
Tóquio, Ministro Conselheiro, 1972/74. 
Tóquio, Encarregado de Negócios, 1973 e 1974 . 

. Daca, Embaixador, 1975/76. 
Beirute, Embaixador, 't 977. 
M issào Especial às Solenidades da Posse do Presidente do 
Peru, 1956 (membro). 
II Conferência-Geral da AIEA, Viena, 1958 (membro). 
Reunião dos Países da Área de Conversibilidade Limitada, 
Londres, 1959 (observador). 
Reunião dos Chefes de Setores Culturais dos Ministérios das 
Relações Exteriores e da Educação dos Países-Membros da 
OEA, Washington, 1963 (representante). 
XXVII Sessão da Assembléia-Geral da ONU, Nova Yorque, 
1972 (Delegado-Suplente). 
Comissão de Reparações de Guerra, 1947, 1955 e 1956 
(membro). 
Ã disposição do Cerimonial durante a visita da ~!iinha da In
glaterra, 1968. 

O Embaixador Paulo da Costa Franco se encontra nesta data no 
ex..ercfcio de suas funções de Embaixador do Brasil junto _à República 
do Líbano. ., 

Secretaria de; Estado das ReJações Exteriores, em í 5 de fevereiro 
de 1978_ .. - Sergio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM N' 54, DE 1978 
(D' 58/78, na origem) 

Excelentíssimos 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 Frederico Carlos Carnaúba, 
Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto ao Governo da República 
da Coréia, nos termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n'i' 71.534, de 12 
de dezembro de 1972. 

Os méritos 'do Ministro Frederico Câr10s Carnaúba, que me 
induziram a escolhê-Io para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, em 3 de março de 1978. - Ernesto Gelsel. 

INFORMAÇÃO 
Curricolum-Vitae: 
Ministro Frederico Carlos Carnàúba. 

- Nascido no Rio de Janeiro, 14 demarÇõ de f924. 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade Na
cional de Dite"ito da Universidade do Brasil. 1947. 
Curso de Preparação à Carteira de Diplomata, Instituto Rio-
Branco,I9'50. . 
Curso de· Aperfeiçoamento' de Diplomata, Instituto Rio
Branco. 1951. 
Cônsúl de i e-rceira Classe;-23 de maio de 1950. 
Segundo Sê-,:;'retáríQ, antiguidade, 19 de julho de 1956. 
Primeiro SêCretário, merecÍmento, 24 de outubro de 1961. 
Conselheiro, título, 8 de março de 1967. 
Ministro de" Segunda Chis.se, merecimento, 29 de novembro 
de 1968, . 
No Escritório Regional no Rio de Janeiro. 1970/72. 
Dirctcr d~,~~IIo~iiutQ Ric-S~anco, inwrino, 1972/13. 
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Santiago, Terceiro Secretário, 1953/56. 
Santiago, Segundo Secretário. 1956. ~ 
Buenos Aires, Segundo Secretário, 1956/59. 
Luanda, Cônsul, 1961/63. 
Bonn. Primeiro Secretário, 1964{66. 
Bonn, Encarregado de Negócios, 1964, 1965 e 1966. 
Bogotá, Primeiro Secretário, 1966{67. 
Bogotá, Conselheiro, t 967/68. 
Kingston, Encarregado de Negócios, 1967. 
Bogotá, Encarregado de Negócios, 1967, 1969 e 1970. 
Bogotá, Ministro Conselheiro, 1968{70, 
Ancara, Encarregado de Neg6dos, 1974 e 1975, 
Paris, Cônsul-Geral, 1975{77. 
II. III, IV e V Comitês Plenários da CEPÃL. Santiago, 1954, 
1955,e 1956 (membro), -
XIV Conf~rência Sanitária Pan-Americana, Santiago,-1954 
(membro). 
Comissão de Peritos de Bancos Centrais para a Elaboração 
de Projeto do Banco Regional Interamericano, Santiago, 
1955 (representante). ' 
I Período de Sessões do Comitê de Comércio da CEPAL, 
1956 (membro). 
Conferência Econômica da OEA. Buenos -Aires, 1957 
(membro). 
Soleniçlades de posse do Presidente da Argentina, 1958 
(membro). 
VI Sessão da Comissào de Aperfeiçoamento das Estatísticas 
Nacionais, do Instituto lnteramericano de Estatística, 
Buenos Aires, 1958 (representante do IBGE). 
Negociações com a Polônía do Acordo Substitutivo do Ajus
te de Pagamentos e do Acordo de Comércio, de 1954, com o 
Brasil, 1960 (membro). 
Comissão Permanente para a Apiícação do Tratado de 
Amizade e Consulta entre Portugal e Brasil. 1960 (consultor 
económico), 
III Período de Sessões da Comissâo Especial de Estudo da 
Formulação de Novas Medidas de Cooperação Económica 
(Comitê dos Vinte e Um), Bogotâ, 1960(membro), 
II Assembléia de Governadores do Banco Interamericano do 
Desenvolvimento, 1961 (membro). 
Solenidades Comemorativas do "Dia Ibero-Americano", 
Hamburgo, t 964 (representante), 
XXIll Sessão do CCIA, Frankfort-sobre--o-Meno, 1964 
(delegado). 
Comitiva do Ministro de Estado a Frankfort-sobre~o-Meno, 
1965 (membro). 
V Se.c:;são da Conferência Européia de Aviação. Civil, 
Strasbourg, 1964 (observador). 
Simposium do Instituto de Estudos sobre a Nova Geração 
Soviética. Munique. 1965 (observador), 
Solenidades da posse do Presidente da Colômbia, 1966 
(membro). 
XlIl Conferência Internacional da CITA, Bogot1, 1968 
(observador). 

Conferência de Peritos Governamentais sobre Direito 
Humanitário Apltcável aos Conflitos Armados, do Comitê 
Internacional da Cruz Vermelha, Genebra, 1971 (membro), 
XXVI Sessão da Assembléia Geral da ONU, 1971 (delegado
suplente). 
II Sessão da Conferência de Peritos Governamentais sobre o 
Direito H.!,I,m·anitário Aplicável aos Conflitos Armados,. 
Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Genebra, 1972 
(assessor). 
Enviado Extraordinário ··e Ministro Plenipotenciârio do 
Brasil em Bucareste, 1973 e 1974. 
Conferência consultiva sobre População, Bucareste, 1974. 
II Período de Sessão da Conferência sobre a Reafirmação e o 
Desenvolvimento do Direito Interna.cional Humanitário 

Aplicável aos Conflitos Armados, Genebra, 1975 (delegado). 
111 Período de Sessões da Conferência Díplomática 'para 
Reafirmação e o Dt;senvolvimcnto dQ Direito Internacional 
Humanitário Aplicável aos Conflitos Armados, Genebra, 
1976 (delegado). 
Comissão de Elaboraçâo do Anteprojeto de Atualização e 
Modificação do Regulamento Relativo ao Despacho 
Consular de Aeronaves Comerciais, 1953 (membro). 
V Período de Sessões da CEPAL, Rio de Janeiro. 1953 
(auxiliar do secretário-geral). 
Professor de Orientação Profissional do Curso de Preparação 
à Carreira de Diplomata, Instituto Rio~Branco, 1971. 
Professor de Organização e Métodos de Trabalho do Ministé
rio das Relações Exteriores, Curso de Preparação à Carreira 
de niplomata, Instituto Rio-Branco, 1972. 
Membro da Sociedade Brasileira de Direito Internacional. 
Membro da Sociedade Brasileira de Geografia. 

O Ministro Frederico Carlos Carnaúba se encontra nesta datQ 
no exercício de suas funções de CônsuJ-Gerai do Brasil em Paris. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 15 de fevereiro 
de 1978. - Sergio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal. 

(Ã Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM N' 55, DE l!l78 

(nl' 67{78, na origem) 

Excelentíssimos 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 esco
lha, que desejo fazer. do Senhor Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro. 
Ministro de Primeira Classe, da C'!Ti:eira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República Francesa, nos 
termos dos artigos 21 e 22 do Decreto nl' 71.534, de 12 de dezembro 
de 1972. 

2. Os méritos do Embaixado! Ramiro Elysio Saraiva Guerrei
ro, que me induziram a escolhe-lo para o desempenho dessa elevada 
função, constam da anexa informação do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Brasília, em 3 de março de 1978. - Ernesto Gelsel. 

INFORMAÇÃO 

Cui-rlcuJum Vitae: 
Embaixador Ramiro Elysio Saraiva Gu_err~iro. 

Nascido em Salvador. Bahia, 2 de dezembro.de 1~18. 
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade Nacio
nal de Direito, Universidade do Brasil, 1939 .. _ 
Curso de Prãtica Consular e Histórica da Cartografia Polít.i-
ca do Brasil, Instituto Rio Branco, 1945. . 
Cônsul de Terceira Classe, concurso. 19 de abril de 1945. 
Segundo Secretário. merecimento. 21 de dezembro de 1949. 
Primeiro Secretãrio, merecimento, 20 dejunho de 1958. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 28 de dezembro 
de 1961. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 30 de setembro de 
1968. 
Auxiliar do Chefe do Departamento Geral de Administra
ção, 1952. 
Oficial de Gabinete do Ministro de EstadQ, 1953. 
Chefe da Divisão da Amêrica Setentrional. 1962. 
Chefe de Divisão das Nações Unidas. 1962{63. 
Secretãrio-Geral-Adjunto para Organismos Internacionais, 
1967/69. 
Subsecretário-Geral de Polítíca Exterior, 1969. 
Secretário-Geral das Relações Exteriores, 1974{78. 
Ministro de Estado. interino, 1974, 1975, 1976, 1977 e 1978. 
Nova Yorque, Terceiro Secretário, Missão junto à ONU 
1~')4I;'/4Q 
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Nova Yorque, Segundo Secretário, Missão junto à ONU, 
1949(50. 
La Paz, Segundo Secretário, 1950/52. 
La Paz, Encarregado de Negócios, 1950 e 1951. 
Madrid, Segundo Secretário, 1953/56. 
Genebra, Segundo Secretário, Delegação Permanente, 1956. 
Washington, Segundo Secretário, 1956/58. 
Washington, Primeiro Secretário, 1958/60. 
Madrid, Ministro~Conselheiro, 1963/66. 
Madrid, Encarregado de Negócios, 1965. 
Montevidéu, Ministro-Conselheiro, 1966/67. 
Montevidéu, Encarregado de Negócios, 1966 e 1967. 
Genebra, Chefe.daDelegação Permanente, 1970/74. 
Comitê para o Desenvolvimento Progressivo de Direito Inter~ 
nacional e sua Codificação, Nova Yorque, 1974 (assessor do 
representante), 
II e III Sessões da Assembléia Geral da ONU, Nova Yor
que, 1947 e 1948 (secretário). 
vir Reunião do ECOSOC, Genebra. 1948 (membro). 
Comitê sobre Apatrídia e Problemas Conexos, Nova Yor
que, 1950 (representante e relator). 
VII Sessão da Assembléia-Geral da ONU, Nova Yorque, 
1952 (membro). 
Comiss.ãQ d~ EstudQ5 do Programa da X Conferência Int~a
mericana. Caracas. 1954 (membro). 
XXXIX Sessão .da _Conferência Internacional do Trabalho, 
Genebra, 1956 (conselheiro-técnico). 
XXII e,XXIII Sessões do ECOSOC, 1956 (membro). 
XII, XIII, XIV eXV Sessões da Assembléia-Geral da ONU. 
Nova Yorque,I957,I958,l95ge 1960 (membro). 
V e VI. Reuniõ.es de Consulta dos Ministros de Estado das 
Relações Exteriores.dos Estados Americanos, San José, 1960 
(membro). 
Grupo de Trabalho para Estudo da Agenda Provisória d~ 
XI Conferência Interamericana,l961 (membro). 
Primeiro Período de Sessões das Partes Contratantes do.lra~ 
tado.d~ Montevidéu",1961 (delegado). 
XVI e XVII Sessões da Assembléia-Geral da ONU, Nova 
Yorque, 1961 e 1962 (delegado-suplente). '. 
Reunião do Conselho de Ministros das Relações Exteriore~, 
ALALC. Montevidéu, 1966 (delegado). 
Reunião_ dos Chefes de Estados Americanos, Montevidél,.l, 
1967 (delegado~suplente). 
Sessão. Especial de Emergência da Assembléia-Geral da 
ONU, Nova Yorque, 1967 (delegado). 
XXII Sessão da Assembléia-Geral da ONU, Nova Yorque, 
1967 (delegado-suplente). 
XXIII, XXIV e XXV Sessões da Assembléia-Geral da ONU, 
Nova Yorque. 1968, 1969 e 1970 (membro). 
XXVI Sessão do GA TI, Genebra, 1970 (chefe). 
IV Sessão do Comitê de Transportes Marítimos, UNCTAD, 
Genebra, 1970 (chefe). 
Reunião do CCD, Genebra. 1970 (chefe). 
579> Sessão Governamental da Conferência Internacional do 
Trabalho, Genebra, 1972 (delegado). 
XXVII Sessão da Assembléia-Geral da'(jNU, Nova Yor
que, 1972 (delegado). 
XIV Sessão do Conselho de Administração do PNUD, 1972 
(chefe). 
VIII Reunião da Comissão de Petróleo, OIT, Genebra, 1973 
(chefe). 
III Sessão do Coqtitê Preparatório para as Negociações Co
merciais Multilaterais no Âmbito do GATT. Genebra, 1973 
(chefe). 
LVIU Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, Ge
nebra, 1973 (delegado), 
IV Séríe de Sessões da Assembléia-Geral e Conferências e 
Comitê de Cooperação da OMp·I~ Genebra, 1973 (chefe). 

III Conferência da ONU sobre Direito do Mar, Nova Yor
que, 1973 (chefc). 
Reunião do Cor~1itê dos Fundos Marinhos e Oceânicos, No
va Yorque, 1973 (chefe). 
Reunião do Grupo de Montevidéu, SAL, San Salvador, 1973 
(chefe). 
Reuniões da Junta de Comércio e Desenvolvimento, 
UNCTAD.1973(chefe). 
XXVIII Sessão da Assembléia-Geral da ONU, 1973 (delega· 
do). 
XVI Sessão do Conselho de Administraçào do PNUD, 1973 
(chefe). 
I ~ Sessão da III Conferência da ONU sobre Direito do Mar. 
Caracas, 1974 (chefe), 
2~ Sessão da III Conferência da ONU sobre Direito do Mar, 
Genebra, 1975 (chefe). 
V Reunião da Comissão Mista Teuto-Brasileira de Coopera
ção Científica e Tecnológica, Bonn, 1975 (chefe). 
II Reunião da Comissão Mista Teuto-Btasileira de Coopera
ção Econômica, Bonn, 1975 (chefe). 
3' Sessão da IV Conferência da ONU sobre Direito do Mar, 
Nova Yorque, 1976 (chefe). 
C.omissão de Revisão do lndice Decimal para a ciassificação 
da Correspondência do. Ministério das Relações Ex.teriores, 
1952 (presidente). 
Comissão de Levantamento da Correspondência Especial do -
Ministério das Relações Exteriores, 1952 (membro), 
Comissão de Coordenação e Redação Final do "Relatório" 
do Ministério das Relações Exteriores, 1961 (presidente). 
Comi.ssão de Promoções, 1962 (membro-suplente). 
III Sessão do Comitê da ONU sobre o Fundo do Mar, Riõ
de Janeiro, 1968 (chefe). 
Grupo de Trabalho Intenninisterial Marinha·Relações Exte.
riores, 1969 (presidente). 
R~união do Comitê de Fundos Marinhos. 1969 e 1972 (repre.;~= -
senta.nte). 
Comissão Mista Teuto-Brasileira de Cooperação Econômica 
e da Comissão Mista Teuto-Brasileira de Ciência e Tecnolo
gia, Brasília, 1974 (chef~.da seção brasileira). 
Sócio Titular da Sociedade de Geografia do Rio,de Janeiro. 
M~mbro da Sociedade Americana de DireitoJnterna:çional. 
Membro da Sociedade Brasileira de Direito ~eronâutico. 
Medalha Lauro Maller. _ 
Mérito Mauá, Grã-Cruz Mauá. 
Mérito Naval. Grã-Cruz. 
Mérito Aeronáutico, Grã-Cruz. " ---
Mérito Militar. Grã-Cruz. 
Mérito do Trabalho. Grã-Cruz. 
Mérito Naval Tamandaré, Grã~Cruz. 
Ordem do Pacificador, Grã-Cruz. 
Ordem do Mérito, Grã-Cruz, Chile. 
Ordem da Ãguia Azteca, Grã-Cruz. 
Ordem do Tesouro Sagrado, Grã-Crui, Jápão. 
Ordem de Isabel, a Católica, Grande Oficial, Espanha. 
Ordem do Condor dos Andes, Comendador, Bolívia. 
Ordem do Mérito, Grã-Cruz, Paraguai. 
Ordem do Mérito, Grã-Cruz, República Italiana. 
"Tudor Vladimirescu", Classe I, Grã-Cruz, Roménia. 
Ordem do Império Britânico, Grã-Cruz... 

o Embaixador Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro se e.ncontra 
nesta data no exercício de suas funções de Secretário·Geral das Rela
ções Exteriores. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 3 de março de 
1978. - Sergi.o de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal. 

rÃ Comissão de Relações Exteriores.) 
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AVISOS DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DA PREVIDl!:NCIA E ASSISTl!:NCIA SOCIAL 

NI' 06/78, de 5 de janeiro, encaminhando informações daquele 
Ministério a respeito do Projeto de Lei do Senado nl' 05, de 1976, do 
Senhor Senador Nelson Carneiro, que "acrescenta parágrafo ao arti
go 11 da Lei Orgânica da Previdência Social". 

(Ã Comissão de Finanças.) 

NI' 07/78. de 5 de janeiro. encaminhando informações daquele 
Ministério a respeito do Projeto de Lei da Câmara n. 60, de 1976 (n. 
7SI-B, de 1975, na Casa de origem), que "acrescenta parágrafo ao 
artigo 13 da Lei nl' 5.890, de 8 de junho de 1973, que alterou a legisla
çào da previdência social". 

(À Comissão de Finanças.) 

N9 08/78, de 5 de janeiro, encaminhando informações daquele 
Ministério a-respeito do Projeto de Lei do Senado nl' 130, de 1977-
Complementar, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que Haltera 
a Lei Complementar nl' 11, de2S de maio de 1971". 

(À Comissão de Constituição e JUstíça.) 

NI' 49/78, de 24 de fevereiro, encaminhando informações daque
le Ministério a respeito do Projeto de Lei do Senado n. 66, de 1973, 
do Senhor Senador Nels.on Carneiro, que "altera dispositivos da Lei 
n9 4.069. de I 1 de junho de 1962, 'e dã outras providências". 

(À Comissão de Serviço Público Civil.) 

PARECERES 

PARECERES NI'S 2, 3, 4 e 5, DE 1978 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 26, de 1977 
(nl' 3.090-8, de 1976, na Casa de Origem), que "di nova reIO· 
lamentação à profissão de Corretor de Imóveis, disciplina o fun· 
cionamento de seus órgãos de fiscalizaçilo, e dá outras providên
cias"; Projeto de Lei do Senado n9 128, de 1976, que "dispõe 
sobre o exerdcio da profissão de Corretor de Imóveis"; e Pro
jeto de Lei do Senado nl' 131, de 1976, que "discIplina o exerd
cio da profissão de Corretor de Imóveis em todo o território na· 
cional". . 

. PARECER N' 2, DE 1978 
Da Comissão- de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Otto Lehmann 

De iniciativ~ do Senhor Presidente da República, encaminhado 
com a Mensagem nl', 337/76, o projeto ora sob exame, que "dá nova 
regulamentação ,à profisão do _Corretor de Imóveis, disciplina o 
funcionamento de seus órgãos de fiscalização e dã outras providên
cias". tramitoo pela Câmara dos Depütados e ali foi aprovadô cOm 
algumas modificações. . 

2. Na Exposição de Motivos que acompanha a proposição, es-
clarece o Sr. Ministro do Trabalho que "o projeto de lei visa a man
ter existentes os Conselhos Federal ·e Regionais de Corretores de 
Imóveis, cuja Lei criadora - a de n'" 4.116, de 27 de agosto de 1962 
- foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, 
através do julgamento da Representação nl' 930, sob o fundamento 
de falta de capacidade necessária para o exercício da profissão de 
Corretor de Imóveis"-. E ainda, que "no projeto de lei. .. procurou~se 
dar forma semelhante à consagrada na legislação especifica vigente, 
garantindo-se aos Correlores de Imóveis inscritos na forma da Lei 
n9 4.116/62 o exercício da profissão, desde que o requeiram na 
forma estabelecida no novo diploma legal", 

3. Na Câmara dos Deputados, o projeto tramitou pelas Comis
sões de Constituição e Justiça, Trabalho e Legislação Social e de 
Finanças, tendo recebido da primeíra parecer consíderandõ-o consti~ 
tucional, jurídico e de boa técnica legislativa. 

Assim sendo, à vista do 'disposto_no art. 100, item III, aUnea b, 
n(t I, em combinação com o art. 100: itém '1,. n.,.6, do Regimento 
I nterno do Senado Federal, cabe-nos, tão-só, examinar-lhe o mérito., 

4. O Projeto afasta uma espécie de espada-de-DâmOcles qUe. 
vem pairando sobre os Conselhos FederaI e Regionais de Corretores 
de Imóveis, em virtude de a Lei n9 4.116, de 27 de agosto de 1962, 
que os criou, ter sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribu
nal Federal. Daí a intranqUilidade dos Corretores de Imóveis, com 
negativos reflexos sobre o próprio mercado imobiliário. 

O fundamento da declaração de inconstitucionalidade foi o fato 
da falta de capacidade necessária, para o exercicio da profissão de 
Corretor de Imóveis. 

Tendo o Conselho Federal de Educação, pelo Parecer n. 61/16, 
com base no artigo 14 do Decreto-lei n(t 464, de 11~2~69, instituIdo a 
habilitação de Técnico de Transações Imobiliárias, a nível de 29 grau, 
aprovando os mínimos curriculares da formação de tais técnicos, foi 
sanada a irregularidade que motivou a declaração de inconstitucio
nalidade. 

5. Na art. I'" condicionou-se o exercício da profissão ão dispos
to no futuro diploma legal. 

O art. 21' permite o exercício da profissão ao possuidor do título 
de Técnico em Transações Imobiliãrias. 

O art. 39 primitivo rezava: "compete ao Corretor de Imóveis 
exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de 
imóveis". Em conseqUência de modificação aprovada na Câmara 
dos Deputados, passou tal texto a apre~eptar a seguinte redação: 
"compete ao Corretor de Imóveis exercer. a intermediação na com
pra, venda, permuta, locação de imóveis, podendo, ainda, opinar 
quanto à viabilidade de comercialização imobiliária, em atendimen
to às premissas do próprio imóvel do mercado de modo geral". 
Apresentamos, no final, emenda a esse texto.' 

O parãgrafo único 'do art. 39 defere à:; pe.ssoas jurrp~c~s inscritas 
na forma do artigo as atribuições nele contidas. 

O art. 41' trata da Resolução do Conselho Federal relativa à 
inscrição do Corretor de Imóveis e da pesS"oajurídica. 

O art. 51' define os Conselhos Federal e Regionais como órgãos 
de disciplina e fiscalização do exercício profissional, constituídos em 
autarquia vinculada ao Ministério do Trabalho. 

O art. 61' versa sobre os direitos e deveres das pessoas jurídicas, 
estabelecendo, no parágrafo único. a exigência de que. seu sócio
gerente ou diretor seja Corretor de Imóveis individualmente inscrito. 

O arL 71' dispõe sobre a representação judicial e extrajudicial 
dos interesses da categoria profissional. 

Os arts. 81' e 99 prevêem a sede. o foro e a jurisdição dos Conse-
lhos Federal e Regionais, respectivamente. E_ os arts. 10 e 11, a 
composição de um e de outros. 

Os arts. 12 a 15 regulam 'aspectos dê inscrição, administração, 
eleições e mandato nos Conselhos Federal e}tes:ion~is. , . 

O art. 16 discrimina a competência do Conselho Federal e 017 
a dos Regionais. 

05 arts-. ·-1-8 -e t9; -po-r-su-a-vez;{azem -o-mesnio-eml'ela-ção- -~necei~ 
la. 

O art. 20 é sobre as vedações e o 21 sobre as sanções disciplina-
res. 

O antigo art. 22 assim estava redigido, no Projeto Original: 
"compete ao Corretor de Imóveis ou à pessoajuridica emitir párecer 
e laudo sobre preço de mercado de imóveis". Na alteração introduzi~ 
do na Câmara, o conteúdo de tal artigo passou a integrar o art. 3. e 
o artigo 22 passou a ter nova redação: "aos servidores dos Conselhos 
Federal e Regionais de Corretores de Imóveis aplica·se o regime jurí
dico das leis do trabalho". 

O art. 23 com ligeira alteração introduzida na Câmara, onde a 
expressão "desde que o requeiram de acordo com esta lei" foi substi~ 
turda por: "desde que o requeiram conforme o '<lue for estabelecido 
na regulamentação desta lei", . assegura aos Corretores de Imóveis 
inscritos de acordo com a Lei n9 4.116/62 o exercIcio da profissão. 

6. O Projeto está bem estruturado e atende à sua destinação so
cial. Louvem-se a sensibilidade e a presteza do Poder Executivo em 
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tomar as providências necessárias para sua elaboração e para seu en
caminhamento, evitando, assim, sérios problemas para o numeroso 
contingente dos profissionais diretamente envolvidos e para o impor
tante setor das transações imobiliárias, 

7. Juntamente com o presente Projeto, tramitam os Projetos de 
Lei do Senado nl' 128, de 1976, que "dispõe sobre o exercIcio da pro
fissão de Corretor de Imóveis", de autoria do ilustre Senador Henri
que de La Rocque, e nl' 131, de 1976, que "disciplina o exercIcio da 
profissão de Corretor de Imóveis em todo o território nacional"·, 
apresentado pelo ilustre Senador Benjamim Farah, Ambas as propo
sições são constitucionais e jurídicas e revelam a sensibilidade, a 
competência e o dinamismo de seus autores. Corno vamos~ no méri. 
to, opinar peta aprovação.d.o Projeto .do Executivo, entendemos que, 
em decorrência, ficam prejüdicadas ambas as referidas proposições, 

8. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara nl' 26/77. com a seguinte 

EMENDA N' I-CCJ 

Dê-se ao art. 39, caput, a seguinte redação: 

"Art. 39 Compete ao Corretor de Imóveis exerec:r a 
intermediação na compra, venda, permuta e locação de imó
veis, podendo, ainda, opinar, quanto à comercialização imo
biliária," 

J ustificaçlo 

A alteração visa a afastar o possível conflito ccim as- ãtiv"idades' 
legalmente definidas aos engenheiros. arquitetos e agrônomos. 

Sala das Comissões, em '17 de agosto de 1977. - Daniel Krieger, 
Presidente - Otto Lehmann. Relator - Orestes Quércla - Leite 
Chaves, vencido, de acordo ·com o voto oral - Wilson Gonçalves -
Eurico Rezende - HeIvidio Nunes. com restrições - ltalívio Coelho 
-- Osires Teixeira - Heitor Dias. 

PARECER N' 3, DE 1978 
Da Comissào de Legislaçio Social 

Relator: Senl'ldor Ruy Santos 

I - O Sr. Presidente da República, através da Mensagem n<:t 
337. de primeiro de novembro do ano passado. enviou à Câmara dos 
Deputados, um projeto de lei que, ali tomou o n9 3.090, dando "no~a' 
regulamentaçào ti profissão' >de Corretor de ImÓveis. disciplina o 
funcionamento de seus órgãos de fiscalizaçào. e dá outras providên
cias". 
E na sua exposição de ~otivos, diz o Sr. Ministro do Trabalho: 

- "O projeto de lei visa -a manter existentes os -Con
selhos Federal e Regionais de Cprretores de Imóv,eis, cuja, Lei 
criadora - a de nl' 4.116, de 27 de agosto de 1962 -. foi 
declarada inconstitu.cional pelo Supremo Tribunal Federal, 
através do julgamento da Representação n9 930, sob o fun· 
damento de falta de capacidade necessãria para -o exercício 
da profissão de Corretor de Imóveis". 

"Considerando que o Conselho Federal de. Educação, 
do Ministério da Educação e Cultura, atento às modernas 
técnicas de venda e necessidade de segurança na aplicação 
dos planos do sistema financeiro de habitação, instituiu, 
pelo Parecer n9 61/16, com base no artigo 14 do Decreto-lei 
n'1464, de 11 de fevereiro de 1969, a habilitação de Técnico de 
Transações Imobiliárias, a nível de 2'1 grãu, aprovando os 
mínimos curriculares da parte especial de formação desses 
técnicos (Diário Oficial de 9 de março de 1976 - página 
3.261), determinei realização de estudos objetivando dar no
va regulamentação à profissão de Corretor de Imóveis, com a 
finalidade de revogar a Lei nl' 4.116/62, eivada de incons
titucionalídade, e manter em funcionamento os atuais Con· 
selhos Federal e Regionais de Corretores de Imóveis, evitan· 
do-se dessa forma a extinção daqueles 6rgãos que, atualmen
te, reúnem mais de cinqUenta mIl profissionais e vasto pa-

trimônio, com sedes no Distrito Federal e nas capitais dos 
Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Minas Gerais, Paranã, Pernambuco, Bahia, Santa Catarina e 
Espírito Santo". 

2 - Distribuído às Comissões Técnicas da outra Casa do Con
gresso, foi o projeto considerado constitucional e jurídico pela 
Comissào de Constituição e Justiça; a Comissão de Trabalho e Le
gislação aprovou-o também; a Comissão de Finanças apresentou
lhe três emendas: e em plenário foram apresentadas cinco emendas. 
às quais os órgãos técnicos deram parecer, sendo a proposição inicial 
e as acessórias submetidas a plenârio, sob regime de urgência. 

3 - O Projeto de Lei da Câmara n'1 26/77, deiniciativa do Sr. 
Presidente da República, em seu artigo 2'1 determina que o exercfcio 
da profissão de Corretor de Imóveis será permitido ao possuidor de 
título de Técnico em Transacões lmobiliárias. 

O ÉicÇ~so à profissão de Corretor de Imóveis, permitido aos 
Técnicos em Transações Imobiliárias, poderia, saudavelmente, ser 
admitido aos possuidores de certificado de nfvel universitãrio, desde 
que venham a ter os conhecimentos adequados ao exercício da 
profissão. Esses conhecimentos poderiam ser adquiridos através de 
um Curso de Capacitação, de natureza profissionalizante, observada 
a progrãmação aprovada pelo Conselho Federal de Educação. 

De certo modo. a participação de graduados em cursos superio
res. nas_transações imobiliárias, oferece aspectos de alta confiabilida
de, indo. por conseguinte, ao encontro de um dos objetivos prin
cipais do projeto. 

A propósito, o Conselho Federal de Educação, através do Pa
recer n'1 61/76, aprovou o Curso de Técnico em Transações Imo
biliárias, e previu, para o mesmo, uma habilitação profissional a ní· 
vel de 29 grau, com duração de 3 (três) anos letivos, e com uma carga 
horãria de 2.450 horas, das quais 900 consumidas com as matérias es
pecificamente profissionalizantes, enquanto que 380 dedicadas a 
disciplinas instrumentais. 

4 - ,No Senado, onde chegou alterado, o projeto do Poder 
Executivo foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, onde 
foi 3.provapo, com emenda. E diz o Relator, o nobre Senador Quo 
Lehmann:-

. . _. . . 
- "O Projeto está bem estruturado e atende à sua des-

- - -tin-açào SÔCII:t1. Louvem-se a sensibiliiiade e a presteza do Po-
der Executivo em tomar as providências necessárlas para sua 
elaboração e para seu encaminhamento, evitando, assim. sé· 
rios problemas para o numeroso contingente dos profis
sionais diretamente envolvidos e para o impOTtante setor das 
transações" . 

A emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça 
nada acrescenta ao projeto. A meu ver, o melhor é restabelecer o art. 
39 da proposição enviada pelo Executivo, que está limpo e perfeito. 

Assim sendo, apresento ao Projeto de lei da Câ'rríara nl' 26/17, 
as seguintes Emendas: 

EMENDA N'2-CLS 

Acrescente-se ao art. 29 o seguinte parâgrafo único: 

Parágrafo único. O exercfcio da profissão de Corretor 
de Imóveis será permitido também àquele que, titular de grau 
universitãrio, apresente certificado de conclusão de Curso de 
Capacitação Profissional, ministrado por entidade habilitada 
ou pelos órgãos s,indicars da classe, de pr~l:iú),não superior a 1 
(um) ano, com observância das disciplinas profissionalizan
tes e instrumentaís, previstas pelo Conselho Federal de 
Educação. ' , 

EMENDA N' 3 - CLS 

Substitua·se o art. 39 pelo seguinte: 
"Art. 3Q Compete ao Corretor de Imóveis exercer a 

intermediação na compra, venda, permuta e locação de imó
veis:. 
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Parágrafo único. A intermediação na compra, venda, 
permuta e locaçào de imóveis poderá também ser exercida 
por pessoajurídicu". 

Sou. assim. de parecer pela aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara n9 26, de 1977, com as emendas apresentadas e pela rejeição 
dos Projetos de Lei do Senado de n9s 128 e 131, de 1976, àqueles 
anexados. 

Salvo melhor juízo. 
Sala das Comissões. 19 de setembro de 1977. - Jcssé Freire, 

Presidente - Ruy Santos, Relator - Lenoir Vargas, com restrições 
- Lourival Baptista - Jarbas Passarinho - Osires Teixeira - Fran
co Montoro, com restriçôes. 

PARECER N'4, DE [978 
Da Comissiio de Finanças 

Relator: Senador Ruy Santos 
O PLC n~ 26/77, originário do Poder Executivo, após tramitar 

na Câmara dos Deputados, onde mereceu aprovação, com emendas, 
veio à revisão desta Casa, cabendo-nos, agora, a sua apreciação. 

A ele anexaram-se os PLS nl' 128, de 1976, apresentado_ pelo 
ilustre Senador Henrique de La Rocque e PLS nl' 131, de 1976, de au
toria do nobre Senador Benjamim Farah. 

Examinando as proposições, manifestou-se a douta Comissão 
de Constituição e Justiça pela tramitação da primeira, nos termos da 
Emenda apresentada, e prejudicados os demais. 

A nào menos douta Comissão de Legislação Social, por seu tur
no, pronunciou·se pela aprovação do projeto oriundo do Poder 
Executivo. ao qual ofereceu duas emendas, e pela rejeição dos Proje
tos de Lei do Senado n9s 128 e 131, de 1976. 

A nova regulamentação que se procura dar à matéria deve·se à 
declaração de inconstitucionalidade da Lei nl' 4.116, de 27 de agosto 
de 1962, manifestada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião 
do julgamento da Repres~ntação n9 930. 

O ponto axial e que tem suscitado polémica no projeto em 
exame, diz respeito às atribuições do profissional em corretagem 
imobiliária. 

O texto originário incluía, no seu art. 22 a seguinte disposição: 

"Compete ao Corretor de Imóveis ou à pessoa jurídica emitir 
parecer e laudo sobre preço de mercado de imóveis". 

Logo a seguir, visando resguardar a situação dos atuais corre.-
tores, dispunha o art. 23: 

"Fica assegurado aos Corretores de Imóveis inscritos nos 
termos da lei nl' 4.116, de 27 de agosto de 1962, o exercício 
da profissào. desde que o requeiram de acordo -com esta Lei". 

Em sua tramitação na Câmara dos Deputados o referido art. 22 
teve sua redaçà,o modiftcada, inserindo-se no art. 3'" Q. seguinte 
preceito: 

"Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação 
na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, 
ainda, opinar quanto à viabilidade de comercialização imo
biliária, em atendimento às premissas do próprio imóvel e do 
mercado de modo geral". 

A emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça 
desta Casa, a nosso ver, atenuou as atribuições conferidas pelo art. 
31', enquanto que a Emenda nl' 3 da Comissão de Legislação Social 
extirpou os acréscimos propostos, restringindo as funções dos corre· 
tores. apenas, à intermediação na compra, venda, permuta e locação 
de imóveis. 

Salvo melhor juízo, cabe razão à esta última Comissão, quanto 
à solução adotada, tendo em vista que a atribuição conferida ao Cor
retor de Imóveis para opinafSõbre-a-viabilidade de comercialização 
imobiliária. face às premissas do próprio imóvel e do mercado em ge
rai, conflita com as competências já outorgadas aos engenheiros, 
arquitetos, agrônomos e economista.s. 

Por outr.o lado, a própria norma que procura ressalvar a situ.a
ção dos Corretores inscritos sob a égide da Lei nl' 4.116, de 1962. 
proporcionaria sérias distorções, eis que os profissionais por ela 
beneficiados não estariam capacitados para mister que exige conhe
cimentos técnicos mais aprofundados. 

Quanto à Emenda n'" 2, da mencionada Comissão de Legislação 
Social, somos de parecer contrário, tendo em vista que na regulamen· 
tação, a profissão só deverá ser exercitada por quem realmente for 
corretor de imóveis. 

Quanto à normatização das entidades fiscalizadoras do exercí
cio da profissão de Corrêtor de Imóveis, tais como o Conselho Fe.
derai e os Conselhos Regionais. a proposição atende às exigêncías da 
laboriosa classe dos corretores imobiliãri"os. _ 

No que se refere ao aspecto financeiro nada há que se possa 
opor à matéria, razão porque opinamos pela sua aprovação nos 
termos do PlC n'" 26, de 1977, com a Emenda n'" 3 da CLS e conse
qUentemente, pela rejeição das Emendas n9s I·CCJ e 2 da CLS, consi
derando prejudicados os PLS nl's 128 e 131. ambos de 1976. 

Sala das Comissões, 27 de outubro de 1977. - Domiclo Gondlm, 
Presidente - Ruy Santos, Relator - Virgflio Tltvora - Alexandre 
Costa - Saldanha Derzi - Cunha Lima - Magalhães Pinto -
Wilson Gonçalves - Heitor Dias. 

PARECER N'S, de 1978 
Da Comissão de Transportes, Comun!cações e Obras Públicas 

Relator: Senador Alexandre Costa 

O Projeto de Lei da Câmara n'" 26, dI? 1977, origin.ário do Poder 
Executivo, dã nova regulamentação à profissão de Corretor de Imó
veis. Nova porque decorrente da declaração de inconstitucionalidade 
da Lei n'" 4.116, de 1962, que dispõe sobre o mesmo assunto, 
manifestada pelo Supremo Tribunal Fedéral, por ocasião do jul
gamento da Representação nl' 930. 

2. A Câmara dos Deputados alterou a proposição original, jã 
que ampliou as atribuições do Corretor,de Imóveis. De.fato, a nova 
redação do art. 39 estabelece que compete ao Corretor a inter
mediação na compra, venda. permuta e locação, acrescentando: 
"podendo, ainda, opinar quanto à viabilidade de comercialização 
imobiliária, em atendimento às premissas do próprio imóvel e do 
mercado de modo geral". Ocorre. porém, que ess.e preceito final 
conflita com as competências já outorgadas aos engenheiros e 
arquitetos. 

3. Examinando as proposições, as Comissões de Constituição 
e Justiça, Legislação Social e de Finanças entenderam prejudicados 
os PLS 128 e 131. de 1976 e corrigiram esteyício, origem da decla
ração de inconstitucionalidade, já que decorre da falta de capacidade 
dos corretores de imóveis para emitir parecer e laudo sobre o custo 
de imóveis, consoante o Parecer n9 61, de 1976, do Conselho Federal 
de Educação. . 

4. O até aqui exposto nada mais -representa que um resumo 
dos argumentos inseridos no processado. O que nos leva a apoiar o 
parecer da Comissão de Finanças são outros aspectos que, a nosso 
ver, reduzem os riscos decorrentes dessa falta de competência 
tecnoJógica. 

5. Com efeito, do ponto de vista da poHtica nacional de obras 
públicas. o problema se resume em quem deve arbitrar o valor zero 
do imóvel, especialmente os de propriedade do Patrimônio da União. 

Como se sabe, usualmente são realizados três procedimentos 
paralelos para avaliar um bem imóvel. O primeiro ê uma compara
ção com prédios semelhantes, uma pesquisa junto aos Registras de 
Im6veis, visando a obter o valor venal constante de escrituras de 
compra e venda ou de financiamentos concedidos pelo Sistema 
Fif!ancelro de Habitação (BNH). O segundo é um método indireto, a 
partir da renda que flui da edificação. ou seja, obtido o aluguel 
mensal. trata-se de saber qual o capital principal, à taxa, por exem
plo. de 12% ao ano, principal que seria o valor procurado. O terceiro, 
e mais importante, é a obtenção do valor de reposição ou de constru
ção de imóvel semelhante, isto é. valor do terreno, mais custQ da 
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construção, mais despesas financeiras. O valor de avaliação é, des
sarte, a média aritmética desses três valores, consoante, aliás, normas 
de várias entidades· públicas, a exemplo do INPS - Instituto Nacio
nal da Previdência Social e agências financeiras governameritais. 

Agora bem, se no imóvel a avaliar existirem defeitos de constru
ção, a exemplo de trincas e fendas causadas por recalques dife
renciais ou abatimento de fundações, quem avaliará, perante Juízo, a 
reparação do prédio? De outro modo: se o prédio não tiver solidez, 
nos termos do Código Civil (art. 1.245), quem atestará a necessidade 
de sua demolição, bem assim o valor do prejufzo de alguém? Esses, 
pois, os motivos por que a legislação exige que o profissional, para 
emitir parecer e laudo sobre valores imobiliários, sujeito às penas da 
lei, tenha, ao menos, os cursos de mecânica dos solos e de estática 
das construções, bem assim, seja registrado no CREA - Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura, sem o que a avaliação cer
tamente não merecerá fê pública, principalmente nos casos de 
desapropriação. 

6. O corolário é o de que, o Corretor de Imóveis se torna um 
profissional dependente do engenheiro, já que incapaz de decidir 
sobre a natureza de solos, inovações tecnológicas e outros itens que· 
alteram substancialmente as leis económicas que regem o mercado 
imobiliário', a exemplo do emprego de aços especiais e métodos de 
construção com pré"moldados, isto ê, os custos alternativos da 
produção em série, em termos de fatores nacionais. 

7. Cumpre salientar que somente quem foi ou -ê Conselheiro 
dos Conselhos de Engenharia e Arquitetura é sabedor dos problemas 
que surgem no trato com_ pessoas não diplomadas, titulares de 
firmas de construção, e dos conseqUentes erros técnicos, que obri
gam a Constantes ações a:dministrativas para fiscalizar o .exercicio da 
profissão, sobretudo as originadas no inadimplemento de 'normas 
técnicas e de espt!cificações de materiais, partes in-tegrantes dos 
contratos de construção. 

8. Entendemos, assim, que ê um sério risco eStender a não
engenheiros a faculdade de opinar sobre a viabilidade de empre
endimentos comerciais que envolvam pesquisa de mercado e finan
ciamento de conjuntos habitacionais, comerciais ou industriais, os 
quais sempre implicam na construção de ruas, pontilhões, pavimen
tação, redes elétricas, de âgua e esgotos. 

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Comissão de 
Finanças, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara 
n' 26, de 1977, e da Emenda n9 3-CLS. Conseqüentemente, somos 
pela rejeição das Emendas n9 I"CCJ e n9 2-CLS, considerando, 
ainda, prejudicados os Projetos de Lei do Senado nl' 128 e nl' 131, 
ambos de 1976. 

Sala das Comissões, em 2 de dezembro de 1977. - Lourival 
Baptista, Presidente ~ Alexandre Costa, Relator - Luiz Cavalcante 
- Braga Júnior. 

PARECERES Nl's6, 7, 8, 9 e 10, DE 1978 
PARECERESN0s6E7, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do $enado nl' 244, de 1975, que "revigora, por 30 (trinta) 
dias, o prazo do parágrafo único do Artigo 19 do Decreto--Iei 
nl' 194, de 24 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a apli
cação da Legislação sobre o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço às entidades de fins filantrópicos. 

PARECER No 6, DE 1978 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

RELATÓRIO 

O art. 19 do Decreto-lei n9 194, de 24 de fevereiro de 1967, assim 
dispõe: 

"É facultado às entidades de fins filantrópicos, que se 
enquadrem no art. 19 da Lei nl' 3.577, de t. dejulho de 1959, a 
dispensa de efetuar os depósitos bancários de que trata o art. 

21' da Lei nl' 5. t 07, de 13 de setembro de 1966, na redação da
da pelo Decreto~tei nl' 20, de 14 de setembro de 1966. 

J - com relação a todos os seus empregados; ou 
II - com relação aos seus empregados que não optarem 

pelo regime instituído nos diplomas legais citados. 
Parágrafo único - A preferência por uma das hipóteses 

previstas no artigo é irretratãvel e deverá ser comunicada pe
la entidade interessada ao Banco Nacional da Habitação, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste De
creto-lei." 

Num país da extensão continental do Brasil, quando as publi
cações oficiais tardam de chegar a seus pontos mais remotos, o 
exíguo prazo de 30 dias esgotou-se sem que dele se houvessem apro
veitado vãrias entidades interessadas. 

Eis porque, como reza a justificação do Projeto de Lei do 
Senado nl' 244, de 1975, ora em exame, o Congresso Nacional, por 
iniciativa do então Deputado José Maria Ribeiro, aprovou projeto, 
que se converteu na Lei n9 5.406, de 9 de abril de 1968, reabrindo 
aquele prazo por novo período de 30 dias. 

Ao pleitear que seja revigorado, por 30 dias, o referido prazo, o 
nobre Senador Orestes Quércia sustenta: 

"Ocorre que jã decorreram quase 5 anos do restabele
cimento dessa medida e permanecem em atualidade as razões 
que reclamam o revigoramento desse prazo, em benefício de 
inúmeras entidades filantrópicas." 

Em verdade, entre a data da Lei n9 5.406, de 1968, e a apresen
tação do Projeto, ora em estudos, transcorreram, não quase 5, porém 
mais de 7 anos. ~ o quívoco que cumpre ressaltar. 

VOTO 

O projeto é constitucional e jurídico, e sobre seu mérito deverão 
opinar as Comissões de Legislação Social e de Finanças. ~ o meu vo
to, salvo melhor juízo. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1975. - Accioly Filho, 
Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Helvidlo Nunes - Henri
que de La Rocque - Dirceu Cardoso - Heitor Dias - Leite Chaves. 

PARECER N0 7, DE 1978 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Italívlo Coelho 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Orestes 
Quérda, relorna ao exame desta Comissão, na forma do art. 282 do 
Regimento Interno, em decorrência do seu apensamento ao PLS 
n'l' 177, de 1977, apresentado pelo Senhor Senador Nelson Carneiro, 
versando matéria idêntica. 

Estabelece o art. 284, item 3, do Regimento Interno, que nesse 
caso, "cada proposição receberá parecer", daí o projeto originário 
ter de subordinar-se a nova apreciação, na hipótese de que já tenha si
do examinado nas Comissões pelas quais deva transitar. 

Isso permite"nos voltar à sua anã1ise, para verificar, em relação 
ao mérito, a invonveniência da sua aprovação, em virtude de prejudi
cial aos interesses dos empregados das entidades de fins filantrópicos. 

Em síntese, o Projeto diz respeito à faculdade concedida pelo 
Decreto-lei nl' 194/67, àquelas entidades, para que no prazo de 30 
(trima) dias de sua expedição, comunicassem ao Banco Nacional da 
Habitação sua concordância em beneficiar-se da dispensa de efetuar 
os depósitos bancários de que trata o art. 21' da Lei n9 5.107/66-
que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -, indicando, 
ademais, se a dispensa abrangeria a todos os seus empregados ou se 
em relação apenas aos não optantes pelo sistema do FGTS. 

O Governo, com a Mensagem n' 112, de 1971, em que negava 
sanção ao Projeto de Lei n9 532/67, na Câmara, e n\> 197/68, no 
Senado, que pretendia reabrir o referido prazo por 180 (cento e oiten
ta) dIas, já salientava, embora reconhcc_endo a relevância dos servi
ços prestados por aquelas entidades, a necessidade de amparar de 
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maneira objetiva os seus empregados, isto porque, na prática, o 
be:neficio dado a elas redundou e:m prejuízo a estes, "não atingindo, 
assim, os resultados esperados, pois em vários casos essas entidades 
não tinham condições de arcar com as indenizações., por falta de 
recursos financeiros". 

Era ressaltado, ainda que: 

"a obrigatoriedade do depósito bancário para o Fundo 
de Garantia, além de constituir melhor segurança da efetiva e 
rápida indenização aos empregados das entidades filantró
picas, coloca-os em posição de igualdade quanto aos das 
demais empresas". 

Vê-se, assim, que razões de amparo social aos empregados das 
entidades referidas recomendam a rejeição do Projeto, quanto ao 
mérito, embora ressalvada sua correção quanto ao aspecto jurídico
constitucional. 

Sala das Comissões, 19 de outubro de 1977. - Leite Chayes, 
Presidente, em exercício - Italívio Coelho, Relator - Nelson 
Carneiro, sem voto - Orestes Quércla, sem voto - HeMdlo Nunes 
- Cunha Lima - Heitor Dias - Dirceu Cardoso. 

PARECER N' 8, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n9 117, de 1977, que "dispõe sobre o reYigo
ramento do exercício do direito previsto no Decreto-lei n9 194, 
de 24 de feyereiro de 1967". 

Relator: Senador ltalívio Coelho 

O projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Nelson Car
neiro, objetiva revigorar, por igual período, o prazo de 30 (trinta) 
dias, estabelecido no Decreto-lei n9 194, de 24 de fevereiro de 1967, 
para que as entidades de fins filantrópicos dispusessem sobre a 
dispensa que lhes foi então facultada, de efetuar, em favor dos seus 
empregados, os depósitos bancários do FGTS. ' 

A proposição vem apensada, na forma do art. 282 do Re,gimen w 

to Interno, ao PLS n9 244, de 1975, apresentado pelo ilustre Senador 
Orestes Quércia, versando sobre idêntica matéria. 

Entendemos, prelimiriarmente, que a medida não seria, do pon
to de vista da técnica legislativa, a melhor indicada, pois o lapso 
decorrido, de mais de 10 anos, entre a concess[o do favor e a pretenw 
são do seu restabelecimento, bem assim o fato de a Lei n9 5.406, de 9 
de abril de 1968, já haver revigorado. à época, o prazo para sua utili
zação, demonstram que o ato de restabelecer a validade, em sf, do 
Decreto n9 194/67, nada resolveria, recomendando-se então o remé
dio da alteração de seu tex.to. 

No mérito, entretanto, reside insanável obstáculo à sUll. apro
vação, pois, coirio~ ,!erificamos na apreciação do PLS n9 244/75, o 
próprio Poder Ex.~çutivo - editor do Decreto-lei em causa -, 
reconhece que o beneficio por ele patrocinado não atingiu "os resul
tados esperados, pois em vários casos essas entidades não tinham 
condições de arcar com as indenizações, por falta de recursos finanw 
ceiros", daí a necessidade, como salienta, de "por medida social, 
amparar de maneira objetiva os seus empregados". 

Realmente, não hã como ag'asalharwse, sob o ângulo jurfdico, 
um instrumento de favorecimento a Uma categoria de instituições -
mesmo sabendo-se a relevância dos serviços que prestam -, quando 
esse obséquio legal vem produzir prejufzos, ou mesmo que seja a 
expe:ctativa deles, em detrimento da classe dos empregados de tais 
instituições. 

Outrossim, há de considerar-se, com ressalta ainda o Governo, 
que é a obrigatoriedade do depósito bancârio para. o Fundo de 
Garantia a "melhor segurança da efetiva e rápida indenização aos 
empregados das entidades filantrópicas", ao tempo em que, diz 
finalmente, "coloca·os em posição de igualdade quanto aos 
(empregados) das demais empresas". 

Diante do exposto, e embora reconhecendo não existam óbices 
quanto aos aspectos dajuridicidade e constitucionalidade.,! somos, no 

mérito, contrários à tramitação do Projeto, por inconveniente aos 
interesses dos empregados das entidades beneficiadas. 

Sala das Comissões, 19 de outubro de 1977, - Leite Chaves, 
Presidente, em exe:rcício - Italívio Coelho? Relator - Nelson 
Carneiro, sem voto - Orestes Quércia, sem voto - Helyfdio Nunes 
- Cuoha Lima - Heitor Dias - Dirceu Cardoso. 

PARECERES N'S 9 E 10, DE 1978 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 244, de 1975, que 
"revigora, por 30 (trinta) dias, o prazo do parágrafo único do 
artigo 19 do Decreto-Iel n9 194, de 24 de feyereiro de 1967, que 
"dispõe sobre a aplicação da Legislação sobre o Fundo de Ga~ 
mntia do Tempo de Sen'lço às entidades de fins filantrópi
cos"; e Projeto de Lei do Senado n9 117, de 1977, que "dispõe 
sobre o revigoramento do exercício do direito previsto no Decre
to~lei n9 194, de 24 de fevereiro de 1967". 

PARECER N' 9, DE 1978 
Da Comissão de Legislaçio Social 

Relator: Senador Ruy Santos 

1. O nobre Senador Orestes Quêrcia apresentou aó Senado o 
Projeto de Lei n9 244, de 1975, que "revigora o prazo do parágrafo 
único do art. 19 do Decreto-lei n9 194, de 24 de fevereiro de 1967, que 
dispõe sobre a aplica,ão da legislação sobre o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço às atividades de fins filaritrópicos~' ~ a que ·foi 
juntado, por decisão do Plenário, o Projetd.d~ Lei n9 U7, de 1977, 
do nobre Senador Nelson Carneiro, que ·"dispõe sobre o revigora
menta do exercício do direito previs\o ·no··Decreto-lei n9 194, de 24 
de fevereiro de 1967". 

E diz o autor da. primeira proposição: 

"Esse diploma legal facultou a essas entidades a dispen
sa de efetuar os· depósitos bancários de que trata o art. 29 da 
Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço. Duas possibilidades fow 
ram estabelecidas com relação a todos os empregados não 
optante. ... 

Entretanto, a preferência por uma delas deveria ser 
comunicada ao Banco Nacional da Habitação, no exíguo pra
zo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do mencionado 
Decreto-lei. É o que estabeleceu o parágrafo único do art. 19. 

Como diversas entidades deix.aram de usar dessa faculda
de, em tempo tão curto, o nobre Deputad.o José Maria Ribei
ro apresentou, em 1967, o Projeto de Lei n9 310, revigoran
do. pQr 30 dias, o prazo estabelecido no parágrafo único do 
art. }9 do Decreto·lei n? 194/67. 

Esse projeto converteu-se na Lei n9 5.406 de 9 de abril 
de 1968, publtcada no Diário Oficial de 10 de abril de 1968. 

Ocorre que já decorreram quase 5 anos do restabeleci
mento dessa medida e permanecem em atualidade as razões 
que reclamam o revigoramento desse prazo, em benefício de 
inúmeras entidades filantrópicas." 

2. Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, foi 
considerado constitucional e jurídico, nos termos do parecer do no
bre Senador Nelson CarneirD; mas, ante à anexação do projeto 
n9 117, voltou à douta Comissão e foi encaminhado ao Senador Italí
via Co_elho que lhe deu parecer contrário. 

3. O prazo inicial. dado já foi revigorado por trinta (30) dias; e 
quando se tentou reabri·lo, o. Senhor Presidente da República vetou 
o projeto que subiu à sanção dizendo: 

U a) .•. a prática demonstrou que O beneficio dado às enti~ 
dades redundou em prejuízo para seus empregados, não atin
gindo, assim, os resultados esperados, pois em ,!ãrios casos 
essas entidades não tinham condições de arcar com as indeni
zações, por falta de recursos financeiros ... ; 
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b) a obrigatoriedade do depósito bancârio para o Fun
do de Garantia, alêm de constituir melhor segurança da efeti
va e rãpida indenização aos empregados das entidades filan
trópicas, coloca-os em posição de igualdade quanto aos das 
demais empresas; e 

c) embora reconhecendo a relevância dos serviços pres
tados pelas entidades filantrópicas, necessâ.rio se torna, por 
medida social, amparar de maneira objetiva os seus emprega
dos." 

E o veto foi acolhido. 
Não se justifica, desse modo, reabrindo novo prazo. A medida 

pleiteadajã atingiu os seus objetivos. 
O meu parecer é, a~sim, contrário aos Projetas de Lei do Senado 

nl' 244, de 1975. e 117.de 1977, que tramitam ern conjunto. 
Salvo melhor juízo. 
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1977. - Jessé Freire, 

Presidente - Ruy Santos, Relator - Domicio Gondim - Cunha Li
ma, vencido - Nelson Carneiro, vencido, sem voto - Osires Teixei
ra - Lourivai Baptista - Orestes Quércia, vencido, sem voto. 

PARECER N' 10, DE 1978 

Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Alexandre Costa 
Na forma regimental._vem a exame da Comiss.ào de Finanças os 

Projetas de Lei do SenadQ nl's 244, de 1975. e 117, de 1977. dos Se
nhores Senadores Orestes Quércia e Nelson Carneiro. respectTvamen
te. que objetivam revigorar o prazo definido no parágrafo ~nico do 
artigo 19 do Decreto-lei n9 194, de 24 de fevereiro de 1967, que facul
ta as entidades de fins filantrópicos a dispensa de efetuar os depósi
tos do FGTS Com relação a todos os empregados ou com relação aos 
não optantes. O prazo é de 30 (trinta) dias e visa à dar oportunidade 
as entidades de manifestarem sua preferência por uma das hipóteses 
previstas. 

Já se manifestaram as Comissões de Constituição e Justiça e de 
Legislação Social, que opinaram contrariamente aos projetos.-

O pmzo inicial do Decreto-lei n9 194. de 1977. já foi revigmido 
por trinta dias. Posteriormente,- foi aprovado o Projeto de Lei 
n<? 310. de 1967. do ilustre Deputado José Maria Ribeiro. vetado pe
lo Senhor Presidente da República. 

Na justificativa do Veto, o Chefe- do Poder Executivo afirma, 
dentre outms razões, -ter a prática deinonstrado que o ocnefíclo c_on
cedido às entidades resultou em prejUízo aos seus empregados, pois. 
em vários casos. tais instituições não podiam arcar com as indeniza
ções. E o Congresso Nacional veio a acolher o Veto Presidencial. 

Nos casos em que as entidades de Fins Filantrópicos demonstra
ram nào ter condições de pagar as indenizações. o motivo foi precisa-
mente a falta de recursos financeiros. . . 

Entendemos que o amparo social aos empregados das menciona
das instituições e a verificada impossibilidade de certas entidades de 
disporem de recursos para pagarem indenizações. nos levam a dar pa
recer contn1rio às proposições sob exame. 

À vista do exposto. opinamos pela rejeição -dos Projetos de Lei 
do Senado nl's244, de 1975, e 117, de 1977. 

Sala das Comissões, em ]1' de dezembro de 1977. - Domício 
Gondim, Presidente, em exercício - Alexandre Costa, Relator - Le
ncir Vargas - Wilson Gonçalves - Cunha Lima. vencido - Ruy 
Santos - Braga Junior - Daniel Krieger - Heitor Dias - Saldanha 
Derzi. 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Porte lia) -- O Expediente lido 
vai à publicação. 

A Presidência comunica que. nos termos do art. 278 do Regi
mento Interno, determinou o arquivanu!nto do Projeto de lei da Câ
mara nl' 68. de 1977 (nl' 1.823-8/76, na Casa de origem). que intro
duz modificações no Código Nacional de Trânslto, no que diz respei
to à fix.ação de multas para o excesso de ... 'elo\.:id.íl.cc. J.I.::r ter re";l,.u;d.J 

parecerres contrários. quanto ao mérito, das comissões a que foi dis
tribuído. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella) - Sobre a mesa. pro
jetos de lei que serão lidos pelo Sr. l<?-Secretário. 

São JidlM o.ç seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 5, DE 1978 

"Dispõe sobre a obrigatoriedade da língua portuguesa nos 
casos que especifica, e dá outras providências. ,. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. lI' As empresas nacionais e estrangeiras com sede ou filial 
no Brasil são obrigadas a usar. em sua correspondência dentro do ter
ritório nacional. exclusivamente o idioma português. 

Art. 29 Qualquer transgressão ao disposto nesta lei implicará 
na aplicação de pen3 de advertência, com interdição da empresa no 
caso de comprovada reincidência. 

Art. 39 O Poder Executivo r~gulamentarã esta lei no prazo de 
trinta dias. 

Arl. 41' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Arl. 51' Revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

t:. aberrante e desprimoroso o comportamento de algumas 
cmp'resas genuinamente nacionais que estão expedindo e exigíndo 
respostas para suas correspondências e até tomadas de preço no 
idioma inglês. 

Tal fato configura um atentado à cultura nacional e um despres
tígio aqs foros de civilização que gostamos de apregoar haver .sid<;l. 
alcançada pelo Brasil. - . 

O nosSO projeto visa ser um obstáculo a tais comportamentos: 
"sofisticados", mas nem por isto menos grotescos. 

Sala das Sessões, 7 de março de 1978. - Nelson Carneiro. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Educarão e 
Cultura.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 6, DE 1978 

Altera a denominação da categoria profissional ocupada 
pelo Técnico de Administração. 

O Congresso Nacional decreta: 

Ar!.!Q O artigo !9 da lei número 4.769, de 9 de setembro de 
1965. terá a seguinte redação: 

-_ O Grupo da Confederação Naéional das Profissões 
Liberais. Constante do Quadro de Atividades'e Profissões ane
xo à Consolidação das Leis do Trabalho',' aprovada pelo 
Decreto-lei número 5.452, de 19 de maio de -1~43, é acrescido 
das categorias profissionais de Administrador de Empresas e 
Administrador Público. 

Art. 29 Os atuais Conselhos Federal e Regionais de Técnicos 
de Administração passam a denominar-se Conselhos Federal e Re
gionais de Administradores. 

Art. 31' O Poder Executivo baixará decreto, no prazo de 90 
(noventa) dias, alterando o Quadro Anexo de Atividades e Profissões 
Liberais, anexo à Consolidação das Leis do Trabalho e tomando pro
vidências outras necessárias à execução do disposto nesta Lei. 

Arl. 41' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições contrárias. 

Justificação 

A expressão Técnico de Adminislrarão. usada no texto da Lei _ 
número 4.769/65 para designar a categoria profissional cuja ativida
de foi por ela disciplinada, ê imprópria e está a exigir uma substitui
ção. Sua impropriedade reside no fato de exprimir a idéia de uma 
,)jvfiss~o [le ni;:cl méGlo, QUü.i1t...I\" como se sabe, é de nh"el superior. 



148 Quarta-feira 8 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II) Março de 1978 

A confusão gera situaçàes embaraçosas e prejudiciais aos profis
sionais da o.:.ategoriu. que de há muito reclamam designação mais cor
rctt! p~lra sua prorissii.o. 

O "':UI'SO de nível superior de Administração de Empresas el ou 
Pública, cu,io currículo mlnimo foi baixado pelo Conselho Federal de 
Educação, possui esta denominação "Administração de Empresas 
e/ou Pública". 

A própria lei nO 4.769/65 refere-se à condiçào de nível superior 
cm seus artigos: 

"Arl. 39 O exercício da profissão de Técnico de Administra
ç'tiO c privativo: a) dos bach~lrCis em Administração Pública ou de 
Empresas, diplomados no Brasil. em cursos regulares de ensino supe-
rlor.. 

"Parilg:rufo 29 do art. 1<;> - Terão os '1llesmos direitos e 
prerrogativas dos bacharéis em Administraçào, .. " 

A mudança de denominação nos foi solicitad,a pela APTAERJ 
- Associ<:lção Profissional de Técnicos de Administração do Estado 
do Rio de Janeiro, através de expediente de seu Presidente, Professor 
Gastão Filho. que ressalta a necessidade da referida mudança, 
anseio justo o legítimo de 30.000 p-rofissionais registrados nos Con
selhos Regionais de Técnicos de Administração, bem como de alu
nos de 225 Faculdades de Administração, existentes em nosso País. 

O Departamento de Ensino Médio do MEC. já se manIfestou 
anterinrnlente a favor da mudança de denominaçào. pois a 
denominação de Têcnico tem conotação de curso de nível médio, 
,"orno por exemplo: Técnico de Contabilidade. Técnico de Edifica
ções, Técnico de laboratório de AnâHses Clínicas. TécniCO de Raio~ 
X,etc. 

Por ocasião du realização do I EBRATA - Encontro Brasileiro 
de T~cnicos de Administração. realizado em Brasília. na última Sema
na de outubro p.p., no Hotel Nacional, ficou evidenciada a necessida
de dessa mudança. com manifestações favoráveis de todos os par
tidpantcs e dirigentes de entidades sindicais da área. 

Por ocasiào do I SEA - Seminário de Educação em 
Administraçào. realizado de 7 a II de novembro de 1977 no Rio de 
Janeiro .• 1 proposição do Professor Gastão Filho. Secretário· Geral 
do Evenw. alterando para Administrador de Empresas e/ou Públko 
li atual designação de Técnico de Administração foi aplaudida e 
aprovada por maioria absoluta. 

O projeto atende assim. como vimos. a interesses bem definidos 
da dusse intercss.tdu. não havendo outrossim. contra-indicações 
":únhecida:; U adoçüo da mudança proposta. 

Sala das Sessões. 7 de março de 1978. - Vasconcelos Torres. 

LEGISLA CW CITA DA 

LEI NQ,769 - DE 9 DE SETEMBRO DE 1965 

Dispõe sõbre o exercício da profissão de TécniCo de 
Administraçào, edá outras providencias. 

AtL --i';;- -O Grupo' dii" Corifedelàçàb Nacionai das Proiissões 
liheruis. constante do Quadro de Atividudes e Profissões. anexo à 
C)nsolid:lç~lo dus Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nQ 

:iA52. de I Q de maio de 1943, é ncrescido da categoria profi5sional de 
Técnico de Administraçào. 

* I"Vetado. * }o T .;:rào os mesmos direitos e prerrogativas dos bacharéis em 
Administração. para o provimento dos cargos de Técnico de 
Administração do Serviço Público Federal. os que hajam sido 
diplomados no exterior, cm cursos regulures de administraçào, após 
.1 rcvalid'lçào dos diplomas no Ministério da Educação e Cultura. 
bem como os que, embora não diplomados, Vetado, ou diplomados 
em outros cursos de ensino superior e mêdio, conlêm cinco anos. ou 
mais. de atividades próprias ao campo profissional de Técnico de 
Administração. Vetado. 

(.:IJ Comissões de Constituição e Justlça e de Legislação 
Soda/.) 

o SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella) - Os projetos após 
puhlicados, serlio enviados às comissões competentes, 

Sobre a mesa. requerimento que vai ser lido pelo Sr. j9-Secretá-
rio. 

{ lido II ,\'l'guinte 

REQUERIMENTO:'-<' 9, DE 1978 

Senhor Presidente: 
Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno do Senado Fe

derol. requeiro a transcrição, nos Anais desta Casa, do artigo sob o tí
tulo "Danton Jobim", de autoria dQjornalista Barbosa Lima Sobri
nho. public:ldu no Jornal do Brasil de 5 do corrente. 

Sala das Sessões. 7 de marçO de 1978. - Henrique de La Rocque 
- :"'Ilelson Carneiro. 

o SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella) - O requerimento li-
do será submetido ao exame da Comissão DirJ;;tora--, 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a pabvra ao nobre Senador lourival Baptista. 

O SR. LOliRIVAL BAPTISTA (ARENA - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Anunciando uma nova modalidade de cooperação dos Estados 
Unidos com o Brusil. que desfaça erros e equívocos da "Aliança para 
o Progresso", esteve em Sergipe. em dezembro passado, o Sr. Fred 
Bcr,gsten. Secretário-Adjunto para assuntos internacionais do Depar
tumento do Tesouro Americano. 

Em sua rápida permanência no Brasil, o Sr. Fred Bergsten vi~i» 
tou. ul~m do meU Estado, Brusília, São P:l.ulo e Rio de Janeiro, 
procurando inteirar-se de programas e projetas agroindustriais em 
processo de e:tccução ou de eluboraçào. 

Em sua visita a Sergipe, o Secretário americano conheceu algu
mas inicíativas ligadas ao POLONORDESTE, voltadas particular
mente para o cooperativismo agrícola e a.colonização. 

Conforme informou à imprensa, teve excelente impressão da 
organizaç1io e funcionamento da Colônia Agrícola do Treze,localiza
da no município de Lagarto, para ele "uma experiência impreSslo
nunte". De fato. essa Cooperativa tem servido de modelo para inicia
tÍ\-llS semelhantes no nosso País. pela sua organização e como exem
plo de como se pode. por esse meio. criar as condições de produção 
conl efctiva participaçiJo dos agricultores nOS seus resultados. Sobre 
o sistema ali adotado, disse o Secretário Americano: 

"1:; um sistema encorujante para o desenvolvimento da região e 
do País. pois promove a melhoria do nível de vidu. elevando a renda 
do ugrkultor". E. ... pressou seus votos para que a iniciativa prospere. e 
assegurou que seu p<lís gostaria de ajudar, no que lhe for possível, pa
ra a expunsão da expcriéncia tào hem sucedídu. 

O ilustre visitante. que admitiu a possibilidade de ajuda nOrte
amc-ric:.ln-<l n -p-mj-et-G-S:de-de:ienv-O-!vlmento agrlco.hLnQ NQr:des1e,_estc.
ve, além de Lagarto. em Soquim, na Estação Experimental da 
SUDAP, no Mercado Expedídor Rural e na cidade de Estância. 
onde viu a fúbrj..::a de amido glicose e a FRUTENE. 

Acompanharam o Secretário americano a Sergipe o Cônsul dos 
E,.'\tudos Unidos na Bahia, o Adido Financeiro da Embaixada Norte
Anlerican:l no Brasil, Carl Loham, o Oliciul do Tesouro Americano 
par~l o Br;lsil. Juhn John~on, () economista José Carlos Oliveira. da 
Coordenadoria de Assuntos lnternacionais do Ministério da Fazen
d"l, e o Dr. Ric,udo Miranda. Coordenador Nacional do Grupo 
Especial- do POlONORDESTE. 

Expressamos. Sr. Presidente. votos para que essa visíta abra, de 
fato. novas perspectivas de cooperação entre o Brasil e os Estados 
Unidos. úteis aos dois países, tradicionalmente ~mjgos. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio PorteHa) - Concedo a palavra 
;10 nnhre 'f'I1;uior Beníamim Farah. 
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o SR. BENJAMIM FARAH PRONUNCIA DISCUR
SO QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR. SERÁ 
PUBLlC<DO POSTERIORMENTE:. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador José Sarney. (Pausa,) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo a p:lhwra ao nobre Senador Saldanha Derzi. (Pausa,) 
S. Ex~ nào está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire. (Pausa.) 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Sr. Presidente, desisto da 
palavra. 

O SR, PRE.SIDENTE (Petrónio Portetla) - S. Ex~ desiste de 
razer U!\o da palavra. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Oslres Teixeira. (Pausa.) 
O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Sr. Presidente, de

sisto da palavra, 
O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portella) - S. Ex' desiste de 

fazer uso da palavra. 
Concedo a f\aluvra ao nobre Senador H~nrique de La Rocque. 

O SR. HENRIQllE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadorcs: 

Impcratriz. o município gigante do nosso Estado, sofre as mais 
graves conseqüências de impetuosa enchente do rio Tocantins. 
De!\abrigadiJs, aproximadamente, 6 mil componentes da sua laborio
sa população. o desespcro toma conta de todu a região. Temos 
recebido upelos de todas as autoridades ciumando por socorro, o que 
fazemos, apelando a todos os órgãos federais competentes, paru que 
ajudem o povo da nossa terra em hora tào dramática. 

Du mesma procedência, rece_bçnNs, também. telegramas '1ue 
trunsmitimos ao eminente brasileiro Erick dc Carvalho para que 
tome conhecimento de que o vôo Brasília-Imperatriz, tão importan
te para nós outros, maranhenses, pretende-se suprimir. Os dois tele
gramas são do seguinte teor: 

Teleh'TUmU 
E:-.ceJcntíssimo Senhor 
Senador L.L Roeque de Almeida 
Senado Federal 
70.000 Brasília - DF 

Desenvolvimento imperatriz seriamente ameaçado fuce redução 
vôo V A RIG uma vez semana nossa cidade PT Decisão Federal preo
cupa classes empresarial ET Industrial Região di<lnte parciul isola
mento outros centros P.lis PT Solicitamos interferência junto <luto
ridades sentido manutenção võos regulares PT 

Sauduções Francisco Herenio Alvares Pereira Vice~Prcfeito 
Municipal em Excrciclo 

Excelentíssimo Senador Henrique L.l. Rocque 
Senado Fedem! 
70.000 Brusilia - DF 

Nossa cidade era servida quatro vôos semanais foram. cortados 
dois agora estamos ameaçados mais um corte Comércio, Indú.stria 
solicitam intcrveniência sentido não aconteça mais corte Associação 
Comercial e Industrial de Imperatriz 

Sr. Prc:-;idente, são estes os upeJos que, como representante do 
Estudo do Maranhão. me cabem, neste instuntc. formular às auto-
ridades competentes. (Muito bem! Palmas.) .. 

CO.\/ PA R ECE.</ .I/AIS OS SRS. SENA DORES: 
Jose Guiomard - A!l:xandre Costa - Jose Sarne)' - Fuusto 

Castelo~Branco - Domicio Gondim - Milton Cabral - Gilvan 
ROl:h~l - Luiz Viana - Dirceu Cardoso - Roberto Sat!Jrnino -
Nelson Curneiro - GU5>WVO Capllnema - Magalhães Pinto -
Franco I\1Ol1toro - Benedito Ferreira - Osires Teixeíra - Itulívio 
Coelho - Mendes C:.tnale - Saldanh'a Dcrzi - Açcioly Filho -
Leite. Chaves - Mattos Ldú - Evelásio Vieira - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE( Petrônio PorteUa) - Durante o recesso 
a Presidência recebeu as seguintes comunicações; 

- do Sr. Senador Petrônio Portella de viagem ao exterior, em 
missão oficial (arts. 44 e 45 do Regimento Interno), integrando a co· 
mitiva do Senhor Presidente da República em visita ao México: 

- dos Srs. Senadores Milton Cabral, Eurico Rezende. João 
Calmon e Italívio Coelho de viagem ao exterior em caráter particular, 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Está finda a Hora 
do Expediente. -

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida 
pela Comissào de Redação em seu Parecer n9 1.280, de 1977) 
do Projeto de Lei do Senado n9 13, de 1977, do Senhor Sena
dor Vasconcelos Torres, que tomba a casa em que morou o 
Duque de Caxias na rua Conde de Bonfim, no Rio de Janei
ro, e dá outras providências. 

Em discussão a redação final. 
Tem a palavra o nobre Senador Vasconcelos Torres, 

O SR. VASCOI'iCELOS TORRES (ARENA - RJ. Para di,' 
cutir o projeto. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, este é um 
dos poucos projetas de minha autoria com parecer favorável. 

Quis o destino, entretanto, que funcionasse uma perturbaçào, 
de que agora dou conhecimento ao Senado. 

Na Língua Portuguesa, há uma palavra esquisita, com duplo 
sentido: tombamento. Tombar significa, ,no caso, por exemplo, deste 
projeto, fazer com que alguma coisa fique de pê; mas para alguma 
coisa ficar de pé, paradoxalmente, tem de ser tombada. 

E houve o tombo. A casa onde molOU o Patrono do Exército 
tombou, propriamente dito, poucos dias atrãs, e de maneira assim 
um tanto suspeita. Assím, encaminhando a discussão do projeto, 
quero solicitar ao Ministério do Exército, ao Ministério da Educação 
e Cultura e, particularmente, ao IPHAN (Instituto do Património 
Histórico e Artístico Nacional) uma investigação a respeito, porque, 
conhecendo o imóveI, sabia-o disputado por uma dessas firmas imo~ 
biliárias do Rio de Janeiro, dessas, Sr. Presidente, que não cuidam 
da memória nacional, que olham em qualquer quadra ou em qual~ 
quer monumento apenas um espigão. Vivem de demolir. Mas tenho 
a impressão de que, neste caso, um prédio daqueles, construído à ba
se do óleo de baleia e sabemos que essas construções antigas podem 
sofrer um tiro de canhão e não caem, como recentemente ocorreu na 
Ilha da Conceiçào, com uma famosa explosão, aquela feita com dina~ 
mite e que joga em segundos um edifício no chão - prédio foit[ssi~ 
mo e que estava sendo alvo da disputa, vindo ruir assim dessa manei~ 
ra, faz com que eu peça uma investigação ou sindicância. 

Nào estou fazendo uma acusação, Sr, Presidente, porque esse 
pessoal que mexe com negócios imobiliârios tem um melindre epite
lial: são intocâveis, têm uma imunidade diferente de todas as que 
existem neste País, e sabemos como podem provar o contrârio: po
dem provar até que o quadrado é. redondo, e vice-versa, Mas e_u que 
apresentei esse projeto. com todo o carinho, e preservando a memó· 
ria nacional, achei muito esquisito o fato. 

O projeto vai continuar, serã en,via,do à Câmara dos Deputados, 
mas ele, na verdade, sou obrigado a reconhecer, é de uma inocuidade 
agora, porque não se vai tombar mais aquilo que não existe, Toda. 
via, servirá, pelo menos, para que eu daqui formule um apelo a res
peito de outros monumentos, n'o Rio de Janeiro, que estão sendo de
molidos pela ânsia irrefreável dos espigões em toda a parte. 

Agradeço, Sr. Presidente, a V. Ex' ter-me concedido a palavra, 
e levanto aqui a minha suspeita, aguardando que o assunto seja devi
damente investigado. Muito obrigado a V. Ex' (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Continua em 
discussão u redação final. (Pausa.) 
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Não havendo mais quem queira usar da palavra, declaro 
encerrada a discussão. Encerrada esta, é a redação final dada como 
aprovada, nos termos do_arl. __ 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à Câmara dos Deputados, 

É a seguinte ti redaçào final aprovada: 

REDACÃO FINAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO N" 13, 

DE 1977 

Tomba a casa cm que morou Duque de Caxia~ na rua 
Conde de Bonfim, no Rio de Janeiro. c dá outras provióéncias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1<:> Será tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN) a casa que serviu de residência 'ao 
Duque de Caxias. Patrono do Exército Brasileiro, situada à Rua 
Conde de Bonfim. Tijuca. Cidade do Rio de Janeiro. 

Art. 2<:> Dentro de 30 (trinta) dias. contados da vigéncia desta 
Lei. o Ministério_ da Educação e Cultura providenciará u cumpri
mento do disposto no artigo anterior. 

Art. 39 O Poder Executivo. em prazo não superior: ã 120 
(cento e vinte) dias. tomará as providências necessárias à 
desapropriação do imóvel a que se refere csta lei. fazendo sua entre
ga ao Ministério do Exército. 

Art. 49 Restaurada em suas linhas arquitetônicas originais, a 
referida residência será sede de um Museu que reunirá elementos 
evocativos do Duque de Caxias em suas vivências como cidadão. 
militar e político. 

Parúgrafo único. No mesmo local será instalado um centro de 
documentaçào e pesquisa destinado a empreender. de forma 
sistemática e permanente. estudos e para expandir e aprimorar 
conhecimentos sobre a História Militar do Brasil. 

Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
rev~~3das as disposições em contrário~-

O SR. PRESIDJ;:.NTE (Petrõnio Portel la) - Uem 2: 

Discussão. em primeiro turno (ar.reciação preliminar da 
c()n~litucionalidude. nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), dO' Projeto de Lei do Senado n~ 115. de 1976: do 
Scnho·r Senádor Paulo Guerra. que dispõe sobre os saques, 
efetuadl,Js_ pur assalariados das zonas atingidas por ca[ami
d.!des públicos. nos depósitos do FGTS. te-ndo 

PARECER. sob nl' 91 J. de 1977. da ComiSsão: 
- de Constituição eJustiça. pela inconstitucionalidade. 

Em discussi10 o proje10, quanto à sua constitucionalidade. 

O Sr. MarcoS' Fre1rc (MDB - PE) - Peço a palavra. 
Sr. Presidente." .. 

, .., .:-.- ~ 

() SR. PRESIDENTE (Petrônlo PorteHa) - Tem a palavra o 
nobre Sen:ldor Marc.os Freire. pum ,discutir a matq.~ja. 

o SR. MARQOS FREIRE PRONUNDA DISCURSO 
Q('E, E.\'TREGl'E.l REVISÃO DO ORADOR, SER.' PU
BUC.lDO POSTERIORMENTE. 

o Sr. Murilo ParaísO (ARENA - PE) - Peço a palavra para 
discutir o projeto. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio PorteHa) - Concedo a palavra 
ao Senador Murilo Paralso:_Gostari_a_apenas de lembrar que estamos 
discutindo a constitucionalidade do projeto. 

O SR. MURILO PARAIso -(ARENA - PE._ Pam discutir. 
Sem revísãci do orador.) Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Pederia apenas permissão para fazer minhas as palavras do 
Senador Marcos Freire. uma vez que o objetivo do projeto apresen
tudu pelo ex-Senador Paulo Guerra, realmente. tinha um cunho so
cial dos mais profundos. 

Quem presenciou, como nós. as cenas dantescas das últimas en
chentes de Recife, sabe que o trabalhador pernambucano, o povo 
pernambucano em geral. talvez dois terços da população recifense fo
ram maciçamente atingidos. chegando a coluna de água. em suas 
casas. à altura de três metros. Conseqüentemente. o saque do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço representou prejuízo. e o projeto 
do Senador Paulo Guerra objetivava evitar que fosse imposto ao 
trabalhador pernambucano esse prejuízo, e ele representou também 
uma necessidade premente para salvar, pelo menos, parte_de seus 
utensílios domésticos, totalmente destruídos pelas enchentes de 
Pernambuco. 

Desta maneira. ponho-me ao lado do ponto de vista do Senador 
Marcos Freire, defendendo a sua argumentação de que, em caso 
excepcional. como foi o da enchente de Recife de 1975, possam as au
toridades governamentais cobrir os prejuízos do trabalhador 
pernambucano, evitando até que. além dos prejuízos impostos por 
uma c:llamidade pública, ainda se veja ele privado dos juros que dei
xaram de ser contados nQS seus depósitos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Líder Helvídio Nunes'. 

o SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Para discutir o 
projeto. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Compreendo perfeitamente os motivos que levaram o emi
nente Senador e Professor de Direito Marcos Freire à defesa que fez 
do projeto do nào menos eminente e saudoso Senador Puulo Guerra. 

Acho que não feriria. sequer ao de leve. ·0 nobre Senador 
pernambucano, se dissesse que as objurgatórias por ele endereçadas 
ao Governo. no sentido de que estaria fazendo promoção. de que es
taTiu fazendo propaganda com obras que estão sendo realizadas na 
Capit~L1 de Pernambuco. com vistas à contenção das águas pluviais. a 
S. Ex~ tambí::m poderium ser enviadas. nesta hora. em que vem 
defender nesta tribuna, um projeto declarado e reconhecido inconsti
tucional pela Comissão de Constitu.ição e Justiçu desta Casa, à 
unanimidade. 

o Sr. Marcos Freire (MDB - PE) 
aparte, nobre Senador Helvídio Nunes'? 

Permite V. Ex' um 

o SR. HELvtOIO NUNES (ARENA - PI) - Pois nào, nobre 
Senador M:lrcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Equivoca-se Y. Ex~ Nào 
terá. sem dúvida nenhuma. entendido o alcance de_ minhas palavras. 
porque nào afirmei. de forma alguma, que as obras realizadas pelo 
Govt!rno Federal contra as enchentes em Pern.ambuco. constituem
se demagogia oficial'. A referência que fiz a intentos demagógicos. foí
especificamente ao convíte especial do Governo de Pernambuco. por 
sinal. nil gcstão anterior à atual. que. convidando o povo para a 
inauguraçllo de uma das barragens do sistema previsto contra as 
enchentes de Pernambuco, explicitava, portanto num engodo ao po
vo. que a inauguração daquela obra isolada representava a solução 
definitiva para o problema das cheias naquele Estado. Foi - e tive a 
oportunidade de especificar aqui. - a inauguração da Barragem de 
Tapucurá. cm cujo convite e propaganda oficial estava dito que 
cheias no Recife só se o recifense deixasse as torneiras abertas. 
quando o Governo sabia que aquela era apenas ~ primeira barragem 
de um si!>!ema de barragens que os planejadores estudaram e pre
"irum como necessário para fazer face à repetição da tragédia. 
Portunto. quero apenas colocar as coisas nos devidos termos: 
V. Ex~, infelizmente, por eu não ter sabido me expressar devidamen
te, creio. interpretou erroneamente, data vénia de V, Ex~, as minhas 
pahlvras. Como expliquei, e tentei explicar agora, mais claramente. a 
minha referência à atitude demagógica do Governo, foi do Gover
nador de então, dando como concluída a solução_que apenas dava os 
seus primeiros passos. Muito obrigado a V. Ex' 
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o SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Permito-me pedir 
aos ilustres Senadores que se ativessem ao tema em discussão, que 
versa. especificamente, sobre a constitucionalidade do projeto. É 
evidente que compreendi, e por isso não interrompi a fala do nobre 
Senador Marcos Freire, porque, naquela oportunidade, chamava 
S. Ex' a atenção para um problema que a todos nós sensibilizou. e 
prestava, por seu turno também, uma homenagem a um colega 
desaparecido. Mas peço. agora, ao eminente Líder que se situe no 
e,<;trito campo da discussão, que é a constitucionalidade. 

O Sr. Hclvidio Nunes (ARENA - PI) - Sr. Presidente, antes 
de atender a convocação de V. Ex~, eu pediria permi!õSão. apenas. 
para uma rápida consideraçào a respeito do aparte do nobre Senador 
Marcos Freire. 

Suponhamos, nobre Senador Marcos Freire. que V. Ex~ não 
tenha proferido aquelas palavras que a nossa taquigrafia por certo 
registrou. Suponhamos ainda que não lhe caiba. na oportunidade .. , 

O Sr. Marcos Freire (MOB - PE) - Lamento que V. Ex' não 
dê crédito às minhas palavras, 

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA - PI) - Suponhamos que não 
caiba o qualificativo de demagogo, que não afirmei, mas que, porven
tura. tenha insinuado. Mas, do ponto de vista rigorosamente jurídi
co. o discurso de V. Ex' foíimpertinente. 

Sr. Presidente, Srs. Senador~s, a Comissão de Constituição e 
Justiça. em unanimidade. - tendo como relator o_n_obre e eminente 
Senador Leite Chaves -::- afirmou a inconstituclonalid<:!.de dessa pro
posição. E quem teve a ventura de conhecer, como eu conheci, o 
eminente ex-Governador de Pernambuco, o nosso saudoso S_cnador 
Paulo Guerra, sabe que, descumprindo a lei não serã esta a melhor 
maneira de homenageá-lo. Por conseguinte. Sr. Presidente e Srs. 
Senadores. a Maioria ~áta contrariamente à aprovação desse proje
to. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Leite Chan's (MOB - PR) - Sr. Presidente. peço a 
palavra para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Tem a palavra o 
nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR. Para discutir projeto. 
Sem revisão do orador.) ~ Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Como informou o -ilustre Senador Helvídio Nunes, fomos rela
tor, na Comissão de Justiça, desse projeto. Evidentemente, em face 
das limitações cori~titucíónãis. -ele não poderia ser aprovado, porque 
isso implicaria em que o Governo' Federal fosse obrigado a custear, 
com seus recursos, os encargos dele decorrentes. Por outro lado, Sr. 
Presidente, era de pequeníssima significação. Se se tivesse de colocar 
juros nesses depósitos levantados, esses juros que não chegariam a 
ser, em determinados casos, nem sequer de dez cruzeiros. Entretanto, 
ponho-me de inteiro -acordo com -o Senador Marcos Freire. Jamais 
me pareceu que haja justiça em medidas como essa, que o Governo, 
de um tempo a esta parte, tem adotado no País. Hã urna calamidade 
pública, hã uma dificuldade ocorrente. Os trabalhadores, os mais 
humildes, se hào de ser socorridos pela Nação, como devem, rece
bem, em paga, o direito de levantar o Fundo de Garantia. Seria 
como se déssemos, Sr. Presidente, a um faminto, seu próprio braço 
para que ele o comesse. E o problema não se resolve. 

Indiscutivelmente, hã inconstitucionalidade nesse projeto, à luz 
da atual Constituição que limita o País, que limita este Congresso. 
Esse projeto não passaria aqui e, se aprovado, daria migalhas, daria 
coisas insignificantes. 

Então, o que ê de justiça é aquda parte do seu apelo no sentido 
que haja reversão dos Fundos de Garantia levantados, porque não é 
justo que aquelas pessoas, vítim-as de uma calamidade, calamidade 
até certo ponto previsível mas que não foi em tempo detida pelo cum
primento da realização do sistema de barragens. 

o Sr. Marcos Freire (MOS - PE) ,- E essa era a minha inten
ção. quando dei o aparte. 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Então, que se fizesse 
a reversão. Isso o Congresso, ou n6s aqui não poderíamos através de 
projeto, realizar. Mais um apelo que fica aqui nesta Casa, em favor 
de milhares de famílias pobres de Pernambuco, que levantaram o 
Fundo de Garantia cio Tempo de Serviço, a única poupança de que 
dispunham em razão de enchentes e de uma calamidade. Então cus
tearam elas. com as suas parcas econo,mias, os prejuízos decorrentes 
da calamidade. 

A reversão do F.undo de Garantia do Tempo de Serviço é, por 
conseguinte, dejustíça:Não poderia ser realizado através de um pro
jeto, mas fica o pedido a V. Ex', Presidente desta Casa, e ao Líder da 
Maioria, para que possam obviar es·sa situação, através da reversão 
dos Fundos, o que, em 'últiITla análise. é um comportamento e uma 
atitude de justiça. (Muito bem!). 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Não havendo mais 
quem queira discutir (, projeto; vou encerrar a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta-

dos_ (Pausa.) , 
Rejeitado, 
O projeto vai ao ar~uivo. 

E o seguinte o projeto arquivado 

PROJETO'DE LEI DO SENADO N. 115, DE 1976 

Dispõe sobre os saques, efetuados por assalariados das z0-

nas atingidas por calamidades públicas, nos depósitos do FG,TS. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 19- Os saques efetuados durante o exercício de 1975, nos 

depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS -
pelos assalariados das zonas atingidas por calamidades públicas, não 
serão deduzidos par~ efeito da aplicação de juros,e correção monetá
ria incidentes sobre os saldos existentes em 31 de dezembro de 1974 e 
sobre os verificados nos dois primeiros trimestres de 1975, aplicando
se à espécie as prescrições do Decreto n9 76.75Q, de 5 de dezembro de 
1975, 

Parágrafo único. O Banco Nacional da Habitação - BNH -
determinará providências para que a rede bi1pcâri~ arrecadadora do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - credite, na 
conta vinculada do assalariado, as importâncias que lhes são devidas 
na forma deste artigo. 

Art.29 Esta Lei entra em vigor na data de sua: publicação. 
Art. 39 Revogam-se as dispósições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (PetrÔnio Portella) -..: item 3: 

Discussão, em pl'imeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidade, 'nos termbs do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado 'n\t 90, de 1977, do Senhor Sena
dor Vasconcelos Torres. que altera disJlOsição sobre a jorna
da de trabalho dos bancários;tendo. 

PARECER, sob n9 913, de 1977~ da Comissão: 
- de Constitulçlo eJustiça~ .pel~ injuridicidade. 

Em discussão p proje:t-o.;: ql,làmPi ~-_p~l.imi!1~r. de jl,tridicidade. 
(Pausá.) . -_.' . - . - -=~":~"':"~.,';;:::.:g .--;-~-,,?,..:., .. _ + --. -. • 

Não' havendo qütrn 'quCira'r;§-a1~di--iiàlavff:,declaro encerrada a 
discussão. . , 

Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perina
necer sentados. (Pausa.) Rejeitado. 

A matéria serã arquivada. 
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E o st:'guinte o proJeto reJeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 90, DE 1977 

Altera disposição sobre a jornada de trabalho dos bane'· 
rios. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O artigo 225 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, pàssa a 
ter a seguinte redação: 

"A duração normal de trabalho dos bancários poderá 
ser prorrogada até oito horas diárias, não exced.e:ndo de qua~ 
renta e cinco horas semanais, observados os preceitos gerais 
sobre duraçào de trabalho." 

ArL 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições con~rãrías. 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a palavra 
ao nQbre Senador Nelson Carneiro. -

o SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso,) - Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

"CobrLldo há seis anos na Rodovia Presidente Outra _ 
começou no dia I Q de fevereiro de 1'972 - o pedágio sofreu 
nesse período um aumento de 700 por cento. O preço inicial 
foi de Cr$ 2,00 para os carros de passeio. tarifa esta que será 
aumentada em março próximo (por determinação do Minis
tério dos Transportes) p<lf<l Cri 16,00. Em 1972, o pedágio 
d~1 Via OUlra rendeu Cr$ 57.469.094 e no ano p,\ssado 
Cr$ 291.026.410, o que corresponde a um aumento na 
arrecadação de cerca de 400 por cento, 

"Segundo o diretor-geral do Depart<lmento Naclona[ de 
Estradas de Rodagem (ONER), Adhemar Ribeiro da Silva, a 
cobrança do pedágio em quatro estradas federais e na ponte 
Rio-Niterói deve render em 1978 cerca de Cr$ 1 bilhão. Se 
isso ocorrer, o ONER terá arrecadado em apenas um ano 
qu,lntia superior"a obtida nos cinco primeiros anos de cobnln
ça do pedágio - [972 -a --1976 -, que foi de Cr$ 961 
mi[hÕes." 

Esse o trecho inicial de declarüções do diretor-geral do DNER. 
Adhemar Ribeiro da Silva, feitas ü O Globo, de 13 de fevereiro de 
[978, em linguagem que bem comprova o distanciamento hoje exis
tente no Brasil entre povo e aqueles que integram a máquina gover
namental. Não se tem conhecimento algum das terríveis condições 
de vida do POVQ brasileiro. vítima de opressão política. econômica, 
sodal e cultural, cujos salários são regidos. por drástica lcgislaç1io 
que ignora até mesmo a inflação que, novamente, ameaça tornar-se 
galopante. 

O aumento de 70Q% (setecentos por cento) dos ped:Jgios -
enc.\recend() o custo de vida - deveria corresponder iJ igual aumen
to nos s.dários. Mas o que se \'é é il multiplicação dos preços. sob o 
comando precisamente do setor de serviços públicos. enquanto se dá 
,lO runcionalismo civil c militur reajuste de vencimentos inferior à 
inn;\ção confessada pelo próprio Governo. 

Mais urnu vez assistimos neste início de ano ii elevaçào brutal de 
imrostos. taxas e tarifas dos se.rviços públicos. a máquina burocráti
o,;;t se cmpcnh.ando em arrancar do povo recursos maiores. intci
rume:nte- indirerente à. situação miserável a que são lançados os 
traha[hadl)res. E, como sempre. O Imposto de Renda sofre novll.S 
alterações. tamb'::m pura multiplico.ção dos recursos públicos à custa 
de um povo exaurido por uma política salarial das mais injustas. 

Sr. Presidente. como é "bem" nos tecnocrato.s e burocratas, os 
di retores do DNER se comprazem em comparação entre o Brasil e 
os E!>tados Unidos e países curopeus. para mostrar que, entre nós. o 
pcdagio é :ruuve e. praticll.mcnte. paternal. Não se (a.i': alusão alguma 
Ü deterioraç5.o da vida do brasileiro médio. e muito menos, aos 

elevadíssimos padrões de vida daqueles povos, que jamais se sujei
tariam à opressão imposta ao brasileiro. 

Será, assim, mais um ano duro. a multiplicar as dificuldades de 
vid ü do brasileiro, tal como novamente esboroaram-se as promessas 
de normalização democrática, ora adiadas para o ftúuro, com a 
eliminação das eleições diretas nos Estados' e a criação dQ Senador 
Biónico. Poucas esperanças nos restam e grandes as razões de preocu

-pução, pois abusa·se perigosamente da bondade do povo brasileiro. 
Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.') 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ. Pronunc;. 
o seguinte discurso.) - Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho recebido cartas de coestaduanos residentes em diverSos 
municípios fluminenses - com sugestões e apelos para que eu faça, 
nesta Casa, pronunciamentos sobre a ausência de uma política 
agressiva do Governo do Estado, v!~ando a fixação, no seu território 
de algumas indústrias. correspondentes a projetos inexplicavelmente 
encaminhados a outras Unidades da Federação. 

Observou a propósito. um desses missivistas, Sr. Roldão Sim as 
Filho - haver estranhado que o grupo económico Peixoto de 
Castro. tão ligado ao Rio, fosse há pouco instalar uma. indústria, I:l 

Apolomec, em Lorena, quando poderia lê-loJ~ito, por exemplo, em 
Resende. 

Aludiu, ainda. ao fato da FIAT haver assumido o controle da 
antigu Fabrica Nacional de Motores, não mais pretendendo usar 
suas instulações para fabricar automóveis. . _ . 

Outro caso a que fez referência é o da Chevron Química do 
Brasil Ltda. Essa empresa detém tecnologia licenciada para fabri
cação do óíeo lubrificante Lubrax, que vem produzindo em Duque 
de Caxias. Pois agora a Chevron anuncia que instalará uma fábrica 
de aditivos pura óleos lubrificantes em Mauá, no Estado de São 
Paulo. 

C:.Ibe, a propósito, um comentário. Se QS óleos básicos são 
produzidos em Duque de Caxias. - onde se localiza uma grande 
refinaria da PETROBRÃS - o lógico seria que a fábrica de aditivos 
para lubrificantes ficasse também naquele Município, íntegrante da 
zona metropolitana do Grande Rio. Por que, e-ntão, a idéia de levá-Ia 
para uma distante cidade paulista? 

E é ainda oportuno incluir aqui uma recente notícia, segundo a 
quul a NUCLEBRÃS vai organizar um centro de pesquisas na 
Universidade de Minas Gerais ... 

Não contesto à Universidade de Minas Gerais o direito de 
possuir um centro de pesquisas atómicas. O que não cheg.o a enten
der é o e..-o;peciul motivo que tenha a NUCL~BRÁS para patrociná
[o. pois, no solo fluminense, a poucos quilómetros do Rio de Janeiro, 
está. a Usina de Energia Nuclear de Angra do~ Reis, prestes a entrar 
em funcionamento. 

Acrescente-se ainda, alêm dessa circunstância, o fato de existir 
no Rio de Janeiro uma ampla estrutura universitária tripulada por 
equipes técnicas que exigem. em muitos casos, certo grau indesejável 
de oclosidude. 

Não seria, pergunto, mais fácil, mais produtivo e mais racional, 
procurar criar no Rio de Janeiro mesmo um centro destinado a 
familiarizar cientistas com os segredos da energia nuclear? 

Por que instalar esse centro de pesquisas numa capital interiora
na. tão distante da única usina atómica existente no País? 

Senhor Presidente, os diversos fatos que enfoquei, um tanto 
desordenadumentc, revelam, sem dúvida, a existência de um pro
cesso de omissão, relativamente aos interesses do Estado do Rio de 
Janeiro. 

, 

Foi um dos que primeiro se pronunciaram, no Congresso Nacio
nal, a favor da integração dos dois Estados que vieram a constituir o 
novo Estado do Rio deJaneiro .. 

Advoguei a tese dessa fusão, por muitos e diferentes motivos. 
Entre eles a dependência da cidade do Rio de Janeiro, face aos forne-
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cimentos de água e energia elétrica originárias de fontes situadas no 
antigo Estado do Rio. 

Levei em conta, igualmente, a profunda comunidade de interes
ses existentes entre as populações de Niterói, dos Municípios da Bai
xada, de Petr6poJts e Teresópotis - e a cidade do Rio.deJaneiro, on
de uma parte substancial dessas populações exerce atividades. 

Além disso. a própria situação do Rio de Janeiro, despojada da 
sua condição de capital da República, sugeria por assim dizer a idéia 
e a conveniência da unificação dos dois Estados. 

A pujança econômica e o gigantismo urbano do Rio de Janeiro 
foram, em grande parte, uma decorrência da presença física do Go
verno Federal por muitos anos na sua área. Uma presença que tanto 
influiu concentrando nela. imenso contingente demográfico, com alto 
poder aquisitivo - como, também, determinando aplicação maciça 
de recursos federais, captados em todo o Brasil (ou obtidos em finan
ciamentos externos com o aval do Governo da União), em obras pú
blicas de grande porte, destinadas a embelezamentos ou saneamento. 

Com a mudança da Capital para Brasília iniciou~se- O processo 
de esvaziamento administrativo da velha Cidade de Estácio ele Sã, 
exatamente com a expansão máxima de sua população favelada e 
com a generalizada deterioração de seus serviços urbanos. 

Entre o Rio. Níterói e as cidades da Baixada Fluminense, sepa
rando-as e unindo~as ao mesmo tempo - estava e está a bela e imun
da baía de Guanabara, que hoje garante ao Brasíl, suponho, um in
contestável tI' lugar em qualquer campeonato mundial de águas po
luídas que viesse a serpromoviçlo. 

Impossível dissociar· os problemas cariocas e fluminenses· - do 
velho Estado do Rio - no pressuposto de que pudessem ser solucio
nados isoladamente. Todos esses problemas compunham, na verda
de, o quadro único de uma só problemática, e só a partir do reconhe
cimento dessa unidade poderiam e poderão ser equacionadas e plane
jadas as eventuais soluções. Tudo o que se viesse a tentar fora disso 
pecaria pela irracionalidade. 

Minha posição favorâvel à fl!são custou-me o preço de muitos 
ataques pes:soais. Políticos beneficiários de velhas e estáveis composi
ções eleitorais, de um lado e outro da baía, temeram pela sobrevivên
cia, na hipótese da mudança. e investiram contra mim. Até que um 
dos governos Revolucionários resolveu, ele mesmo, tomar a iniciati
va sensata e corajosa de unir as estruturas administrativas dos dois 
Estados, vizinhos e irmãos. 

Rememoro tudo isso, Senhor Presidente, para que fique bem cla
ro, neste momento, meu interesse no sentido de que o Governo a que 
foi entregue a difícíl e honrosa tarefa de materializar a integração dos 
dois antigos Estados, nào perca a oportunidade histórica de faze-lo. 

Direi, dentro do assunto. que é preciso não oferecer mottvos de 
qualquer espêcie, para que os descontentes de sempre venham a ale
gar, amanhã, a inviabilidade da fusão e advogar um indesejãve1 retro
cesso à situação anterior. 

Ora, um dos maiores problemas do Grande Rio consiste, exata
mente. no crescimento desmedido de sua população, sem a contra
partida de um equitativo expansionismo da infra-estrutura de servi
ços e de emprego, para garantir a sobrevivência da massa humana, 
sem raizes locais. acampada nos seus morros e na sua pC' tferia. 

Essa massa vive hoje, em grande parte, uma vida de miséria, de 
privações e de sacrifícios. A imagem física dessa realidade, nós a en
contramos, por exemplo, nas condições sub-humanas em que os pa
trícios que aintegram. brasileiros como nós, viajam todos os dias nos 
trens suburbanos do Rio, ou nos ônibus que interligam o centro e os 
bairros. no Rio e em Niterói. 

Não é preciso ser sociólogo. para relacionar essa situação afliti~ 
va a que está condenado o humilde trabalhador que percebe salãrio 
mínimo. na área do Grande Rio, bem como aquele que não conta 
nem sequer com um salário mínimo - com a crescente onda de cri
minalidade e violência que lavra nas ruas, praças. praias e favelas da 
Cidade, um diajá chamada de maravilhosa! 

Reconheço que a industrialização pode levar a dois resultados 
antagônicos. Ã elevaçào do índice de poluição na área, baixando a 
qualidade de vida oferecida a seus habitantes - e à criação de novas 
oportunidades de trabalho, diminuindo o índice de desemprego e de 
miséria na região. 

No meu entender, o problema fundamental do Rio de Janeiro 
consiste, hoje, em criar, a curto prazo, oportunidades de trabalho pa
ra toda sua população. Quanto aos riscos da poluição - que eles se

jam considerados e, no possível, minimiiados. Mas, que eles não sir
vam de pretexto pura evitar a multlplícação de fâbricas, necessarias 
para anular um grave problema social. 

Nada justificaria uma política que viesse a condicionar o quaâro 
monstruoso de alguns milhões de estômagos vazios, de delinqUentes 
em ação, de menores abandonados, de inseguranç.a e desordem gene
ralizados ... 

Concluo estas minhas considerações, Senhor Presidente, com 
um apelo ao Governador Faria Lima, bem como às autoridades fe
derais ligadas ao trato dos assuntos econômicos no País - no senti
do de que seja considerada prioritária a meta de promover a indus
trialização do Grande Rio. 

Ê o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco Montara. 

O SR. FRANCO MONTORO (MOS - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Prefeitos e Vereadores de 29 Municípios de São Paulo reuniram
se, recentemente, na cidade litorânea de Praia Grande, para o reiní
cio da luta visando a conseguir junto ao Governo Federal a constru
ção de uma nova passagem sobre o Mar Pequeno, em substituição à 
Ponte Pênsil. 

O encontro foi aberto pelo presidente da Associação São Paulo 
de Municípíos, Wilson José, que a importância da obra, considerada 
de maior prioridade sob todos os aspectos. No entanto, conforme 
ficou esclarecido, o processo relativo à cons;trução da nova passagem 
sobre o Mar Pequeno estã paralisado, porque um órgão técnico da 
Secretaria de Planejamento da Presidéncia da República retirou a 
prioridade da obra. 

O problema - cuja solução interessa a uma população de mais 
de um milhão de habitantes - deverá voltar a debate no XXlI 
Congresso Estadual de Municfpios. que será realizado em Campos 
de Jordão. a partir de 15 de abril. 

Como representante de São Paulo no Senado, participo da 
perplexidade que tomou conta dos Prefeitos ~ Vereadores de 29 Mu
nicípios que se reuniram em Praia Grande, quanto à decisão da 
Secretaria de Planejamento da Presidência da República. de consi
derar a obra nào prioritãria. 

Desta tribuna - que é do povo - faço um veemente apelo ao 
Ministro João Paulo dos Reis Velloso para que reconsidere a posição 
da Secretaria de PIanejamento, de modo a atender a essa justa 
reivindicação de importante ârea do Estado de São Paulo. 

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

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Não há mais 
oradores inscritos. 

Como sabemos os Srs. Senadores, somos proibidos, por disposi
ção de no~sa Lei Interna, de patrocinarmos, oficialmente, a celebra
ção de missas em sufrágio da alma de companheiros ou de quaisquer 
ou.tros cidadãos, por mais ilustres que sejam. 

Numa reunião havida, entretanto, com o Líder da Minoria, e 
por delegação do Líder da Maioria, que se encontrava ausente, 
deliberamos que todos os Srs. Senadores, sem discrepância. convida
riam o povo de Brasília para uma missa que, sob o patrocínio dos 
parlamentares, será celebrada hoje, às 19 horas, na Catedral, em 
sufrâgio da alma de nosso inolvidável companheiro Danton Jobim. 
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o SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla) - Nada mais haven
do que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a 
próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discwsão. em primeiro furno (apreciação preliminar da consti
tucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen~o Interno), do 
Projeto de lei do Senado nl' 299. de 1916, do Sr. Senador Nelson 
Carrie~ro, que acrescenta dispositivo à Consolidação das leis do Tra
bã'lho, tendo 

PARECER, sob n9 909, de 1977. da ComIssão: 
- de ConstituIção e Justiça, pela inconstitucionalidade, com vo

to vencido dos Srs. Senadores Cunha Lima e Dirceu Cardoso. 

-2-

Discussão, em primeirõ· t'urrici (apreciação preliminar da 
juridicidade, nos termos do art. 296 do. Regimento Interno), do Proje
to .de lei do Senado nl' 70, de 1977, do ·Sr. Senador Vas!:oncelos 
Torres, que assegura aos empregados o.direito de preferência para 
subscrever 20% dos aumentos de capital realizados por sociedades 
anônimas, tendo 

PARECER, sob ni 914, de 1977, da Comissào: 
- de ConstltuiçãQ e Justiça, pela injuridicidade. 

-Y-.· 

Discussão, em primeiro hirno (apreciação preliminar da cons
titucionalidade. nos termos c;lo art. 296 do Regimento Interno), do 
P~(!)je.to ~e lei do Senado nl' 180, d~ 1977, do Sr. Senador N~lson 
C?çnFiro. que fixa em 20% a ta~a de, cQrreção monetária incidente so
bçe os financiamentos destinados'à a_quisição 'ou construção de mora-
dia ,própria, tendo . 

PARECER, sob nl'942, de J977. d& Comissão: 
• ...:... de Constituição e Justiça, péta inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) .-:.. Está encerrada a 
sessão. . . .' 

(Levanlf!-se a s~ssão:às 15 horas ~4d minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIAD.O PELO SR. MARCOS 
FREIRE NA SESSÃO DE6'1!-78 E QUE. ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR; SERIA PUBLICADO POS-

• TERIORMENTE. 

O SR. MARCO'S FREIRE (MDS - PE. Pronuncia ó seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores~ 

Senador pelo Estado de Pernambuco;devemos, neste dia, evo
car a data que hoje transco'rre, e que lhe é tão grande. 

Nela, há 161 anos, eclodia movimento revolucionário" que esta
belecia a República naquele rincão ·brasileiro, contrapondo-se à mo~ 
narquia absolutista então. vigente. -

Mas, antes mesmo da Revolução de 1'817, o ideal republicano 
que já explodira em Olinda, em 1710, com Bernardo Vieira de Melo 
- pregando um governo ao estilo. de Veneza - vióha sendo alimen
tado pelos sentimentos liberais que marcariam. profundamente, tan
tos dos nossos heróis. 

Já em 1545 e anos que se lhe seguiriam, a disposição de luta d.o 
nosso povo, guerreando o dominador flamengo - malgrado recri
minações do próprio Portugal - prestaria ao Brasil o tributo de 
sacrifícios e de vidas, assegurando-lhe a unidade nacional que, sem 
Tabocas e Guararapes, estaria, provavelmente, perdida para sempre. 

Nem por isso, e talvez pelo fato mesmo de ter o espírito de 
combatividade e libertação se aguçado nas refregas que mantiveram, 
os pernambucanos se levantariam contra os próprios rein6is, no sé
cule seguinte, na conhecida Guerra dos Mascates, acentuando, as
sim. a tradição de nativismo, que se iniciara com a expulsão dos ho
landeses. 

Os eventas de outras paragens - a Guerra da Independência 
Americana. a Revolução Francesa. a emancipação política das colô~ 
nias espanholas na América, a invasão napoleônica com a transferên
cia da corte portuguesa para a Brasil- haveriam de inflar, mais ain
da, o espírito inconformista da gente nordestina que, exatamente na
quele 6 de março, desfraldaria uma bandeira própria - que ainda 
hoje é a de Pernambuco - de exaltaçãa à liberdade e à independên
cia pátria. 

O fato é que a Revoluçãa de 1817 proclamava a República, dis~ 
ciplinando-a em projeto de lei orgánica e instalando, no Recife, o seu 
Governo Provisório. Mas, o pader da força sufócaria os revoltosos 
de Pernambuca, da Paraíba, do Rio Grande dQ Narte e do Ceará, to~ 
dos unidos no mesmo cam bate contra a tirania. 

Esta triunfou - ou pensau triunfar - ao. prender e .ao matar 
muitos de nossos compatriotas. Era a I"ei do mais forte - do quero, 
posso e faço - bem expressa na Carta real que, para "reduzir a 
Pravíncia à devida sujeição", outorgaria a um Marechal-de-campo 
amplas poderes" para fazer tudo o que entendesse fosse em serviço 
do Rei", 

A mão-de-ferro com que famas tratados. não Jez esmaecer, 
contudo, as ideais liberais dos hamens daquela terra. Assim, em 1821 
nos anteciparíamos à própria Independência nacional, com a Revolu
ção de Goiana e a Convenção de Beberibe, em que se acabava com o 
governo lusitano na Pravíncia. 

E continuaríamas indómitos, quando, já .apartado a Brasil de 
Portugal, se demonstrou irretorquível o absolutismo de Pedro I, ao 
dissolver a nossa primeira Assembléia Constituínte, outorgando-nos 
uma Constituição e querendo impor~nos governantes não escolhidos 
pela comunidade. ' 

Daí surgir, em 1824, a Confede~ação do Equador, dentro de um 
movimento político todo ele flo.rescido na base da consulta popular, 
repudiando instituições oligárquicas e consagdmdo, uma vez mais, o 
regime republicano. . 

Como aceritua o Historiador Costa Po·rto, "passada a euforia 
da lua-de-mel com o nacionalismo, D. Pedro vira crescer, em 
derredor do Paço de São Cristóvão, a onda galopante da insatisfação 
nativista, tudo coroado pela golpe de 12 de novembro - a dissolu
ção da Constituinte de admitir lavrasse no PaIs inteiro, linha 
inconformista que nãa recuaria diante de nehhum obstáculo, o sen
timento liberal, azougado, pronto a reagir às extralimltações absolu
tistas do Monarca, em divórcio aberto corri os anseios da coletivi
dade". 

A repressão oficial e o poder da força uma vez mais nos vence
riam iliateri"almente. Com tal propósito, o Imperador, logo de infcio, 
desmembrou do nosso territóría a Comarca de Sãó FranCisco. Em se
guida, invadiu Pernambuco, ensangUentau as' ~uas do Recife, 
invadiu Olinda, venceu resistências herÓicas de que participaram, 
altaneiramente, Províncias várias do Nordeste brasileiro. 

Os vencedores foram inflexíveis. Encheram os cárceres. 
Mataram os cabeças do levante. Trataram-nos como país inimigo. 
Mesmo depois da vitória, redobravam as forças de ocupação, pois 
temiam, expressamente, "a espírito revolucionário" do nosso povo, 
estimulado pela pregação de 

"Constituição, liberdade,· soberania popular e outras 
dQutrinas semelhantes com que se iludem as pessoas 
incautas. prevenindo-se contra as legltimas autoridades, par 
mais justo e liberal que seja o seu proceder'~. 

Ah, meu Deus, coma a Históría se repete! ... 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V. Ex" um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PEl - Com toda satisfa
ção, Senadar José Sarney. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Nobre Senador Marcos 
Freire, evidentemente que' todos n6s do Nordeste sentimos grande 
orgulho pela tradição da povo pernambucano - suas heróicas lutas, 
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suas lutas populares. Trago a minha solidariedade à evocação que 
V. E~' faz das Revoluções de 1817 e de 1824, sem, contudo, deixar 
também de fazer pequena ressalva a respeito de como os historia· 
dores encaram a Revolução de .1824, sem que o fato, de maneira 
nenhuma, venha desmerecer, o heroismo nem os altos objetivos 
daquele Movimento. Estudando a Confederação do Equador, fixam 
que esse Movimerito teve feição nitidamente separatista, movimento 
esse q ue alcançou as Provincias da Paraíba, do Ceará e até do Piauí. 
O sentimento separatista se verfficava aTé mesmo -na escolha da ban
deira da Confederação do Equador. como também na proclamação 
da república, desejando separar do Brasil não só Pernambuco, mas 
grande parte do Nordeste. Evidentemente que devemos considerar 
também que, surgida a Confederação do Equador apenas 7 meses de
pois do fechamento da Constituinte, pelo Imperador, de certa forma 
é duvidosa a interpretação de que um movimento se vinculava a 
outro, sem que isso possa desmerecer - repito - de nenhum modo 
o heroísmo, as motivações e a 'grandeza do povo pernambucano e 
dos líderes da Confederação do Equador, homens esses que pagaram 
com sua própria vida a eclosão daquele movimento, à frente deles 
Frei Caneca que, não tendo quem o enforcasse, foi fuzilado. Este 
ponto que nós, como brasileiros, devíamos colocar. como orgulho de 
nossa História. Sem desmerecer o heroísmo dos que fizeram a Confe
deração do Equador, também devemos fixar que graças ao sentimen· 
to de unidade do Brasil este País permaneceu integro em sua grànde
za territorial, malgrado todas as vicissistudes ou injustiças que. ao 
longo de nossa História, foram infringidas a qualquer Provincia ou a 
qualquer.parcéla de nosso povo. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - O aparte do Sena
dor José Sarney é. muito ~portunõ· porque traz à tona um aspecto 
controvertido na interpretação do grande movimento revolucionãrio 
que foi <!- ConfederaçãÇ' do Equa~or de 1824. Hã pouco referiamo
nos ao Historiador Costa Porto e, por isso mesmo, temos aqui em 
mãos Q s.eu trabalho tn_titulado Pequena HiStória da Confedef/;zção do 
Equador, em que esse nptãvel professor, que honra a cultura pernam
bucana, dedica, a esse respeito, todo um capítulo - o capitulo 79 do 
referido livro. o qual tem por título: Revisao que se impõe. Nesse estu
do, evendia·se, por uma série de referências, inclusive a documentos 
históricos, que Pernambuco, realmente, naquela oportunidade, 
tornava em suas mãos uma bandeira - que ainda hoje, para muito 
orgulho nosso, é a bandeira oficial do nosso Estado - que exaltava 
os ideais de liberdade e de república sem ter necessariamente intuitos 
separatistas. No aparte de S. Ex' estã, inclusive, acentuado o fato da 
importância da unidade nacional e ainda aí Pernambuco fica muito à 
vontade, porque- ninguém terá contribuído mais do que nós para 
assegurar esta unidade pátria, quando ainda, no século XVII, pegava 
em armas e conseguia - depois de lutas sangre.ntas, de sacrificar o 
patrimônio e a vida de tanto dos .nossos - acabar com o domínio 
dos holandeses no Brasil" que durou, naquelas pIagas, de 1630 a 
1654. 

Como jã fizemos ver, se não fós-se Tabocas e Guararapes, Se não 
fosse uma luta sustentada durante 9 anos a fio - e sustentada, em 
determinadas épocas, inclusive contra os reclamos do próprió Portu· 
gal - se não fosse, repetimos, aquela luta de Pernambuco e de Esta~ 
dos nordestinos. talvez hoje o Brasil não fosse o que é. Evidentemen
te, através da insurreição pernambucana e de outros movimentos co~ 
mo aquele, Pernambuco pode orgulhar~se - e sem dúvida o Brasil se 
orgulha dele - de ter contribuído profundamente para que esta 
Pátria brasileira tenha hoje a extensão territorial que tem e, sobretu
do, a unidade de ideais que nos irmanam. 

o Sr. Murilo Paraiso (ARENA - PE) - V. Ex' dá licença 
para um aparte, nobreSenador? 

O SR_ MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Com toda a satis
fação, ouviremos o nobre Senador Murilo Paraiso. 

O Sr. Murilo Paraiso (ARENA - PE) - Gostaria de comple
mentar as palavras de V. Ex'! dizendo que, no episódio há pouco 

aludido, da expulsão do invasor holandês de terras pernambucanas, 
é notável uma expressão do historiador Pedro Calmon quando diz 
que. ao final do domínio holandês, posto o holandês fora do Brasil, 
podia-se constatar que no seu lugar fora colocado o. brasileiro, cujo 
espírito nativista sofrera, realmente, uma modificação substancial, 
capacitando-o das mais notãveis reivindicações em favor da Pátria, 
que tão bem souberam os pernambucanos defender naquela fase. 

o SR. MARCOS FREIRE (MDB - PEr - Agradecemos ao 
Senador Murilo Paraiso a sua contribuição, que vem reforçài nossa 
assertiva anterior de que o espírito nativista do nosso povo foi' forja
do, sobretudo, na guerra contra os holandeses - e que seria consoli .. 
dado na Guerra dos Mascates, exteriorizando-se, igualmente, nos 
anos 17.21,24 e 48 do século XIX, movimentos que se encadeam, 
movimentos que se c.ompletam, movimentos que, todos eles se 
imortalizaram na História pãtria pela coerência de princípios defen
didos, todos tendo em comum os ideais de liberdade, de República e 
de brasiiidade. 

o Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V. Ex' mais 
'um aparte'? 

'O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Ouçamos, mais 
urna vez, o nobre Senador José Sarney. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Diz muito bem V. Ex' 
quando acrescenta, a esse sentimento pernambucano, um sentimento 
generalizado da região nordestina. Quer:o, em abono das palavras de 
·V. Ex',- dizer que o grande Jerônimo de Albuquerque saiu de 
Pernambuco para ajudar a expulsar os franceses do Maranhão. Ao 
'assinar o tratado de rendição das forças francesas, acrescentol.LMa
rarltião ao seu nOnie, Jerônimó de Albuquerque, daí saindo a fironia 
Albuquerque Maranhão: E, mais que isso. quando V. Ex' falá. ·nos 
holandeses- e eles também se deslocaram para o Maranhão - deve 
V. Ex' também juntar a essas batalhas gloriosas da unidade nacional 
a batalha do Outeiro da Cruz', onde também os holandeses, expulsos 
do Maranhão. lã deixaram o sangue de Muniz Barreiros. 

O·SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - De todo oportuno 
mais esse aparte do nobre Senadpr José Sarney, acentuando lutas em 
comum travadas pelo Nordeste: em defesa de ideais que nos custa
ram muito. Lembremos, aO" mesmo tempo, que o Nord~te, quejã foi 
a região mais próspera deste País, 'passou_ a vIver mofn'entos diliceis 
após o deslocamento do predomínio econômico·político para o Cen
tro~Sul do Brasil. Região que se constitui naquele bolsão de pobreza, 
proclamado pelas próprias autoridades, conscientizemo-nos, então. 
que a.inda temos m~ito em comu.m, a lutar e p. ,trjlb,al~ar pelo futuro. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)c..:.;..,Y.~ 'Ex' me honra com 
um aparte'? ' " ~ 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - P~) '':'''Ouçamos o Llder 
da ARENA, Senador Eurico Rezende. . -

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)!- Até aqui, atrav~s da 
brilhante palavra de V. Ex' e dos eruditos apartes dos eminentes 
Senadores Murilo Paraíso e José Sarney. o 'seu discurso, assim valo
riza-do, procura caracterizar o sentimento nativista, vigorante no Bra· 
sU, e que tem sido, e foi, sem dúvida alguma. o fator decisivo da uni
dade nacional. Mas para que a comprovação desse sentimento não fi
que apenas no Norte e no Nordeste, eu me'permito captá~lo também 
na região Centro-Sul, através do meu pequeno grande Estado do 
Espírito Santo, onde, naquela mesma época~ Maria Ortiz, grande vul
to da História capixaba, comandando um pUgilo de conterrâneos, ex~ 
pulsou os holandeses que desejavam ocupar o nosso Estado. Quero 
portanto colocar, ao lado dos grandes obreiros, dos grandes cultores, 
sobretudo dos grandes lidadores do sentimento nativista, em obsé
quio da unidade nacional, a figura curricular de Maria Ortiz, que pal
pita e refulgura numa das mais belas páginas da História do Brasil. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos o 
aparte do ilustre Líder Senador Eurico Rezende, esclarecendo que a 
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exaltação que fazemos hoje dos movimentos revolucionários de 
Pernambuco e do Nordeste encontraram a su_a oportunidade no 
transcurso da data de 6 de março, sem que, com isso, estejamos 
excluindo ou minimizando a importância de outros movimentos re
volucionários ou patrióticos ocorridos em vários dncões do Territó
rio brasileiro. 

Continuando a nossa invocação histórica, temos a registrar- que, 
D. Pedro, cego em seus intentos de vingança, não teve clemência pa
ra com nossos revolucionários de 24. Sua fúria punitiva desnudou, 
para sempre, seu gênio impetuoS"o e sua formação autocrática. Por is
so, Pernambuco jamais o terá perdoado. A ele contrapomos as 
figuras dos nossos mártires, maximamente simbolisados pelo re
cifense e carmelita Frei Joaquim do Amor Divino Caneca. 

Liberal e republicano, tomara parte na Revolução de 1817, ain
da no reinado de D. João VI tendo sido preso e encarcerado na Ba
hia. Volta a Pernambuco, na década seguinte, transformando-se no 
grande esteio intelectual da Confederação do Equador, íntima e espi
ritualmente ligado ao movimento de 17, ambos implacavelmente 
reprimidos pelo Governo monárquico. 

Frei Caneca, privado das ordem e honras eclesiásticas, é conde
nado à forca. Os próprios carrascos negam-se a executá-lo. Entregue 
à alçada militar, é fuzilado no Forte das Cinco Pontas. 

Hoje, - triste ironíar- Frei Caneca é o nome do Palácio dos 
Despachos, onde trabalham governadores que, como ao tempo de 
sua luta e seu julgamento, são escolhidos igualmente pelo autoritaris~ 
mo do Poder Central. Mudaram os rótulos, mas voltaram os tempo!\ 
dos delegados régios." 

Em todo caso, proclamou-se a República desde 1889 e Pe_rnam
buco continua ainda, nos dias de hoje, mutilado na integridade de 
seu território, r;nantiqo, odiosament.e, a primeira medida cautelar to
mada por D. Pedro ,pontra a Província rebelada, nos idos sombrios 
de 1824. Com efeito, jamais se desfez.o decreto de 7 de julho daquele 
ano, que mandava desligar de Pernambuco a Comarca de Sllo Fran
cisco, incorporandoMa provisoriamente a Minas Gerais e, posterior
mente, a 15 de outubro de 1827, à Provincia da Bahia. Tudo em fun
ção do imperdoável_ pecado de sonharmos e lutarmos pela Repúbli-
ca". 

A Inconfidência Mineira levou, ao enforcamento de Tiradentes, 
à prisão e à extradição dos seus companheiros, mas, em relação à ve
lha Capitania, provocou apenas uma devassa. Os diversos movimen
tos de rebeldia, no.segundo Reinado - inclusive no Maranhão, do 
Senador José Sarney - nem resultaram, graças à mediação de Ca
xiãs; em punições-!ri~i ~qlVes, sen~o .. sobretudo, as próprias perdas 
no campo de.Juta~ ~Jl_Bahia ho_uye, reaçãd de lusoMbaianos contr~ a 
I ndependência e a Província manteve a sua integridade territorial. 
Por que, então, somente a brava Província de Pernambuco, por dese
jar o Brasil governa~o por brasileiros, na Confederação do Equador, 
foi castigada - e o «.aSdg,o dura m~is de um século - com a perda de 
quase dois terços do-seu túrltórióf : 

A medida imperial, :até hoje mantida, se constitui, em verdade, 
·em vingança anti-histórica, pois ela terá perdido qualquer sentido no 
momento mesmo em que se acabou com a monarquia, entre nós. Já 
não leremos sido atingidos, irremissivelmente, com a punição de nos
sos antepassados, muitos .deles sacrificados na própria vida? Não 
será odiosa a indiferença .da República - e mais que indiferença, 
omissào, e mais que omissão, conivência - em não desfazer a absur
da sanção que ainda hoje sofremos, e que vem atingindo gerações 
sucessivas? 

A representação política de Pernambuco no Congresso Nacio
nal tem reclamado, através dos tempos, essa separação histórica, 
avultando as vozes do saudoso Monsenhor Arruda Câ_marª--_Qu de 
João Roma, em legislaturas passadas, ou, na atual, a do Deputado 
Fernando Coelho, que apresentou, inclusive, propositura a respeito. 

O grande brasileiro que é Barbosa Lima Sobrinho, entre os múl~ 
tiplos serviços prestados à nossa terra, escreveu livro definitivo sobre 
o assunto, intitulando "Pernambuco e o São Francisco", contendo 
exaustiva pesquisa histórica, que vai desde as cartas de doação a 

outros documentos oficiais relacionados com a matéria, inclusive 
debates parlamentares do tempo do Império e da República. 

Fiéis aos nossos maiores, trazemos, neste 6 de março, como 
Senador de Pernambuco, essa velha e justa reivindicação ao Plenário 
do Senado da República, na esperança de que esta, um dia, cumpra 
este dever de justiça para com o Estado que representamos nesta 
Casa. 

De nossa parte, procuramos honrar a sua história, incorporan
do-nos à presente luta - que é sempre a mesma luta - do liberalis
mo contra o absolutismo. 

Verdade que há quem diga que o liberalismo está. morto, embo
ra ninguém possa, honestamente, p'ôr em dúvi~a que o absolutismo 
esteja bem vivo, inclusive, a impedir os destinos democráticos desta 
Nação. 

Ainda outro dia, ilustre Deputado Federal pela ARENA 
transmitia, pela imprensa, advertência, do General sucessor do atual 
General Presidente, de que não existe mais a possibilidade de virmos 
a ter "democracia substancialmente liberar'. 

Oca. a democracia ê como uma, moeda que tem necessariamente 
duas faces, que correspondem, respectivamente, aos princípios libe
ral e igualitário que fundamentalmente a integram. Faltando-lhe um 
ou outro, democracia não temos, ou cairemos, desastradamente, em 
democracias adjetivadas ou relativizadas, que democracias não são.-

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

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Ouçamos o Llder 
da ARENA, Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - i:.,óbvi-o,que o regime 
democrâtico absorve e se alimenta de certos princípios imutáveis. 
Mas_a história registra que o proce-sso da prática d_emocrâtica vem 
variando, de acordo com a evolução das instltuições.no mun.dQ ... S~ 
v. Ex' quiser recrutar a democracia pura não vai -encontrar meios de, 
executâ-Ia em nenhuma parte do mundo, porque todos os tratadistas 
apontam como forma de democracia pura o regime que vigorou na 
antig!lidade grega. De lã para cá, a luta por aqueles princípios se 
tornaram imutáveis, mas as normas de proteção ao Estado, que se 
constituem num fator de equiHbrio social, pela sua ação_ e pela sua 
vigilância, aquelas normas vêm sofrendo alterações, umas_de modo. 
absoluto, outras de modo relativo, mas de qualquer maneira vêm 
sofrendo alterações. E isto, ninguém pode negar. Sei que V. Ex' - e 
a finalidade do seu pronunciamento demorou, mas nào surpreendeu 
- iria afinal agarrar os fatos históricos do seu_Estado para trazer, ao 
debate, temas da atualidade brasileira. Mas, _ diante da -sua persis
tência nós devemos responder que,a Revolução_ de_ 1964 irá çt,lmprir 
o seu compromisso e, repito aqui, operando reformas constitucionais 
de modo a melhorar as nossas condições institucionais, mas 
obedecendo ao senso de oportunidade, às peculiaridades do País e às 
lições_ do 'mundo, pouco importando, e até é benéfico, que correntes 
da opinião pública brasileira pugnem por uma dit~t.ação maior dessa 
fronteira. Na medida em que as condições do País permitirem novos 
avanços e novas aberturas, esses avanços e essas aberturas virão, não 
por causa da pressão do passionalismo político, mas porque esse é o 
compromisso do movimento cívico-popular-militar de 1964. 

o SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos o 
aparte do Uder da ARENA, e agradecemos, especialmente, a sua 
assertiva, que é pacífica, de que hã princípios democráticos imutá.· 
veis. Partindo desta premissa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que 
somos levados a concluir que quando eles são atingidos, desaparece, 
exatamente, o regime democrático. 

Evidentemente que ninguém iría defender que o regime 
democrático não pudesse variar em suas normas e em seus processos 
secundários, mesmo porque são vários 05 países democráticos do 
mundo com, necessaríamente, regrasjurídíco-políticas diversas. 

Gostaríamos, tão-somente, de concretizar melhor a assertiva do 
ilustre Líder da ARENA - que nós aceitamos - procurando exem-
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plificar alguns desses princípi"os imutáveis que caracterizam, neces
sariamente. o regime democrático. 

Teríamos, por exemplo, no regime democrâtico, a vontade da 
maioria. fazendo com que o Governo seja o Governo do povo. Ao la
-do desse princípio majoritário. complementãndo-o o reSpeito à 
vontade das minorias, porque ao final, numa democracia, não develJl 
ocorrer as ditaduras das maiorias, mas haver a síntese da vontade 
nacional 'para a qual contribuem maioría e minorias políticas. E, pa
ra garantir que o Executivo não se exceda no exercício do seu poder 
- ele·que tem. inGlusive, sobre a suajurisdiçã"~:,-o uso da força mate
rial, ele que tem no seu setor de competência as Forças Armadas, que 
são constituídas para respeitar a Constituição - é preciso que se 
aceite, como vem ocorrendo ao longo desses últimos tempos, aquele 
outro princípio básico hoje inerente ao regime democrático, da divi
são dos poderes estatais. Poderes independentes e harmônicos entre 
si, de tal forma que essa multiplicidade de poderes impeça o abuso 
do poder por qualquer deles. Hã uma interpenetração tão grande 
entre eles que não se pode. como princípio democrático básico hoje 
aceito por todos os povos livres - um daqueles imutáveis, a que se 
referia o Líder Eurico Rezende -, não se pode, repetimos, admitir 
que ato algum do Poder Executivo seja insuscetível de apreciação 
judicial. Portanto, arrolamos aqui, à vol dioseau, alguns daqueles 
principios fundamentais, sem os quais, desfigurada, adulterada, fica 
a democracia. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex' me honra com 
outro aparte? 

o SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Permita V. Ex' que 
possamos concluir o raciocinio, em atenção mesmo ao aparte ante
rior de V. Ex' Posteriormente, teremos prazer em ouvi-lo, em õutra 
intervenção regimental. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Muito obrigado a 
V. Ex' 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Bastaria então, 
Sr. Presidente e Srs. SenadJ)..I~, examinar o que vem ocorrendo nes
ses últimos anos, no Brasil, para se concluir que se regime democráti
co tínhamos. antes de 64, imperfeito, depois de 64, a título de se supe
rar aquelas imperfeições, fi que se fez foi se destruir o núcleo, a pró
pria essência liberal daquele regime. 

E não precisaria exemplo mais atual, mais dos nossos dias, e 
poderíamos dizer das horas que vivemos, do que o processo sucess6-
rio presidencial que aí estã, ou o processo das sucessões de governa
dores de Estado, menos pelo fato. de terem transformado este proces
so em eleições indiretas do que pela realidade de nem elas existirem, 
a exemplo do que aconteceu em 73 e em 74, e está ocorrendo agora. 

Na verdade, Sr. Presidente. mais grave até do que se mudar as 
regras do jogo em função das contingências do momento, é não se 
respeitar, sequer, as regras outorgadas pelo poder de força. O gover
no edita regras, autocraticamente, e ele próprio se sobrepõe a elas, 
desrespeitando-";'s e desmoralizando-as. Assim recordamos todos 
que no Rio Grande do Sul, quando estabeleceram o processo de el~i
ções indiretas, chegou-se ao cúmulo, à desfaçatez de se cassar Depu
tados da Maioria. da Oposição. para se dar Maioria a quem era 
Minoria e, desta ~orma, o Sistema fazer. de qualquer forma, o Gover
nador no Rio Grande do Sul. 

Agora mesmo na sucessão do atual General Presidente, dizia-se 
que a sucessão só seria tratada a partir de janeiro. Mal despertava 
janeiro e o o"ovo ano. Sua Excelência abre e fecha a cena, indicando, 
como nos tempos das monarquias absolutas, aquele que-aeverli to
mar cetro na mão. Para que não se diga que isto é passionalisrno da 
Oposição. temos aqui, em relação a esse episódio, a opinião de um 
homem insuspeito ao próprio Governo, a figura veneranda de Euga.. 
nio Godin, afirmando pela imprensa em relação à sucessão presiden· 
cial: 

"Acontece como agravante no caso atual que o novo 
Presidente, apesar de não ter um nome nacional, vai ser "de 
fato" escolhido "exclusivamente" pelo seu antecessor, sem a 

participação política dos Estados, nem dos órgãos representa
tivos da opinião do Pais". (O Globo. 16-1-78.) 

Temos outro exemplo em São Paulo: o de Delfim Netto, o 
homem quejá exerceu a ditadura financeira nesta País e que vem ago
ra. humildemente, pretender a sucessào paulista dizendo, sem pejo: 

.. Acho que o Presidente Geisel nos deu a oportunidade 
de fazer política, e eu uso tal oportunidade" (ESP., 28-1-78). 

Que democracia é esta, em que para fazer política um eX"

Embaixador do Brasil na França precisa proclamar que Sua Excelên
cia. o Chefe da N açào nos deu - como poderia não nos ter dado -
a oportunidade de fazer políticas?f 

Mais ainda: o Governador Paulo Egydio, também elevado à 
posi.ção de Governador por indicação pessoal do Chefe do Governo, 
anterior - ou do atual, nem sabemos bem; sabemos apenas que nào 
terá sido do povo - diz com todas as letras - o que caracteriza 
exatamente que vivemos numa época em que o Governo não vem do 
povo em - em O Estado de S. Pau/o, do dia 31 dejaneiro: 

"Não cabe a mim dizer quem será o sucessor. que serâ 
escolhido Só pelo General Figueiredo." 

Esta. a "democracia" que temos! Este. o Governo do povo pelo 
povo! Este. o regime, cujos "princípios imutáveis", invocados pelo 
Senador Eurico Rezende. foram destroçados pelo poder da força~ 

Ainda em relação ao aparte do ilustre Líder da ARENA, teria a 
dizer que, para nós é muita honra irmos buscar, para a luta do 
presente, inspiração nos fatos históricos do passado. nos sacrificios 
da gente pernambucana. onde renovamos as forças para nos 
contrapormos às d.ificuldades que atropelam o povo brasileiro . 

. Reformas constitucionais estão sendo anunciadas.- hã poucos 
instantes reafirmadas pelo Líder do Governo. Mas, que reformas 
constitucionais são essas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que para 
burlarem, exatamente, aquele princípio de respeito à vontade das 
minorias. nesta Casa, tiveram"que mudar. através de ato de arbítrio o 
quorum constitucional para as reformas? 

Que reformas constitucionais são essas. Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, que se viessem porventura a ser rejeitadas pelo Con
gresso Nacional. a tomar o exemplo de abril de 1977, seriam outor
gadas pelo Chefe da Nação? Como se aquilata do teor da sua última 
mensagem - e ela não será objeto agora da nossa análise porque 
essa análise deverá ser iniciada pejo Líder de nossa Bancada - está o 
General Presidente. imbuído dos mesmos propósitos autoritários de 
antes, ao dizer, em outras palavras, que as reformas aí estão e as 
reformas aí virão, Virão. por certo, pela vontade do senhor supremo 
deste Estado; virão, sem atender às exigências nacionais e, sobretu
do. sem convocar a participação de todos para a grande obra de 
reconstrução jurídico-poLITICA QUE SE IMroE: Essas refor
mas constitucionais não poderão ser realmente reformas que 
redemocratizem este País. pois elas se baseiam em afirmativas 
reiteradamente feitas de que elas significarão o "aprimoramento" do 
atual regime político. 

Mas, aprimorar o quê, Sr. Presidente, se o que temos aqui é 
uma estrutura ditatorial de poder? Não podemos aprimorar uma 
democracia que nào existe. O que precisamos, sim. é estabelecer um 
novo regime de legalidade democrática, através da convocação de 
uma Assembléia Nacional Constituinte. 

Ouçamos. nOVamente. o nobre Líder do Governo. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex' citou vários 
fatos que ocorreram no País, procurando caracterizar, com isso, o 
acerto de suas afirmativas. Mas, é preciso que se tenha em vista, para 
que haja uma discussão adequada. que o País se encontra, ainda, 
num processo reVOlucionário. Diz V. Ex. que reconhece ter havido, 
antes de 1964. imperfeições no regime democrático. V. Ex' preferiu, 
'benignamente, qualificar aquela agitação de ruas. aquelas badernas 
pelos campos. de imperfeições, talvez de ligeiros desvios do País. 
Mas V. Ex' nem sequer. naquela época, combateu - 01,1, pejo 
menos. notícia nào temos - manifestou seu ínconformisrpo com 
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aquelas alegadas c simples imperfeições. Veio a Revolução de 64 e 
arr3ncou o Paí:\ do caos. Ejá que V. Ex' fez referência à boa Revolu
ção Pernambucuna, desejo fazer referência à tentativa da bolcheviza
dora Revolução Pernambuca.na tramada, urdida pelo ex-Governa
dor Miguel Arrues e com a colabonlçào decisiva do Sr. Leonel 
BrizolIa, eles que estavam comprometid,os na tarefa sinistra de lesa
pátria através da importação do comunismo cubano. Se não é a 
vigilância das Forças Armadas, de mãos dadas Com o poder civil, 
este Puís estaria, hoje. pelo menos, dividido assim Como ocorreu no 
Vietnã e na Coréia. em Brasil do Norte e Brasil do Sul e talvez Brasil 
do Centro ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Solicitaria a 
V. Ex' que a exposição do seu pensamento fosse feita em hora 
autônoma~ um aparte é um esclarecimento, não é um discurso 
paralelo. Restam-me poucos minutos e temos todo _um discurso a 
fazer. O pensamento de V. Ex' já é conhecido nesta Casa, mas a 
oportunidade de ouvi-lo novamente será no seu e não em nosso 
horário; a Liderança pade falar na hora em que quiser e n~<:' deve to
mar a de que dispomos, pois temos tempo limitado. Agradecemos Lo
do aparte esclarecedor de V. Ex', mas nào as divagações de V. Ex. 
Francamente, não nos parece devido. 

O Sr_ Eurico Rezelide (ARENA - ES) - V. Ex. cancela o 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Não. Concedemo
lo e não nos arrependemos, mas apelamos para a consciência de 
V. Ex' Não é devido V. Ex' fazer discursos paralelos. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Exato. V. Ex. falou 
na Revolução Pernambucana, que através do sentimento nativista, 
da inspiração nativista, garantiu a unidade Nacional e teve também 
no seu Estado o exemplo de um homem que quis fazer uma revolu
ção para seccionar a un1dade Nacional, para desgraçar este: Pafs. 
Pois bem, a Revolução se fez para livrar o Brasil da maldição comu
nista, procurando implantar uma democracia que, realmente, realize 
o bem-estar do nosso povo, a emancipação económica deste País. Es
tamos num regime revolucionário, e revolução pressupõe controle 
e intervenção. O que o Governo atual deseja, Sr. Senador Marcos 
Freire, é através de reformas constitucionais, .. , 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - "'Aprimorar" o 
regime democrático ... ? 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - ,,: pelo menos atenuar 
esses instrumentos de controle, ainda absolutamente necessários. 
Mas, no instante em que O Governo resolve, aliás cumprindo um 
compromisso erigido em 1964, alargar a fronteira democrática, 
elementos como o MDB, alguns elementos do MDB. entre os quais 
se destaca V. Ex', procuram perturbar essa tarefa'-porque à Oposi
çào desatinadu não interessam concessões liberais. democráticas; o 
que interessa é manter este estado de coisas, visando exclusivamente 
à exploração, o engodo, à mastigação política, buscando, apenas, os 
dividendos eleitorais conquistados à custa da mistificação. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Compreendemos, 
perfeitamente, o alarido do lideI' da ARENA, que ao invés de vir 
mostrar que o regime pós 64 não atingiu "princípios imutáveis" da 
democr~cia, desviou-se para tentar analisar o regime anti-64. Por tu
do isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, sentindo que o tempo está se 
escoando, damos prosseguimento ao nosso discurso ... 

O Sr. Gilvan Rocha (MO B - ES) - Permite V, Ex. um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - '.~ sem aceitarmos 
as provocações primárias, claras e evidentes que acabalT'., de ser fei
tas, neste Plenário. 

O nosso comportamento em favor das liberdades democráticas 
é,.por demais, documentado em todos os pronunciamentos que aqui 
temos feito. E continuaremos, tranqUilamente, dentro da orientação 
a que nos propusemos, a lular por um regime democrático autêntico, 

um regime democrático legitimado pela vontade do povo e não re
formas políticas, ou melhor dizendo, pseudo-reformas poHticas que 
serão feita:;, ao que tudo indica, através de regras casuísticas que fo
ram mudadas em função de objetivos • 'ICf'eID obtidos. Isto tudo 
significa que, neste País, continua predominando a vontade do arbí
trio. 

Falávamos sobre ideais liberais dos nossos antepassados, 
defendidos com sangue e até com a própria vida, e que permanecem 
válidos nos dias de hoje. Mas, para que nào pairem dúvidas, enfa
tizemos que não confundimos liberalismo político - que assegura o 
exercício dos direitos do cidadão - com o casuismo econômico do 
"laissez-faíre", hoje repudiado na maioria dos próprios regimes capi
talistas. 

Assim, O liberalismo de Frei Caneca e dos revolucionários de 
sua época, por exemplo, permanece inteíramente válido - e 
extremamente atual - quando o que desejavam então, e ainda se 
deseja hoje, era e ê governos escolhidos democraticamente e não 
impostos pela vontade dominadora de Chefes do Estado. Plenamen· 
te válido, quando se contrapõe à usurpação de poder - ontem do 
Imperador, hoje do Presidente da República - dos que se colocam 
acima dos representantes das Casas Legislatívas, para edítarem atas 
ou Constituições outorgadas, sem se submeterem, como os demais 
cidadãos, às regras pre-estabelecidas do pacto social que disciplina as 
relações entre governantes e governados. 

Liberalismo a exigir limites recíprocos de poderes estatais dis
tintos, sem que o Executivo possa se arvorar - como fez o Impera
dor e faz agora o General Presidente.- em tutor da Nação, ao qual 
se subordinam, de fato, o Legislativo, o Judiciário, a representação 
popular, a Constituição. as leis. os cidadãos - todos, enfim, a ele 
sujeitos e a mercê de seu poder arbitrário. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB -~) - ,Permite V. Ex' um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Com toda a satisfa· 
ção. 

O Sr. Gihan Rocha (MDB - J;S) - Serei breve. Apenas para 
solidarizar-me com V. Ex' quanto aos costumeiros ataques pessoais 
do Uder da Maioria e lembrar a V. Ex' que democr~cia ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Não houve ataques 
pessoais. Isso não é verdade, Excelência. Meu nobre_colega. por fa· 
vor, retifique. 

O Sr. Gilvan Rocha (MDB -,~~) - Estou com_-O ,aparte. Que
ria lembrar a V. Ex' que democracia não se defende com aumento 
de decibéis. Não é assim que se defende a democracia. E lembrar ao 
ilustre orador uma faceta que V. Ex', no seu impecável discurso, 
deixou de mencionar pelo óbvio. E nisso vai a respost~ ao Sr. Líder 
da Maioria. É que o poder absoluto_cultiva verdade& rel<l:tivas, verd~
ues relativas preparadas por áulicos que doiram a pílula e a entregam 
ao Presidente da República. Veja V. Ex' o que pub[íca o jornal A 
Folha de S, Paulo. de hoje, em declarações, na Alemanha, do Presi· 
dente Geisel: 

"Sobre a distribuição de renda, o Presidente disse que a 
afirmação de que no Brasil os ricos ficam cada vez mais ricos 
e os pobres cada vez mais pobres "é um velho argument~ 
comunista." 

Ota, Sua Excelência sabe, ou talvez não saiba, porque lhe foi 
escamoteado pelos seus Ministros, que o Banco Mundial. em 1975, 
fez um relatório justamente apontando essa concentração de rendas. 
Sua Excelência não deve saber, pois não faria tais declarações: que o 
seu chefe do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 
ore_afirma a concentração de rendas; que o próprio Ministro Delfim 
Netto vem, nesta semana, justificar a concentração de renda; que o 
Ministro Reis Velloso aponta os 40% da população brasileira que 
empobreceram e que no mesmo jornal Folha de S. Paulo. de ontem, 
ao fazer uma coletânea de memorandos relativos à censura, r~istra 
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que a censura proibiu qualquer notícia que faça referência, em ter
mos comparativos a níveis salariais. Vê V. Ex' a outra faceta do 
absolutismo, esta que não vai ao povo que não percebe a verdade ver
dadeira~ mas aceita a verdade doirada dos áulicos. 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Agradecemos, 
sobremodo. o aparte do ilustre Senador Gilvan Rocha e ele serve 
perfeitamente para mostrar a outra face da moeda, a que já nos 
referimos. Situamo-nos mais, é verdade, ao. aspecto liberal da demo
cracia. E poderíamos agora, se tempo houvesse, nos aprofundarmos 
sobre o seu aspecto social, o seu imprescindível aspecto igualitário, 
Fácil seria concluir, depois disso, que, no Brasil, não temos democra
cia em nenhuma das faces da moeda, nem a liberal ou política 
propriamente dita, nem a social. a igualitâria. Oe fato, estamos 
longe, realmente, de minimizarmos, pelo menos, a concentração de 
rendas que. ao invés, vem se acentuando nos últimos anos, graças ao 
modelo econômico elitista e concentrador adotado pelo Brasil. 

O Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - Permite Y. Ex' um 
aparte'? 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) -. Ouçamos o nobre 
Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (MOS _ MG) - Senador Marcos Freire, 
há poucos instantes o Líder da Maioria falou no compromisso cívico 
da Revolução, Compromisso cívico que não é de hoje, Senador Mar
cos Freire. Há catorze anos dizia-se que a Revolução ia respeitar a 
Lei e o primado do DireilQ. J",c;mbrava hã pouco a S. Ex' alguns 
homens banidos do mundo político. Pena que, neste instante, S. Ex' 
não se recorde do Líder da Revolução, Senador Magalhães Pinto, 

o Sr. Eurico Rezcnde GARE'NA - ES) - Os colegas de_ V, Ex' 
resolveram apartear no fim, no ,momento em que não se tem mais 
oportunidade de responder. Selo.exemplo de democracia!... 

O SR. MARCOS FREIR~ (MOB - PE) - Agradecemos o 
aparte de V. Ex'. Senador Úarriar franco, mas não quedamos per
der esta oportunidade para diz·er que a invocação do Senador 
Magalhães Pinto é muito feliz sobretudo no instante em que S, Ex' 
correndo riscos de toda .ordem, lança ao País a plataforma de suas 
idéias. S. Ex' - a quem foi negado o direito de uma eleição popular, 
como negado tem sido este direito a ted_os os democratas do Brasil
vem mostrar que os seus ideais e princípios, neste instante, como que 
se aproximam dó manifesto das forças civis que, tendo ele a frente, 
participaram do Movimento de 1964, por certo enganadas dos verda
deiros propósitos daquele movimento, que cada vez mais se afastou 
dos princípios liberais, desses princípios liberais que continuamos a 
defender. ' 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Pois não, 
Excelência, com a aquiescência da Presidência. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Antes que Y. Ex.' 
terminasse o seu discurso, gostaria de fazer duas retificações. A pri
meira defendendo O ponto de vista expresso pelo General João 
Batista Figueiredo, uma vez que ele disse que não existe democracia 
liberal. O que ele quis colocar foi isso que V, Ex' acabou de colocar 
no seu discurso, que hoje em dia ê impossível que se pense em uma 
democracia na base do lalssez..faire. Então. se não vamos adjetivar a 
democracia, o que ele diz é que, ao invés da democracia liberal, o que 
existe hoje no mundo moderno é a democracia social. Esse é exa
tamenteo ponto devistadeS. Ex' 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Do qual discordo. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - V. Ex' pode discordar, 
mas V. Ex', ao longo do seu discurso, raciocinou exatamente nessa 
linha. dizendo que a democracia não podia, hoje, mais ser entregue 
casuisticamente ao curso do lalssez-faire. Esse é o primeiro ponto, 

o SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Esclareço, antes de 
mais nada, que citamos frase, atribuindo ao General sucessor do 
Gencral Presidente entre aspas, que foi publicada pela impren~a, e 
que não foi desmentida, 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - O que Sua Excelência 
disse é realmente uma verdade" 

o SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE) - Talve;:: ninguém 
sabe o que Sua Excelência disse, porque Sua Excelência estã falando, 
sobretudo, através de terceiros. É o candidato que não fala, é o can
didato que não diz, ê o candidato que ninguém sabe o que pensa, 
s~nào através de interlocutores ... 

o Sr. José Sarney (ARENA - MA) - É O ponto de vista: de 
V. E.x~ 

. O SR. MARCOS FREIRE (MOS - PE) - A imprensa o 
atesta, 

'0 Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Outra retificação que cu 
queria fazer,., 

- '0 SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE) - b o candidato que 
ning~én'l. viu, que ninguém sabe",' 

'O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Y. Ex~ me deu o aparte 
ou nlio'?'y, Ex' tem sido um-bom parlamentar nesta Casa, mas, 
parece-~e que, com os outros, V. Ex' é menos grosseir-~. 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Estamos todo 
ateni:o a V. Ex. 

o Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Estou pedindo um 
aparte, aparteando na melhor'forma parlamentar, V. Ex~ perde, de 
rep~nte, o equilíbrio. V. Ex' permite oli não que eu termine·o 
apart.e? ~. a explicação que eu .queira dar à Casa, com a máicir 
tranqüilidade, já que V. Ex~·.ê. um d~ocraJa, fixando o ponto. de 
vista de que quando se fala em democracia liberal e: democracja 
relativa o que se quer dizer é qu-e hoje em dia não existe mais esse 
tipo de democ~ac_ia e. Sim a democracia social. Não se deve adjetivar 
a democracia, V. Ex~·disse isso. Tanto V. Ex'~ ao falar em demo
cracia liberal, estã adj~tivando. Da mesma maneira, quando V. Ex' 
condena a adjetivação de democracia social. E segundo ponto: 
quando o Senador Gilvan Rocha traz aqui a palavra do Presidente 
Geisel dizendo que eJf? está, de certo modo, fugindo ao debate, quan
do disse que a fra'se"'cada vez os ricos ficam mais ricos e cada vez os 
pobres ficam mafs<pObresH

, que é uma frase comunista, apenas é 
uma verdade histórica. Esta frase consta do manifesto de Marx. 
Então, o Presidente Geisel apenas está fazendo uma constatação de 
natureza histórica. Estã dizendo que a frase é de Marx, porque é mes
mo. Está no manifesto comunista. 

o SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquê) - Nobre Sena
dor, a Mesa compreende a dificuldade em que V. Ex~ se encontra, 
mas solicita que termine o seu pronunciamento, pois o seu tempo já: 
está esgotado, 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Tendo em vista que 
os nossos 5 minutos finais foram honrados com inúmeros apartes, 
solicitaríamos de V, Ex' mais cinco minutos para que pudéssemos 
concluir. 

o SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - V, Ex' 
dispõe dos 5 minutos que soHcíta. 

O SR, MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Agradecemos a 
V. Ex~ b possível até que o esclarecimento do Senador José Sarney 
venha trazer o efeito benéfico de Marx deixar de ser um dos autores 
proibidos pelo índex oficial do País. para que todos possamos lé-Io e, 
conseqiientemente, melhor examinarmos as assertivas de Sua Exce
lência, 

Pedimos desculpas, nobre Senador José Sarney, pela exaltação 
de ter interrompido o seu aparte, mas ê que V. Ex~ nos atribuiu 
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arirmações que nuo havíamos feito, embora, evideilremente, õ -teor 
do nosso discurso ... 

o Sr. José Sarne~' (ARE.NA - MA) - Releia o seu discurso! 

O SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE) --, .. po.~sa esclarecer 
àqueles que tinham dúvidas a respeito. 

Mas, Sr. Presidente. em 5 minutos esperamos concluir as consi· 
d<:ruções que aqui estavam sendo feitas. 

Ditíamos nós: 

Ou nossa democracia futura consagrará essa'substância do libera
lismo ou democracia não teremos. ~ que, como dizia Frei Caneca, 
"há opre.~são quando uma lei viola os direitos naturais, civis e políti
cos que ela -deve afiançar" (in Ensaios poHticos, publicados em 
1876). Bastaria isso para -concluir o regime de opressão que, com o 
AI-5, vigora -enfre nós. Por isso rn.esmo, invocar a simples realiza
ção de eleições -=- coin- leis Falcões, pacotes de abril, presidentes, 
governadores e senadores biónicos etc. - _não é s.l.).ficiente para aca
bar, como exortou o General Pres~dente, com "essa balela de que o 
País não é democrático': ... 

O aspecto liberal da democrilcia não impede - era exatamente 
o que dizíamos aqui -- que se leve-cm consideração o seu aspecto so
cial. Não há democracia liberal, COmo não há democracia social. A 
democracia é um concé"Íto integral, que pressupõe o seu aspecto libe
raI e o seu aspecto social. Essa_ ~ a verdadeira posição em que nos 
colocamos~ Em nenhum momertto falamos em democracia_ HOe.ral, 
como não ac.eitamos,a. unilatera.liOade de se falar em de"mocrac~a,so
ciaL São aspectos váriôs que se casam, que se completam para ofere
cer a democracia' integraJ de que n~cessjtamos. 

Portanto-, o a_specto liberal d? democracia - repetimos - não 
impede, pelo contrário,; exige cada'vez mais - a consagração do prin
cípio iguaIÚã.rio, -q~e_ ~-o-de ass~urar a todos os cidaqãos, efetiva
mente, ig!lais oportunidad_es de" _realização como pessoa humana. 
Nesse sentido, deve hllscar garântir, de fato, o acesso de todos à 
educação. 11.- assistêncía- médica -e~ social, ao trabalho, à remuneração 
justa, à alimentação farta, à habitação condigna etc, proporcionando 
a ascensão sQcial do niv~l de vida .de todo povo. E isso não ocorrerá 

enquanto as estatísticas provarem que, no Brasil. dá-se uma 
concentração, cada vez maior, de renda, e essa concentração será ca
da vez maior, enquanto for mantido o atual modelo económico 
brasileiro. 

A defesa do aspecto social da democracia - quanto mais 
aprimorado for ele mais aprimorada será ela - não invalida, por sua 
vez, o seu irrenunciável aspecto pOlítico - stricto sensu_ - que pres
supõe a democracia como um regime de liberdade, que será tanto 
maior quanto mais controlado for o poderio dos economicamente 
poderosos. 

Para tal, é preciso não cercear a liberdade do povo, mas, sim 
assegurar, através de um regime de profunda legalidade democrátic-a, 
a sua ampla participação na condução de nosso desenvolvimentista. 
É que só assim, com as legítimas pressões das grandes massas de 
trabalhadores - que constitui a enorme maioria do povo brasileiro 
- se conseguirá reformular estruturas anacrónicas e contraríar 
interesses de grandes grupos econômicos que, em sistemas fechados 
de governo, têm como exercer, sozinhos, seus meios de influência, de 
coação e até de suborno. 

Assinale-se que não vemos m~rito algum no fato de o Líder do 
Governo afirmar que o atual sistema não fará reformas constitucio
nais sob pressão de quem quer que seja. Isto mostra o esprrito 
auto_crático deste Governo, porque um governo democrático deve 
julgar legítimas as pressões populares. Mas o que ocorre, neste País, 
ê que o Governo se fecha em copas, julga-se senhor todo-pode_roso e 
c9m,0 único direito de dele emanar as regras que devem reger os d~s
tinos deste País. 

Sr. Presidente, a democracia.que queremos é aquela aqui def~
dida, em seu conceito integral, que pressupõe os princfpios de liber
dade e de igualdade. Reafirmamos nossa fidelidade à luta dos que, 
bravos e patriotas, já se foram, antes de Frei Caneca e Aliomar 
Ba1.eeiro, que acaba de falecer. Caôa qual à sua maneira, com seus 
erràs e seus acertos, souberam Cl,lmprir o seu _dever, defendeQ.qo 
imperecíveis ideais liberais, no m~hor sentido da,palavra. E como 
homenagem a todos efes, neste significativo 6 de março para Pernam
buco, dizer-lhes qU!! continuamos, sem 6dio e sem medo, em nossa 
trincheira, a resistir à opressão. (Muito bem! Palm~lS.) 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção II 

ANO XXXIII - No 005 QUINTA-FEIRA,9 DE MARÇO DE 1978 BRASIUA - DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA6'SESSÃO, EM 8DEMARÇO DE 1978 

I.! - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1- Comunictlção da Presidência 

- Presença na Casa do Sr. Hugo Ramos Filho, suplente 
convocado para a representação do Estado do Rio de Janeiro. 

1.2.2 ~ Prestacão do compromisso regimental e posse do 
Sr. Hugo Ramos Filho 

1.2.3 - Comunicação 

- Dr. Sr. Hugo Ramos Filho. referente à filiação partidâria 
e nome parlamentar. 

1.2A - Avisos do Sr. Ministro de Estado do Trabalho 

- N9 60(78, encaminhando .informações daquele Ministé
rio a respeito 'do Projeto de Lei da Câmara n9 28/76 (n9 279-
B/75, na Casa --de origem). que dispõe sobre o trabalho em 
laboratórios q-utmícos e farmacêuticos que manipulam 
hormôníos; 

- N9 61/78, encaminhando informações daquele Ministé-. 
rio a respeito do Projeto de Lei do Senado n9 23/75, que altera a 
redação do art. 550 da Consolidação das Leis do Trabalho; e 

- N9 85/78, encaminhando informações daquele Ministé
rio a respeito do Projeto de Lei do Senado n9 139/77, que 
acrescenta dispositivo à Lei nl' 4.090, de 13 de julho de 1962, que 
instituiu a gratificação de Natal para os trabalhadores. 

1.2.5 --Comunicação da Presidência 

- Referente aos avisos lidos anteriormente. 

1.2.6 - Leitura de projeto de lei da Câmara dos Deputados 

- Projeto de Lei da Câmara n'" 5/78 (n'i' 633-Bj75, na Casa 
de origem), de iníciativa do Senhor Presidente da República, que 
tnstitui o Código de Processo Penal. 

1.2.7 - Comunicação da Presidência 

- Referente ao projeto lido anteriormente. 

1.2.8 - Leitura de projeto de lei da Câmara dos Deputados 

- Projeto de Lei da Câmara n'i' 6/78 (n9 4.700-8/78, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca,-que dispõe sobre o reajustamento do efetivo de pessoal mili
tar da ativa da Força Aérea Brasileira, em tempo de paz, e dá 
outras providências. 

1.2.9 - Comunicaçào da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei da 
Câmara n' 6/78, lido anteriormente. 

1.2.10 - Comunicação 

- Da Bancada da Aliança Renovadora Nacional, indi
cando o Sr. Senador Eurico Rezende para exercer a Liderança 
da Maioria no Senado Federal. 

1.2.11 - Comunicação da Presidência 

- Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9 _37/77 
(n'" 72~Cf75. na Casa de origem), por ter recebido parecer-c_ontrã
rio. quanto ao mérito, da comissão a que foi distribuído. 

1.2.12 - Leitura de projetos 
- Projeto de Lei do Senado n'i' 7/18, de autoria do 

Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a Lei dos Registras 
Públicos a fim de determinar o registro do casamento doe 
estrangeiros realizado no exterior quando as esposas fixem 
residência definitiva no Brasil. 

- Projeto de Lei do Senado n'" 8/78, de autõrh do 
Sr. Senador Vasconcelos Torres, que dá nova redação ao § 49 do 
art. I'" da Lei n9 5. (07. de (3 de setembro de 1966. 

1.2.13 - Discurso do Expediente 

SENADOR MURILO PARAISO - Providências que deve
riam ser adotadas pelo Governo Federal, para a normalização 
plena dos cronogramas dos investimentos da SUDENE na 
região nordestina. 

1.2.14 - Comunicação da Presidência 

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



162 Quinta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IT) Março de 1978 

1.3 - ORDEM DO DIA 

_ Projeto de Lei do Senado n9 299/76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Cons_olid.ação das 
Leis do Trabalho. (Apreci,açào preliminar da constitu~ionali~a~ 
de.) Retirado da pauta em virtude da aprovação do Requeri
mento no;> 10/78. 

_ Projeto de Lei do Senado n9 70/77, do Sr. SenadQr Vas
concelos Torres, que assegura aos empregados o direito de prefe.
rência para subscrever 20% dos aumentos de capital realizados 
por sociedades anônimas. (Apreciação preliminar da juridici
dade.) Discussão adiada para reexame da Comissão de Côn·sfitui-· 
ção e Justiça, nos termos do. B,.t;querimento n9 11/78, apô~ usar 
da palavra na sua discussão o Sr. Senador yasconc,?los Tqrfes. 

_ Projeto de Lei do Senado nl' 180/77, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que fixa em 20% a taxa de correção monetária 
incidente sobre os financiamentos destina.dos à aquisição ou 
construção de moradia pr6pria..(Apreciação preliminar da cons. 
titucionalidade.} Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ARNON DE MELLO -.1{omenagem póstuma 
a CharlieChaptin. 

SENADOR OTAIR BECKER - Encerramento. hoje, em 
Florianópolis - SC, do I Encontro Nacional de Fruticultura d~ 
Clima Temperado. 

SEIVA DOR EVELASIO TEElRA - Ampliação do mer
cado interno bI:!ls.i1eiro como programa alternativo ad modelo 
econômico-financeiro atualmente em vigor. 

SENADOR OSIRES TEIXEIRA - Repercussões da visita 
do Presidente Geisel à República Federal da Alemanha. 
Comentários referent~ ao discurso proferido pelo Sr. Evelâsio 
Vieira na presente sessão. 

SENADOR DINARTE MARIZ - Observações de S. Ex' 
relativas a trechos da "Ordem do Dia", baixada pelo Ministro do 
Exército. alusiva à data d1;1 tO,Illa9ª çie Mopte.Castelo, 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Viagem do Minis
tro Ângelo Calmon de Sá aos Estados Unidos da América, em 
fevereiro último. 

SENADOR NELSON CARNEERO~,«Diada Mulher". 

SENADOR FRANCO MONTORO - Documento firmado 
por Prefeitos dos Municípios ·da Região dó ABC, Estado de São 
Paulo, solicitando medidas do Gc;"ierno Federal no sentido da 
revisão da Resolução nl' 14/77; do Conselho de Desenvolvimen
to Econômico. 

SENADOR VASCONCELQS TOR!!/f:ii, - Apelo em favor 
de trabalhadores do porto de Angra dos Reis - RJ. Extensão da 
base territorial do Sindicato dos Estivadores e Trabalhadores em 
Estiva e Minério de Angra dos Reis ao

o 

Município de ltaguaL 
Observações a respeito da política empres;:r.rial e das condições de 
trafegabilidade da Estrada de Ferro LeopOldina - RJ. 

1.5 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

- Término do· prazo para apresentaçllo de emendas ao 
Projeto de Resolução n\' 159/77. 

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

2- ATA DA 7'SESSÃO, EM 8 DE MARÇO DE 1978 

2.1 - ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Comunicações 

- Do Sr. Senador Eurico Rezende, Líder da ARENA e da 
Maioria no Senado Federal, de indicaçào de Srs, Senadores para 
exercerem, cumulativamente, as Vice-Lideranças do Partido e da 
Maioria nesta Casa. 

- Do Sr. Senador Eurico Rezende, Líder da Maioria, 
propondo o nOme do Sr ~ Senador José Sarney para integrar, 
como suplente, a Comissão de Constituição e Justiça, em 
substituição ao Sr, Senador Benedito Ferreira. 

2.2.2 - Requerimento 

- N9 12/78, de autoria do Sr. Senador Dinarte Mariz. 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Or
dem do Dia do Ministro do Exército. General Fernando Belfort 
Bethlem. alusiva à tomada de Monte Castelo. 

2.3 _ ORDEM DO DIA 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a 
Mensagem nl' 34(78 (nl' 48/18. na origem), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado a escolha do 
Sr. Marcos Antônio de Salvo C-oimbra, Ministro de Primeira 
Classe. da Carreira· de Diplomata, para exercer a função de 
Embaixador do Brasil junto ao Governo da República Árabe do 
Egito. Apreciado em sessão sec~~~a. 

2.4 - DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO - -Apelo no sentido da 
uniformização dos critérios adotados na revisão dos proventos 
dos inativos federais residentes no Estado do Rio de Janeiro. 

2.5 - DESIGNAÇÃO DÁ~dRDEM DO DIA DA PRÓXI-
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. . 

3 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSil.O ANTE
RIOR 

- Do Sr, Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 

7-3-78. 

4 - RETlFICAÇOES 

- Ata da 20g~ Sessão, realizada em 22-11-77. 
- Ata da 225~ Sessão, realizada em 2-12-77. 

5 - SECRETARIA-GERAL DA MESA 

- Resenha das matérias apreciadas de 11' a 30 de novembro 
de 1977. (Retificação.) 

6- MESA DlRETORA 

7 - LIDERES E VICE-L1DERES DE PARTIDOS 

8- COMPOSlCil.O DAS COMISSOES PERMANEN
TES 
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ATA DA 6~ SESSÃO, EM 8 DE MARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 

PRESIDll:NCIA DO SR. JOSÉ LlNDOSO. 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Evandro Carreira - J05ê Lind050 - Cattete 
Pinheiro - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La 
Rocque - José Sarney - Helvídio Nunes - Mauro Benevides -
Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Milton Ca~ 
bral _ Cunha Lima - Marcos Freire - Murilo Paraiso - Luiz Ca· 
valcante - Ruy Santos - Eurico Rezende - Amaral Peixoto -
Vasconcelos Torres - Hugo Ramos - Nelson Carneiro - Itamar 
Franco - Magalhães Pinto - OUo Lehmann - Lázaro Barboza -
Osires Teixeira - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Evelásio Viei~ 
ra - Otair Becker - Daniel Kríeger - Paulo Brossard - Tarso Du
tra. 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença acu
sa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regi
mental, declaro aberta a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Encontra-se na Casa o 
Sr. Hugo Ramos Filho, suplente convocado para preencher a vaga 
ocorrida na representação do Estado do Rio de Janeiro face ao faleci
me:nto do Sr. Senador Danton Jobim. 

O Diploma de S. Ex~ foi encaminhado à M.esa e será publicado 
de acordo com o disposto no Regimento Interno. 

t o seguinte o diploma encaminhado à Mesa: 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA 
GUANABARA 

o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da 
Guanabara, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 215 da Lei n~ 4.737,-de 15 de julho de 1965, e tendo 
em vista o que consta da Ata Geral da Sessão de 28 de 
novembro de 1974, expede o presente Diploma de Suplente 
de Senador ao Sr. Hugo Ramos Filho, eleito, sob a legenda 
do Movimento Democrático Brasileiro, no pleito de 15 de 
novembro de 1974. 

Rio de Janeiro, OB, 12 de dezembro de 1974 .. 

O SR. PRESIDENTE (J.osé. Lindoso) - Designo os Srs. 
Senadores Franco Montoro, José Sarney e Amaral Peixoto para 
comporem a Comissão que deverá introduzir S. Ex' no plenário, a 
fim de prestar o compromisso regimental. (Pausa.) 

o Sr. Hugo Ramos Filho dá entrada no recinto, prestando, 
junto à Mesa, o seguinte compromiss(J regimental: 

"PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO FE· 
DERAL E AS LEIS DO PAIS. DESEMPENHAR FIEL E 
LEALMENTE O MANDATO DE SENADOR QUE O PO· 
VO ME CONFERIU E SVSTENTA7CA UNIÃO. A INTE· 
GRIDADE E A INDEPENDPNCIA DO BRASIL". 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Declaro empossado, 
Senador da República, o nobre Senhor Hugo Ramos Filho, que inte~ 
grarã, no Senado, a representação do Estado do Rio de Janeiro. 

A partir deste momento Sua Excelência passará a participar dos 
trabalhos da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, comuni
cação que será lida pelo Sr. I9-Secretário. 

E lida a seguinte 
Senhor Presidente, 
Cumprindo o disposto no art. 7'1 do Regimento. e O preceituado 

no seu § 19', comunico a Vossa Excelência que adotarei o meu nome 
de forma simplificada - HUGO RAMOS. 

Outro1>sir'n, esclareço, para os efeitos da Lei Interna, que a 
minha. filiação Partidária é a constante do respectivo diploma, que 
me habilita ao exercício do mandato. 

Sala das Sessões, 8 de março de 1978. - Hugo Ramos. 

O SR. PRESIDENTE (José Liridoso) - O Sr. I9-Secretário irá 
proceder à leitura do Expediente. 

E lido () seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISOS DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO TRABA· 
LHO. 

N9 60/78, de 14 de fevereiro, encaminhando informações 
daquele Ministério a respeito do Projeto de Lei da Câmara n9 28, de 
1976 (n9 279 - B, de 1975, na origem), que dispõe sobre o trabalho 
em laboratórios químicos e farmacêuticos que ma-ilipulam hormô
nios. 

N9 61/78, de 14 de fevereiro, encaminhando informações 
daquele Ministério a respeito do Projeto de Lei do Senado n9 23, de 
1975, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que altera a redação 
do art. 550 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

NII 85/18, de 22 de. fevereiro, encaminhando informações 
daqu~le Ministério a respeito do Projeto de Lei do Senado nll 139, de 
1977, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrecenta disposi
tivo à Lei n9 4.090, de 13 de julho de 1962, que instituiu a gratifica
ção de Natal para os trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Dos Avisos que aca
bam de ser lidos, os de nll 60 e 85 serãó encaminhados, respectiva8 

mente, às Comissões de Saúde e de Legislação Social que solicitaram 
as diligências. 

Já o de n9 61 será enviado ao Senhor Senador Helvídio Nunes 
que solicitou a audiência do Ministério do Trabalho a respeito do 
Projeto de Lei do Senado n9 23, de 1975. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O Sr. IQ-Secretário 
procederá à leitura de projeto de lei recebido d~ Câmara dos Depu
tados. 

E lido o s~gui~te 

(*) PROJETO DE LEIDA CÂMARA N' 5, DE 1978 
(NQ 633 - B/7S, na Casa de origem) 

De iniciatim do Senhor Presidente da República 

Código de Processo Pena:' 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O projeto de lei que 
acaba de ser Tido, p·oi versar sobre COdigo; tem tramitação especial, 
nos termos do disposto no art. 389 do Regimento Interno. 

Em cumprimento à norma regimental, a Presidência, de acordo 
com as indicações das lideranças, passa a designar a Comissão Espe
cial que deverá estudar e emitir Parecer .sobre a matéria, a qual é 
composta de II (onze) membros, obedecido o critério de proporcio
nalidade partidária. 

SENADOREl> 

ARENA 

1 - Accioly Filho 
2 - Eurico" Rezende 
3 - Wilson Gonçalves 
4- Helv[dio Nunes -_._.... ... .. 
(.) Se,6.llublk:ú1o em·S··;!~~:"r-:\ à preser.wediçlo, 
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5 - Otto Lehmann 
6 - Henrique de La Rocque 
7 - Gustavo Capanema 
8 - Osires Teixeira 

MDB 

I - Leite Chaves 
2 - Franco Montara 
3 - Paulo Brossard 

A Comissão, ora designada, deve~á se reunir no prazo de 24 (vin
te e quatro) horas, a partir de amanhã, para eleger o Presidente e Vi
ce-Presidente e designar o Relator-Geral e tantos Relatores-Parciais 
quantos forem necessários. 

Perante a Comissào, poderão ser oferecidas emendas, no prazo 
de 20 (vinte) dias. a contar da publicação do projeto no Diário do 
Conf]rl!s.w Naciona/. 

Encerrado o prazo para ã apresentação de emendas, os Relato
res-Parciais encaminharão, dentro de la (dez) dias ao Relator-Geral, 
as conclusões de seus trabalhos. 

O Relator-Geral terá o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar, à 
Comissão, o parecer que será distribuído em avulsos, juntamente 
com o estudo dos Relatores-Parciais e as emendas. 

A Comissão terá, aindi, 0- prazo de 5 (cinco) dias para concluir 
o estudo da matéria e encaminhar à Mesa o parecer final sobre o pro
jeto e as emendas. 

Cabe à Presidência assinalar que os prazos previstos nas disposi
ções regimentais citadas poderão ser aumentados até o quádruplo, 
por deliberação do Plenário a requerimento da Comissão Especial. 

Esclarece que a Cotfl.issãõ- deverá orientar os seus trabalhos de 
acordCl com as normas especiais previstas no artigo 389 do Regimen
to Interno. 

Nesta oportunidade, determina a anexação ao presente projeto, 
de todas as proposições em curso ou sobrestadas com ele relaciona
das. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Há, ainda, projeto 
oriundo da Câmara dos Deputados, que será lido pelo Sr. 1~~SeCretá-
rio. 

t lido o .~eguinte 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 6, de 1978 
(n9 4.700-B/78, na Casa de origem) 

(De iniciatíva do Senhor Presidente da República) 

Dispõe sobre o reaju.stamento do efetivo de 
pessoal militar da. ativa da. )força aérea Brasi
leira, em tempo de paz, e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O eietivo de pessoal milltar da ativa da 

Força Aérea Brasileira. em tempo de paz, passa a ter 
a seguinte constituição: 

1 - OFICIAIS 
a) Quadra de Oficiais Aviadores 

Tenen te-Brigadeiro-do-Ar ...•.. o,, , 

Major-Brigadelro-do-Ar .......... . 

Brigadeiro-da-Ar ................. . 
Coronel o • 0.0 o • ~. o ••• o_ •••• ~ •••• 0.0 .. o. 

Tenen te- Coronel o ••••••• o • o •••••••• 

Major ............ o •••••••• o o ••• o •• 

Capitão ........................... . 

l,°-Tenente 
2.o-Tenente 

5 

18 
29 

150 
300 

450 
550 

500 

Variável 

bJ Quadro de Oficiais Intendentes 
Major-Brigadeiro ................ .. 
BrigadeIro ......................... . 

1 

3 
Coronel........................... 30 

Tenente-Coronel .. '. o ••••• ~ •••• o •••• 

Major ........................... ,. 
Capitão .......................... . 
I.O-Tenente • ~.o • o •• o ~ ••• 0-' •• o ••• ,"'." , -

70 
130 

180 
170 

20°-Tenente ....... o •••• o +. O. o + •••• Va-riável 

c) Quadro de Oficiais MédIcos 
Major-Brigadeiro oe .............. _ •• 1 
Brigadeiro ...................... _ ... _ 3 . 
Coronel .... ....................... 30 

Tenente-Coronel ....... , . . .. . . . . . . . 60 

Major ............................. 100 
Capitão .................... __ " __ • 148 

1.°-Tenente ............... __ ...... Variável 

d) Quadro de Oficiais Engenheiros 
Major-BrIgadeiro ... ................ 1 
Brigadeiro ____ ...... __ ... __ ...... __ 3 

COronel ........................ __ . 20 

Tenente-Coronel ............... '.' __ 32 
Major ....... ;: ............. __ .. __ • 50 
Capitão ........................... 100 

lP-Tenente .. ' ~ .... o o ••• ~-•• ~ ...... Variável 

eJ Quadro de Oficiais Dentistas 
Coronel . o ••••••••••• o •• o o o ••••••• o 1 
Tenente-Coronel ... o ••••• o •• __ • •• • 2 

Major ................ __ .......... _ 4 

Capitão ..... . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . 16 

LO-Tenente ...................... ><.' Variável 

f) Quadro de Oficiais Especialistas 
em Avião 
Tenente-COronel, ........ 0 •••••• o o,., • o 

Major ........................... __ 
Capitão .......................... __ 
1.O-Tenente 

5 

20 
60 

100 

2.0 -Tenente o o.' o •• o. o •• ' • o' •••••••• Variável 

g) Quadro de OficIais Especialistas 
em Comunicações 

Tenente-COronel ... o o •• 'o o •••••• o' ••• 

Major ............................ . 

Capitão ........................... . 

10°-Tenente 
2.o-Tenente 

h) Quadro de OficIaIs Especiallstas 
em Armamento 
Tenente-Coronel .. o o •••• o • o • o •••••• 

Major ............... __ ... ______ .. 
Capitão ......... __ .......... __ .. __ __ 

5 
20 

60 

100 
Variável 

2 

~O 

20 
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1.o-Tenente 
2.0 -Tenente_ ...... _.~ ...... _ .. _~ .. ~ .. . 

i) Quadro de Oficiais Especialistas 
em ~~teorologia 
Tenente-COronel , ... , ............. . 
Major ...................•.....•... 
Capitão ........................•.. 
I.O-Tenente 

30 
Variável 

3 

10 
20 
40 

2.0 -Tenente ' ..... , ....... ç_ç •••••••• Variável 

j) Quadro de Oficiais Especialistas 
em Controle de Tráfezo Aéreo 
Tenente-Coronel ............•...... 3 
Major ............•...•.•• _ ...... '" 10 
Capitão ..........•.....•. ••••••... 25 

50 

2:0 -Tenente ..... , .... o , •• , .·0 ' ••••• Variável 

]) Quadro de Oficiais Especialistas 
em Fotografia 
Tenente-Co:tonel ..... _ .. _ .. , _ .. _. . . 1 

Major ............•. _ .......•.•.......... 4 

Capitão ........................... 10 
25 

2.0 -Tenente ....................... Variável 

m) Quadra de Oficiais de Infantaria 
de Guarda 
Tenente-Coronel o ••••••••••••• _. _. _ 5 

Major .........•........•...•...•.• 15 
Capitão .................... __ ..... •.. 60 
1.°-Tenente 100 
2.0 -Tenente ...... _. __ ~ .. _~.'~.~~ ___ . ___ Variável 

2 - PRAÇas ESPECIAIS 
a) Cadetes da Academia da Força Aé

rea, Alunos de Curso de Formação 
de Oficiais e Alunos da Escola Pre-
para tória de Cadetes do Ar ...... . 

b) Alunos dos Centros de Preparação de 
Oficiais da Reserva ............•.• 

c) .Alünos 'daEsco!à de Especialistas da 

Aeronáutica 

3 - PRAÇAb 
a) Suboficiais e Sargentos das diversas 

especialidade.> do Corpo do Pessoal 
Qraduado ..............•.......•.. 

b) Cabos e Soldados de 1." e 2." Classe. 
c) Taifeiros das diferentes graduações 
d) Voluntários das diferentes especiali

dades do Corpo do Pessoal Graduado 

2.000 

200 

2.200 

17.000 
23.000 

3.700 

1.000 
Art. 2.0 OS atuais Oficiais-Generais da catego

ria de engenheiros do Quadro de Oficiais Aviad9res 
serão numerados, respeitadas suas posições relativas~ 
no mesmo Quadro, ocupando vagas abertas em de
corrência dos efetivos fixados nesta Lei. 

Art. 3.0 Aos atuais Oficiais do Quadro de Admi
nistração e _do Quadro de Especialistas em Suprimen-

to Técnico, do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáu· 
tica, ambos em extinção, é assegurada a promoção 
nos respectivos Quadros. de acordo com o efe-tivo fi
xado pela Lei n.o 5.376, de 7 de dezembro de 1967, 
alterada pela Lei n.o 5.585, de 30 de junho de 1970, 
mediante o preenchimento das condições básicas de 
acesso previstas na Lei de Promoções' de Oficiais da 
Ativa das Forças Armadas. 

Art. 4.° l!: declarado em extinção o atlial Quadro 
de Oficiais Farmacêuticos do Corpo de Oficiais da 
Ativa da Aeronáutica. 

Parágrafo único. AOS Oficiais do Quadro de que 
trata este artigo é assegurada a promoção-- no respec
tivo Quadro, de acordo com o atual efetivo, mediante 
o pree,nchimento das condições básicas de acesso, 
previstas na Lei de Promoções de Oficiais da A ti va 
das Forças Armadas. 

Art. 5.° Dentro do efetivo fixado nesta Lei, fica 
o Poder Executivo autorizado a promover as medidas 
inelCessârias ao melhar! apro>leltamento do pe.;soal 
para atender aos serviços da Aeronáutica, dispondo, 
inclusive, sobre a criação ou a extinção de Quadros, 
desde que tal providência não acarrete prej uizo às 
promoções dos militare.> existentes. 

Art. 6.° .As vagas resultantes da aplicação desta 
Lei serão abertas a partir do ano de 197~ e preenchi
das da seguinte forma: 

a) as de Oficiais, em três etapas nas datas pre
vistas na Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das 
For~as Armadas; 

b) as de praças, de acordo com o RegUlamento do 
COrpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica; 

c) as de praças especiais, de acordo com a legis
lação em vigor e Instruções baixadas pel" Ministério 
da Aeron~utica. 

Art. 7.0 .As despesas decorrentes da execução 
desta Lei serã" atendidas à conta das dotações cons
tantes do Orçamento Geral da União. 

Art. 8.° Esta le! entrará em vigor na data da 
sua publicação. 

Art. 9.0 Ficam revogadas as Leis n.oo 4.653, de 31 
de malo de 1965; 5.376, de 7 de dezembra de 1967 e 
5.585, de i!O jle J.urih9 de 1~70, e demais disposições 
em contrário, ressalvado o disposto no art. 3.° desta 
LeI. 

MENSAGEM: N.a 55, DE 1978 

Excel,mtisslm"" Senhores membr"" do Congresso 
Nacional: 

Nos termos do artigo 51 da Constitnição, tenho a 
honra de submeter à elevada deliberação de Vossas 
Excelências, acompanhado da Exposição de Motivos 
do Senhor MInlstro de Estado da Aeronáutica, o anexo 
Projeto de Lei que "dispõe sobre o reajustamento do, 
e!etlvo de passoal mlllter da Atlva da Força Aérea. 
Brasileira, em tempo de paz, e dá outras providên
cias" . 

Brasilia, 1.0 de março de 1978. - Ernesto Geisel~ 
E.M. n.o 033/GMI/ 4 de novembro de 1977 

Excelentissimo Senhor Presidente da República: 
A restauração do :Ministério da Aeronáutica, es

tabelecida pelo Decreto n.O 60.521/67, embora tenha 
sido uma medida de larga projeç.ão visando ao desen
volvimento na Força Aérea BJ:Iaslleira, em ft11+ção de 
suas responsabilidades para com a Segurança Nacio
nal, colheu este Ministério em d.i!ícil crise de pes
soal, com os seus Quadros bastante desfalcados._ Com 
efeito, do ponto de vista quantitativo, os efetivos exis-
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,entes esta vam muito aquém da demanda de pessoal 
para dotar as diversas Organizações criadas. Por 
outra lado, a Lei n.o 4.902/65, que estabeleceu a data 
de 1.0 de outubro de 1966 como prazo-limite a ser asse
gurada a promoção do militar ao posto superior, por 
ocasião da passagem para a Reserva Remunerada, 
provocou a evasão de muitos dos bons elementos da 
Aeronáutica, prejudicando-a também qualitativa
mente. 

2. Conquanto os planos elaborados à época já 
mostrassem a inviabilidade de se ativar toda a orga
nização prevista na nova e ampliada estrutura báslca~ 
a experiência indicou a necessidade da cl.esativação 
de alguns dos órgãos ativados, com o propósito de se 
melhorar a utilização dos: escasso efetivos disponíveis. 
Assim é que se chegou a um minimo de Unidades 
capazes de assegurar o bom funcionamento dos ser
viços a cargo do Ministério da Aeronáutica e a efi
ciência operacional da Força Aérea Brasileira, em 
face de ·suas indecllnáveis responsabilidades. 

3. Tendo chegado ao limite de desativação de 
órgãos - politica cujo prosseguimento seria impru
dente, sob pena de se comprometer o desempenho da 
Organização - e procurando compatibilizar o binô
nUo estrutura-efetivo, esta Secretaria de Estado, atra
vés da E.M. n.O 09VGMI, de 8 de novembro de 1974, 
submeteu à apreciação de Vossa Excelência um ante
projeto de leI qu.e visava a um aumento- gradativo dos 
seus quadros, como solução. 

4. Com o passar dos tempos, os problemas agra
varam-se. Por esta razão, em 25 de fevereiro deste 
'ano, através da E.M. n.o OO'/GMI, este Ministério 
alinhando novos dados solicitou a Vossa Excelência 
que fosse reaberta a questão tratada na ExpOSição 
de motiv.Qs anterior. 

5. Além do prOblema estrutura-efetlvo, ampla
mente exposto acima, os al'l:ldidos documentos, em 
termos gerais, destacavam OS seguintes aspectos: 

a) a instituição do Sistema de Defesa Aérea e de 
Controle do Tráfego Aéreo - SISDI\.C'l'A, implicou 
não s6 na criação de novos tipos de encargos técnicos, 
como também no serviço de segurança dos· diversos 
"Sítios" espalhados pela ãrea de responsabilidades; 

b) O Plano de Reequipamento Aéreo, po,. sua vez, 
utilizando material novo~ exigiu o treinamento e a 
adaptação do. pessoal existente, cujos conhecimentos 
'devem ser paulatinamente transmitidos aos mais 
novos, sob pena de se cair numa SOlução de conti
nuidade, com a passagem prematura para a reserva, 
do pessoal mais experiente, uma vez que, por força de 
regulamentO, a Idade-limite de permanência na ativa 
é tanto menor quanto mais baixo fo,. o posto do mi
litar; 

c) a situação dos Oficiais pertencentes aos Qua
dros de Oficiais Especialistas e de Infantaria de Guar
da: 

1 - praticamente, não foram contemplados com 
o aumento de efetivo aprovado pela Lei n.o 5.376, de 
7 de dezembro de 1967, permanecendo com os mesmos 
efetlvos fixados em 1957; 

2 - perderam a perspectiva de ascender ao posto 
de Capitão, com a revogação da Lei n.o 1.252, de 2 
de dezembro de 1956, '''.Lei dos 10 anos"; 

3 - atingem a idade-limite de permanência na 
ativa muto cedo por não terem possibilidade de pro
moção, justamente <:uando estão mais bem dotados 
de prestarem seus serviços diante da crescente sofisti
cação dos equipamentos que exigem conhecimentos e 
experiência. 

d) Segundo o Regulamento do Corpo do Pessoal 
Graduado aprovado pelo Decreto n.o 68.951/71,. "Q 

acesso de uma graduação a outra obedece aOS prIn
cípios de antiguidade, seleção, merecimento, escolha 
e bravura, esta somente em caso de- Guerra". Entre
tanto, dada a estagnação em que se encontram os 
quadros de pessoal subalterno, as promoções, de há 
muito, só vêm ocorrendo, após decorrido um minímo 
de sete anos consecutivos numa mesma graduação, 
independentemente de vagas, com fulcro no § 5.0 do 
artigo 22 do citado Decreto n.o 68.951. Esta circuns
tância, se de um lado cria frustrações nas expecta
tivas de carreira do pessoal graduado, de outro lado 
traz o problema dos excedentes nas diversas gradua
ções, cuja tendência é tornar:se sempre mais aguda. 

e) O anteprojeto de Decreto que acompanhãva: a 
Exposição de Motivos n.o 094/GMI/74 estabelecia que 
os efetivos a vigorarem em cada ano seria fixados por 
decreto do poder Executivo,. dentro dos limites da .. 
quela Lei, de maneira. progressiva, ano a ano, até 
completar o total fixado, o que ocorreria. em 1980. 
Par&. o ano de 1977 a projeção estabelecia um total 
de 1'1. 000 Suboficiais e Sargentos. A avaliação das 
atuais necessidades da FAB mostra o acerto do plane
Jamento feito em 1974. Um exemplo da carência de 
pessoal foi demonstrado com a necessidade de con
tratação de pessoal civil para atender ao SISDACTA, 
a.ss'".ll1to que mereceu a aprQ.vação de Vossa Excelência, 
em caráter de excepcionalidade. 

6. Atualmente, apesar das desativações e simpli
ficações de órgãos' adotadas .....w:.. que resultaram na re
dução de mais de vinte cargos de Oficiais-Generais e 
de inúmeros outros em níveis inferiores - por dispo
sições legais, calcados nos regulamentos das dversas 
Organizações, há· grande número de militares ocu
pando cargos vagos superiores ,aos seus postos ou 
graduações, percebendo as diferenças corresponden
tes, revelando o total desajustamento entre os efetivos 
existentes e a estrutura básica do Ministério da Aero
náuica. Assil;l1, somente para ilustrar o fato, existiam, 
em setembro último, exercendo funções de postos aci
ma dos seus os seguintes Oficiais e Graduados: 

3 Brigadeiros 
14 Coronéis 
35 Tenentes-Coronéis 
85 Majores 

- 190 Capitães 
- 24 Primeiros-Tenentes 
- 16 Segundos-Tenentes 
- 152 Primeiros"Sargentos 
-- 415 outras praças 

7. As sub.stituições. acima citadas representam 
despesas variáveis que, no último mês de setembro, to
tallzaram Cr$ 2.407.145,00 (dois milhões, quatrocen
tas e sete mil, cento e quarenta e cinco cruzeiros). 

8. Enquanto o reajuste ora proposto para os Ofi
ciais visa, sobretudo, a corrigir distorções conforme 
foi esclarecido acima; no que se refere a.os Suboficiais 
e Sargentos o que se procura 'é regularizar uma situa
ção de rato existente, qual seja a de se .absorver o 
número de, militares excedentes na condição de' agre
gados - situação decorrente da aplicação do pará
grafo 5.° elo artigo 22 do Decreto n.O 68.951 que. como 
foi dito na letra d do Item 5 desta Exposição de Mo
tivos. manda promover OS Sargentos com sete anos 
numa mesma graduação, independentemente de exis
tência de vagas. 

9. Diante da experiência colhida no comporta
mento das promoções havidas na Aeronáutica, este 
Ministério - entre o problema da urgência no reajus
te de efetivos e o mais adequadO critério de seleção 
- optou pela segunda solução, ou seja, de estabelecer 
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duas épocas para as promoções np~ Quadros de Ofi
ciais, conforme consta no anteprojeto de lei em 
anexo. 

lO, Finalmente, cumpre informar a Vossa E..x
celêncüt, que a proposta que m'a se apresenta, não 
acarreta a elevação de despesas e, precipuamente 
visa a: 

a) compatibilizar os quadros de pessoal, em todos 
os níveis, com as reais necessidades da FQrça Aérea 
Brasileira; 

b) eliminar as atuals anormalidades eldste..·rltes, 
por contingência da insuficiência de Oficiais e Gra
duados e dos próprios dispositivos regulamentares; 

c) restabelecer, tanto quanto possível, o Plano de
Carreira para Oficiais e Graduãdos, assegurando-lhes 
maior permanência DO serviço ativo e melhor parti
cipação da experiência adquirida através de cus.tosos 
cursos e estágios especializados; 

d) reduzir o õnus para o Pais, decorrente de um 
crescente aumento de conti.nge.pte de militares pre
cocemente transferidos ex-officio, para a reserva re
munerada, 

11. Em face do exposto, tenho a honra de sub
meter à elevada apreciação de Vossa Excelência o 
anteprojeto de lei que consubstância o reajustamen
to dos efetivos do pe,!;:s9aJ do Ministél'io da Aeronáu
tica em tempo de paz, solicitando, após a indispen·· 
sável aprovação presidencial, o encaminhamento ao 
Congresso Nacional. 

Aprovelto a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência os protestos do meu mais profundo res
peito. - Joelmir Campos de Ararip·e Macedo, Minis
tro da Aeronáutica. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.O 4.653, iDE 3i DE MAIO DE 1965 
Altera o art. 4..0 da Lei n.0 2,391, de 7 de 

janeiro de 1955, que fixa. os efetivos das Forças 
Armadas em tempos de paz. 

O Presidente da Repúbli.ca 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0 O artigo 'f.o -·às. Lei n.o 2.391, de 7 de 

janeiro de 1955, passa a vigorar com a seguinte reda
ção: 

''lU - AERONA1,JTICA 

Art. 4.0 A Aeronáutica compreende a seguinte 
força ativa: 
a) os Oficlals const<'!ltes dos efetlvos fixados 
p.ar~ os diferentes Quadros do Corpo de Oficiais 
da Aeronáutica; 
b) os Capelães MllItares do Serviço de Assis
tência Religiosa; 
c) os Oficiais e Aspirantes a Oficial da Reser
Va convocados para o serviço ativo, ou designa
dos para estágio ou período de instrução; 
d) os .l1spirantes a Oficial da ativa; 
e) os Segundos-Tenentes estagiários, alunos do 
Curso de Formação de Oficiais do Serviço de 
Saúde da Aeronáutica; 
f) 1.800 cadetes da Escola de Aeronáutica e 
alunos do Curso de Formação de Oficiais e da 
Escola Preparatória de Cadete-da-Ar; 
g) 2.000 alunos da Escola de Especialistas da 
_Aeronáutica; 

h) 200 alunos dos Centros de Preparação dos 
Oficiais da Reserva; 
i) 14,000 Suboficiais e Sargentos das especia
lidades do Corpo de SubalternoR da Aeronáu
tica; 
j) 20.000 Cabos e SoWados de 1,' e 2." classes; 
k) 3.700 Taifeiros das diferentes graduações; 
1). 1. OU') Voluntários das diferentes especialida
des do Corpo de Subalternos da Aeroiláutica." 

Art. 2.° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, 

Art, 3.0 Revogam-se as disposições em contrá
rio. 

Brasília, 31 de mala de l.965; 144.0 da Indepen
dência e 77.0 da República. - H. CASTEJ,LO BRAN
CO - Eduardo Gomes. 

LEI N.o 5.376, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1967 
Dispõe sobre o efetivo do Corpo de Oficiais 

- da Ativa da Força Aérea Brasileira em tempo 
de paz. 

O Senhor presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0 A Força Aérea Brasileira em tempo de 

paz, definida no artigo 2P do Decreto n.o 6rCL ~21~ de 
31 de março de 1967, contará com o seguinte efetivo de 
Oficiais em serviço ativo: 

a) Quadro de Oficiais Aviadores 
Oficiais-Generais 
Tenentes-Brigadeiros-do-Ar . 
Majores-Brtgadeiros-do-Ar .. 
Brigadeiros-da-Ar ..... , ......... .. 

Oficiais Superiores 
Coronéis .......................... _ 
Tenentes-Coronéis . . ,., .......... . 
Majores ......................... . 
Capitães e Oficiais Subalternos 

15 
24 

118 

247 
378 

Capitães. . ........................ :510 
Primeiros-Tenentes. . ...•......... 500 
Segundo-Tenentes . . ............ .. Variável 

b) Quadro de Oficiais Engenheiros 
Oficiais-Generais 
Major-Brigadeiro .. H'" _ • • • • • • • • • .• 1 
Brigadeiros ..........•.......••.• ~. 2 

Oficiais Superiores 
Coronéis . . .. ............ ," . . .. .. .. . 16 
Tenentes-.coronéLs. . . . ... ~ '.'." . . . . . . . 32 

Majores .,., .. , ..... , ....... _ ..... . 50 

Capitães e Oficiais Subalternos 

Capitães. . ..................... .... 100 
Primeiros-Tenentes .... ~ .. : ....... variável 

c) Quadro de Oficiais Intendentes 
Oficiais-Generais 
Major-Brigadeiro .. ' ....... _ ...... . 
Brigadeiros . . .................... ~ .. . 

1 

3 
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uficiais Superiores 
'Coronéis ..... ~ .. ~4"~"""""'" 
Tenen te.s-CoroI1~is . . ............ ~ . 
Majores . . . ....... ~ ......... '_4 •••• 

Capitães e Oficiais Subalternos 
Capitães ...................... -. -.. . 
Primeiros-Tenentes 

25 

60 

UO 

173 
170 

Segundos-Tenentes ................ Variável 

d) Quadro de Oficiais Médicos 

Oficiais-Generais 

Major-Brigadeiro ..•............•.. 1 
Brigadeiros ........••. • . ••. . . . . . . . 3 

Oficiais Superiores 

coronéis ........•.•......•........ 
Tenentes-Coronéis 

23 
50 

Majores ....................•..•.•• 95 

Capitães e Oficiais Subalternos 
Capitães .......................... 148 
Pruneiros-Tenentes ................ Variável 

e) Quadro de Oficiais Farmacêuticos 

Oficiais Superl<>res 

Coronéis .......................... . 
Tenentes-Coronéis ............... . 
Majores .......................... . 

Capitães e Oficiais Subaltenws 

Capitães ........................ ----

2 
2 

6 

Primeiros-Tenentes ._ ............. Varlãvel 

f) Quadro de Oficiais Dentistas 
Oficiais Superiores 

Coronel .......................... . 

Tenentes-Coronéis ............... . 

Majores ......................... .. 

Capitães e Oficial. Subalternos 

Capitães ........................ .. 

1 

2 

4 

16 

Prlmelros-Tenentes ..........•.... Variável 

g) Quadro de Oficiais Especialistas em 
Avião 

Oficiais Superiores 
Tenentes-coronéis ............. .. . 
Majores .......................... . 

Capitães e Oficiais Subalternos 
Capitães ......................... . 

3 

9 

40 

Primeiros-Tenentes ............. . ,-. 85 
Segundos-Tenentes .............. _ -Variável 

h) Quadro de Oficiais Especialistas em 
Comunicações 

Oficiais Superiores 
TenenteS-CoronéIs ................ . 
Majores .......................... . 

Capitães e Oficiais Subalternos 
Capitães ......................... . 

2 

7 

25-
Primeiros-Ten:entes ..... ~. . . . . . . . . 70 
I;legundos-Tenentes ............... Vartiável 

i) Quadro de Oficiais Especialistas em 
Annamento 

Oficiais Superiores 
Tenente-Coronel ................. . 
Majores ......................... .. 

Capitães e Oficiais Subalternos 
Capitães ......................... . 
Primeiros-Tenentes .............. . 

1 

3 

12 
30 

Segundos-Tenentes ............... Variável 
j) Quadro de Oficiais Especialistas em 

Fotografia 

Oficiais Superiores 
Tenente-Coronel ......... _ ........ . 
Majores ......................... .. 

Capitães e Oficiais Subalternos 

1 

2 

Capitães ................. ......... 6 
Primeiros-Tenentes ... . ... . . . . . . . . . 25 
Segundos-Tenentes ................ Variável 

I) Quadro de Oficiais ESpecialistas em 
MeteorolOgia 

Ofiçiais _Superiores 

Tenente-Coronel ................. . 
Majores ......................... .. 

Capitães e Oficiais Subalternos 
Capitães ........................ .. 
Primeiros-Tenentes ........•...... 
Segundos-Tenentes 

m) Quadro de Oficiais Especialistas em 
Controle de Tráfego Aéreo 

Oficiais Superiores 
Tenente-Coronel ................. . 
Majores .............. ~ ........... . 

Capitães e Oficiais Subalternos 
Capitães ......................... . 
Pl,1meiros-Tenentes .............. . 

1 
2 

7 
25 

Variável 

1 
3 

7 
25 

Segundos-Tenentes ...........•... Variável 

n) Quadro de Oficiais Especialistas em 
Suprimento Técnico 

Oficiais Superiores 
Tenentes-Coronéis ..•.........•... 
:Majores ..................... : .... . 

2 

7 
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Capitães e Oficiais Subalternos 
Capitães .......................... 25 

Primeiros-Tenentes . . . . . . . . . . . . . . . 3li 

Segundos-Tenentes ................ Variável 

o) Quadro de Oficiais de Infantaria de 
Guarda 

Oficiais Superiores 
Tenente-Coronel .......... . . . . . . . . 1 
Majores ..................... _..... 3 

Capitães e Oficiais Subaltemos 

Capitães ....................•..... 25 
Primeiros-Tenentes 75 
Segundos-Tenentes ........ _ ....... Variável 

p) Quadro de Oficiais de Administração 
Capitães e Oficiais Subalternos 

Capitães ....••.............•••.... 
Primeiros-Tenentes 

5 

70 
Segundos-Tenentes ..........•..... Variável 

q) Quadro de Capelães 

Oficiais Superiores 
Major ........ _ .. _ ...............•.. 

Ca.pitães 
Capitães ......................... . 

Art. 2.° ... Vetado .. . 

1 

33 

Art. 3.° Os reajustamentos decorrentes desta lei, 
serão feitos, progressivamente, em três parcelas, efe
tivadas, respectivamente, .a partir de 1.0 de janeiro 
de 1968 e de igual data nos anos de 1969 e 1970. 

§ 1.0 As promoçõe,s decorrentes desta Lei, a se
rem efetivadas no ano de 1968, serão condicionadas 
à disponibilidade nas dotações exlstentes. 

§ 2.0 As vagas a serem preenchidas, anualmen
te, obedecerão a percentagens estabelecidas em pla
nejamento adequado, feito pelo Estado-Maior da Ae
ronáutica. 

Art. 4.° Dentro do efetivo lIXado nesta lei fica 
o Poder Executivo autorizado a. promover as medidas 
necessárias ao melhor aproveitamento do pessoal pa
ra atender aos serviços da Aeronáutica, dispondo, 
inclusive, sobre a criação ou a extinção de Quadros 
de Oficiais, desde que tal provldêncla não acarrete 
prejuízo às promoções dos oficiais existentes, por fal
ta de vagas .. 

§ 1.° Fica extinto, nesta data, o Quadro Comple
mentar de Oficiais-Aviadores" conforme ,previsto no 
artigo 2.0 do Decreto-lei n.o 3.448, de 23 de julho 
de 1941. 

§ 2.0 O Oficial remanescente do Quadro Comple
mentar supracitado será Incluído no Quadra de Ofl
ciais-Aviadóres, sujeito às suas dispÓsiçóes, sem ser 
numerado e colocado em ordem hierárquica corres
pondente à homologia. do Quadro de origem. 

1i.rt. 5.0 A designação das funções privativas de 
Oficiais-Generais de que trata e,sta Lei, será' feita 
por decreto do Poder Executivo e a dos demais Ofi
ciaIs por ato do MInIstro da Aeronáutica, mediante 
proposta do Estado-Maior da Aeronáutica. 

Art. 6.° Esta Lei entrará em vigor na data de 
sua publicação ficando revogadas as Leis números 
2.391, de 7 de janeiro de 1955, na parte relativa à 

Aeronáutica, e, no que se aplicar, a Lei número 2.999, 
de 11 de d~embro de 1956, assim como as disposições 
em contrário. 

Brasília, 7 de dezembro de 1967; 146.0 da Inde
pendência e 79.0 da República. - A. COSTA li; SILVA 
- Márcio de Souza e Mello 

LEI N" 5.585, DE 30 DE JUNHO DE 1970 
Dá nova redação à alínea "p" do artigo 1.° 

da Lei D.O 5.376, de 7 de dezembro de 1967, 
que dispõe sobre o efetivo do COnJo de -Oficiais 
da Ativa da Força Aérea Brasileira em tempo 
de paz. 

O Presld.ente da República, 
.Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0 _ A. allnea "pu do artigo 1.0 da Lei n.o 

5.376, de 7 de dezembro de 1967, passa a vigorar com 
a segutnte redação: 

"p) Quadro de Oficiais de Adminis
tração: 
Capitães .......................... 25 
Plrimeiros-Tenentes ............... 50 
Segundos-Tenentes ............... Variável 

Art. 2,° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 20 de junho de 1970; 149.° da Indepen

dência e 83.° da República. - ÉMíLIO G. MÉDICI -
Márcio de Souza e MeRo. 

As Comissões de Segurança -Nacional e de Finan-
gas. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O projeto que vem de 
ser lido, receberá emendas perante à Comissão de Segurança Na
cional, durante cinco sessões ordinárias, nos termos do alínea "b". 
do inciso II, do art. 141, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, 
expediente que será lido pelo Sr. 19~5ecretârio. 

E lido o seguinte 

Sr. Presidente: 
Em obediência ao disposto no § {9 do art. 64 do Regimento rn~ 

terno, os Senadores que integram a bancada da Aliança Renovadora 
Nacional tem a honra de comunicar a Vossa Ex.celência a indica.ção 
do Senhor Senador Eurico Rezende para exercer a liderança da 
Maioria no Senado Federal. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos 
de estima e mais alta consideração. 

Sala das Sessões, março de 1978. - José Guiomard - Braga 
Junior - José Lindoso - Catrete Pinheiro - Jarbas Passarinho -
Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - .José 
Sarne).' - Helvídio Nunes - Virgilio Távora - Wilson Gonçalves -
Dinarre Mariz - Jessé Freire - Domício Gondim - Milton Cabral 
- Murilo Para/so - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotónfo 
Vi/ela - Augusto Franco - Lourival Baptista - Heitor Dias - Luiz 
Viana - Ruy Santos - João Calmon - Vasconcelos Torres - MaM 

galhães Pinto - Ofto Lehmann - Benedito Ferreira - Osires Teixei
ra -/ta/{vio Coelho - Mendes Canate - Saldanha Derzi - Accioly 
Filho - Maltos Leão - Lenoir Vargas - Otair Becker. - Daniel 
Krieger - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O expediente lido vai à 
publicação. 

A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regi~ 
menta Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da Câ· 
mara n9 37, de 1977 (n9 72-Cj75, na Casa de origem), que dispõe so
bre a obrigatoriedade de indicadores no chamado "Telefone Medi-
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do'.', por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da Comis
são a que foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, projetas 
de lei que serão lidos pelo Sr. 19-5ecretârio. 

SiJo lidos Os seguimes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N0 7, DE 1978 

Altera a Lei dos Reglstros Públicos a fim de determinar o 
registro do casamento de estrangeiros realizado no exterior 
quando as esposas fixem residência definitiva no Brasil. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. {9 O artigo 29, incíso II, da Lei dos Registras Públicos (Lei 

n9 6.015, de 31 de dez.cmbro de 1973, com as alterações determina
das pelas Leis n9s 6.140, de 28 de novembro de 1974, e 6:216, de 30 
dejunho de 1975) passa a viger com a seguinte redação:_ 

"Art. 29. Serão registrados no registro civil de pessoas 
naturais: 
.............. ~--~ 

II _ os casamentos, inclusive os realizados no exterior, 
quando as esposas fixem residência permanente no Brasil." 

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

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário, 

J ustificaçào 

Este projeto de lei resultou de sugestão formulada por ilustre 
advogado carioca, o Dr. Osmar de Freitas Castro, em decorrência de 
vicissitudes ex.perimentadas no exercício de sua profissão. 

Na carta que nos enviou, sugeriu ele a elaboração do projeto 
que ora justificamos, -fõfffi.ulando hipótese que se tem raliz.ado por 
mais de uma vez, em seu próprio escritório, e que é por ele assim resu
mida: 

"Um casal em que ambos os cônjuges são estrangeiros. 
Vêm eles viver no Brasil, como permanentes e aqui um deles 
chega mesmo a se estabelecer. Aqui têm ftlhos. Depois de dez 
QU quinze unos, aCQrdam desquitar-se. - . 

Vão ao Juízo de Família e tudo fica resolvido. Tudo~ me
nos uma coisa: onde averbar o desquite? Qual ii. segurança 
dos ex-cônjuges (especialmente da mulher) quanto às obriga
ções contraídos por um deles, após o desquite? Para terceiros, 
a publicidade é a a\'erbação do desquite. É impossrvel, toda
via, essa averhação, porque a lei não admite a inscrição do 
casamento na I' Circunscrição Civil, inscrição essa onde se
ria feita a averbação. A inscrição s6 ê possível se um dos côn
juges é brasileiro" . 

E continua a desenvolver o seu pensamento: 

"ln caJU, sendo ambos estrangeiros, teriam eles de levar 
a sentença de desquite ao seu país de origem, com todas as 
complicações decorrentes. E, posteriormente (haveria, de cer
to, uma sentença estrangeira homologatôria da decisão brasi- . 
leira), teriam de trazer ao STF a sentença estrangeira, para 
homologação e pOMerior registro na Circunsc-rição Civil. 
Mesmo assim, isto seria duvidoso, porqutj, -ainda aqui, um 
dos ex-cónjuges teria de ser brasileiro. Averbar o desquite 
(transforll'l.ado, ou não, em divórcio) no país de origem tam
bém não resolveria, para fins de publicidade para os credores 
brasileiros" . 

Prosseguem as razões do Dr. Osmar Castro, levantando a hipó· 
tese do casal ir pleitear a separação dlretamente nos tribunais do seu 
país de origem, hipótese inaceítãvel por sua evidente inconveniência, 
dadas as enormes dificuldades a vencer. 

Dai a sugestão formulada e que o projeto adottl no sentido de 
permitir o registro no Brasil do casamento feito no eXcterior Ptlr 

estrangeiros que Ílxem residênda permanente no Brasil, 
Para esse fim, o projeto attera o inciso II do artigo 29 da Lei dos 

Registras Públicos, que manda fazer o registro dos casamentos no re
gistro civil, fazendo acrescentar as expressões 

"inclusive os realizados no exterior, quando as esposas fixem 
residência permanente no Brasi1." 

Feito o registro desses casamentos realizados no exterior. nos 
termos em que a respectiva regulamentação estabelecer. uma vez 
realizada a separação judicial ou o divórcio aqui no Brasil, fúcil será 
fazer a respectiva averbação, resolvendo, assim, situação que não 
encontra solução diante da legislação atual. 

A sugestão por nós aproveitada nos parece perfeitamente lógica 
e, até mesmo. necessária porque a lei é evidentemente omissa a respei
to. 

- Por isso, submetemos esta proposição ao exame dos doutos. 
com o que esperamos contribuir para aprimorar a Lei dos Registros 
Públicos, 

Sala das Sessões, 8 de março de 1978. -:- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 6.015 - DE 3\ DE DEZEMBRO DE 1973 

Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências 

Art.29. Serão registrados no registro civil de pessoas naturais: 
1- os nascimentos; 
II - os casamentos; 
III- os óbitos: 
IV - as emancipações; 
V - as interdições; 
VI_ as sentenças declaratórias de ausência; 
VII - as opções de nacionalidade; 
VIII - as sentenças que deferirem a legitimação aç!otiva. 
§}9 Serão averbados: 
I - as sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do 

casamento, o d~squite e o restabelecimento da sociedade conjugal; 
II - as sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos 

na constância do casamento e as que declararem a fifiação legítima; 
111- os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havi

dos ou concebidos anteriormente; 
IV - os atas judiciais ou extrajudiciais de reConhecimento de 

filhos ilegítimos: 
V _ as escrituras de adoção e os atos que a dissolverem; 
VI - as alterações ou abreviaturas de: nomes. 
§ 29 É competente para a inscrição da opção de nacionalidade o 

cartórlo da residê.ncia do optante, ou de seus pais. Se forem residen
tes no estrangeiro, faNe-á o registro no Distrito Federal. 

--- --rÃ cOfiiiSsao de Constituirão e Justira.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 8, DE 1978 

Dá nova redação ao parágrafo 49 , do artigo 1 Q, da Lei 
n9 5.107, de 13 de setembro de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O parágrafo 49, do artigo 19, da Lei n9 5.107, de 13 de 

setembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação: 

§ 4'" O empregado que optar pelo regime desta Lei, desde que 
não tenha movimentado a sua conta vinculada, poderá retratar-se 
mediante declaraçào homologada pela Justiça do Trabalho e notifi
cada ao empregador, 

Art.29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art.}9 São revogadas as disposições em contrárIo. 
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Justificação 

O projeto de lei ora apresentado visa expurgar da legislação 
tutelar do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço uma injustificáw 
vel limitação ao direito reconhecido ao empregado de retratl1rwse da 
opção feita por este sistema. 

Com efeito, o parágrafo 41', do artigo tI', da Lei nl' 5.107, de 
1966, estabelece duas limitações ao livre exercício do direito de 
retratação. 

A primeira, de natureza material, é plenamente justificável. 
Tendo havido movimentação na conta vinculada do empregado, sew 
ria praticamente impossível restabelecer as partes ao statu quo ante. 
Não se poderia admitir que o assalariado, tendowse beneficiado das 
vantagens do sistema do FGTS, pudesse, por manifestação unilateral 
de vontade, pretender voltar ao regime da estabilidade, 

A segunda. de natureza temporal, se nos afigura incabível. Para 
admitir a possibilidade de retratação, exige a lei nào somente que a 
opção tenha sido feita ~'dentro do prazo estabelecido no § 11''', isto é, 
nos 365 dias que se seguire.m à admissão, mas também que a intenção 
seja manifestada "no prazo de 365 dias a COntar da opção". Em 
nosso entender, nada justifica esta limitação. O regime tutelar do 
tempo de serviço interessa tão-somente ao empregado e por esta ra
zão devemos assegurar-lhe ampla faculdade de escolha pelo sistema 
que melhor consultar sua conveniência. 

A proposição tem ainda o mérito de eliminar do texto vigente o 
preceito segundo o qual não é "computado para efeito de contagem 
do tempo de serviço o (ierfodo compreendido entre a opção e a 
retratação". A estc respeito convêm lembrar que a Constituição 
assegura ao trabalhador: "estabilidade, com indenização ao 
trabalhador despedido ou fundo de garantia equivalente" (artigo 165 
- XIII), Desde logo constatamos que a atual redação da lei estâ em 
descompasso com o preceito da Carta Magna, Face ao texto constituw 
cional em vigor, todo e qualquer tempo de serviço prestado há de ser 
regido por um dos dois sistemas: o da estabilidade ou o do fundo de 
garantia. 

Sala das Sessões, 8 de março de 1978. - Vasconcelos Torres. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO·LEI N' 20, DE 14 DE SETEMBRO DE 1966 

Introduz modificações na Lei nl' 5.107, de 13 de setembro de 
1966. que cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. e dá OUw 
tras providências. 

Art. l Q Os artigos 19 a 51' e 81', da Lei nl' 5.107, de 13 de setemw 
bro de 1966. passam a vigorar com as seguintes alterações: ----

"Art. JI' - ...••••.•... , ..••••••••••• , •••••••• ,. ___ ••• 

§ 1'- ............ ~o .. ~. '.o.~.",.",,,,,,,,, ......... ~ __ ~~_ 

§21'- ... ,." .... , ..... .,-.r-r' •••••••••••••••• ., ••••••••• 

§ 3Q - . , •.•. , •.••••••• ' ••• _ •••• _ •• ~. " _ •••• _ •. _ •••••••• 

§ 41' - O empregado que optar pelo regime desta Lei.,dentro do 
prazo estabelecido no § II' e que não tenha movimentado a sua conta 
vinculada. poderá retratarwse desde que o faça no prazo de 365 dias a 
contar da opção, mediante declaração homologada pela Justiça do 
Trabalho. não se computando para efeito de contagem do tempo de 
serviço o período compreendido entre a posição e a retratação. 

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação 
Sodal.) 

o SR. PRESIDENTE (José lindoso) - Os projetas que acaw 
bam de ser tidos serão publicados e remetidos às comiSSÕes compe
tentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Murilo Paraiso. 

O SR. MVRILO PARAISO (ARENA - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

É legítimo que as nações imponham sacrifício aos seus fílh_o_s. 
Do mesmo modo, é um imperativo de justiça que os seus goverw 

nos, sem nenhuma distinção ou privilégio, tenham para com o seu 
povo o indeclinãvel dever de protegê-lo, de promover o seu desenvol
vimento e de assisti-lo, em todos os aspectos sociais, !!1:onômicos e 
culturais das suas atividades. 

Aí. eSlão, resumidamente expostos, os direitos e deveres da Pã
tria e dos seus cidadãos. 

O Brasil, este País de dimensões continentais de cuja unidade 
tanto nos ufanamos. sempre encontrou nos seus filhos; desde os pri
mórdios da sua vida polftica, um profundo sentimento de patriotis
mo. 

E esse senso de brasilidade jamais se constituiu privilégio de 
qualquer porção das suas populações. 

De NOrte a Sul, de Lesle a Oeste - quer o Brasil ainda Colônia. 
ou durante o Império, ou mesmo ao longo de todo o Período Repuw 
blicano em que ora vivemos - o nosso País deu a todo o mundo prow 

vas sobejas do sentimento Pátrio dos seus cidadãos, sempre prontos 
a um sacrifício maior pela nação que os viu nascer. 

O N arte, entre muitas outras contribuições, exalta(Ll:iQ~Se e en
grandecendo-se com a expulsão dos franceses; 

A Bahia também contribuindo. de forma expressiva, na forw 
mação cultural brasileira e na consoUdação da nacionalidade; 

São Paulo escrevendo páginas admirá\'eis de respeito à vocação 
libl!rtáriu do Brasil, deixando a marca do seu pioneirismo e do civisw 
mo dos seus filhos em acontecimentos históricos, todos eles caracteri
zados -p-ela força de um estado de espírito que, ainda hoje, impulsiow 
na os paulistas - o bandeirantismo. 

O Rio Grande do Sul firmandowse na formação da nacionalidaw 
de brasileira, com as guerras de fronteiras que exigiram o sacrifício 
de muitos dos seus filhos, transformados em heróis da Pátria; 

Minas Gerais enriquecendo a História do Brasil com movimen
tos culturais, cívicos e libertários da dimensão e da grandeza patriótiw 
ca da Inconfidência Mineira; 

O Nordeste. do mesmo modo, oferecendo notáveis_ contribuiw 
ções à formação da nossa Pátria. 

As praias e as colinas de Olinda foram palco de cruentos emba
tes contra a cobiça do estrangeiro invasor. Ali ocon:eram memorá
veis episódios que, pela invulgar coragem e incomparnvel bravura 
dos seus integrantes, serviram como expressivos exemplos às gera
ções que se seguiram. 

Recife consagrou sua posição nacional com as batalhas do Morw 
ro dos Guararapes, onde, segundo a expressão feliz do Sociólogo-An
tropólogo Gilberto Freyre, "se escreveu o destino do Brasil". 

E sobre aquclas renhidas batalhas contra os holandeses, em terw 
tas Nordestinas, assinala, com muita propriedade, o historiador no
tável que é Pedro Calmon: 

"Uma profunda modificação moral fora o vestígio deixa
do pela campanha, na marca dos seus ásperos trabalhos, o 
seu legado: no ir e vir das marchas, ao calor das refregas, na 
paixão dos levantes, na dor dos êxodof, na continuidade dos 
sacrifícios e na exaltação das vitórias se compusera - em ti
nhas inconfundíveis - um espírito nativista capaz de inde
pendência, de reivindicações inesperadas, de afirmações defiw 
nitivas. Pondowse fora o holandês meterawse no Brasil o brasi
leiro. É a sutil r-esultante de -uma campanha aparentemente 
concluída. ---- --

o Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - V, Ex~ me permite um 
aparte? 
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O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Pois não. 
Senador Marcos Freire. 

o Sr. Marcos Freire (M.DB - PE) - Quero congratular-me 
com V. Ex', quando traz ao Plenário do Senado Federal a invocaçào 
de tantos feitos heróicos de nossa gente e do nosso querido Estado de 
Pernambuco. Aínda anteontem, na primeira sessão ordinãria do 
atual perlodo legislativo, tivemos a oportunidade de, comemorando 
a data de seis de março, exaltar igualmente movimentos revolu
cionários de Pernambuco e do Nordeste e, em especial, nos referir, 
também, às lutas travadas em Olinda e Recife e em todo o rincão 
norde..c;tino entre as quais se sobressaem a resistência ao invasor ho
landês e o Movimento Revolucionário de 17 e de 24. Portanto, a esta 
altura do discurso de V. Ex', como outro integrante da Bancada de 
Pernambuco, nesta Casa, quero apresentar-lhe a minha soli
dariedade, mostrando assim que, independentemente de partidos 
políticos, nós aqui estamos para, oferecendo um preito de homena
gem e exaltando os nossos antepassados, que souberam cumprir o 
seu dever, à altura da confiança que o povo nos depositou, o man
dato de Senador por Pernambuco. 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Muito 
obrigado, Senador Marcos Freire. 

E se os nossos antepassados nos legaram esses numerosos acon
tecimentos que evidenciam o seu destemor e o seu patriotismo, a 
geração atual. em consonância com a tradição dos seus anc_es,Jrais, 
registra para o futuro um comportamento que, longe de inferiorizâ
la, somente a eleva, ainda mais, entre as nações livres do mundQ,-

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex' um 
aparte'? 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) pois não, 
nobre Senador. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - SA) - V. Ex' evoca muito bem 
os feitos de Pernambuco, e, com esses feitos, nós, brasileiros, somos 
solidários. Realmente, os pernambucanos souberam dar ao B,rasH 
Um exemplo de luta em defesa do nosso território e da integridade na
cional. Tenho simpatia especial pelos que fizeram a Revolução de 17. 
Eu não estava no plenário, quando o meu nobre colega, Senador 
Marcos Freire, evocou o castigo que o Império infligiu a Pernambu
co, tomando a Comarca do São Francisco, que passou à Bahia. 
Assim, eu passaria a ser pernambucano, porque um dos municípios, 
o primeiro Município da Comaxca do São Francisco, vizinho de 
Petrolina, é o meu Município de Casa Nova. Mas queria dizer, em
bora tardiamente, ao Senador Marcos Freire que, quanto o aspecto 
de colonização, a Comarca do São Francisco foi colonizada pelos 
homens que saíram da Torre Garcia D'Avilta, plantando currais por 
todo o território baiano, atravessaram essa faixa pernambucana e 
chegaram até o Piauí. Acho válida a reivindicação pernambucana, 
porque aquilo foi um castigo ao espírito libertário do seu povo, mas 
temos que reconhecer, também, que nós, baianos, é que fizemos, em 
verdade, a Comarca do São Francisco, hoje incorporada ao nosso 
território. 

O Sr. Marcos Freire (MDS - PE) - Permite V. Ex' 9utro 
aparte'? 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Meus 
agradecimentos a V. Ex', nobre Senador Ruy Santos, pelo seu 
aparte. Ouço com prazer, o nobre Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Nobre SenadQ_r, é com 
satisfação que ouvimos o aparte do ilustre Senador Ruy Santos, 
lamentando que S. Ex', realmente, não estivesse presente no dia em 
que versamos sobre o aSSlJ-nto da Comarca do São Fra.ncisco. Não hã 
dúvida de que a Bahia soube tratar, com a devida responsabilidade, 
um legado que lhe chegou às mãos, sem que se possa responsabilizâ
la pelo fato mesmo da punição imperial contra Pernambuco. Por isso 
mesmo, tendo cuidado, com tanto interesse, daquele quinhão territo
rial que nos foí usurpado, estou certo de que a Bahia, que, como 

disse. nenhuma responsabilidade teve no desmembramento havido, 
não faria questão. não se contraporia àquela reparação histórica que 
pleiteamos da tribuna do Senado Federal. Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Muito obri· 
gado a V, Ex~ 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex' um 
aparte, nobre Senador'? É um complemento apenas. 

O SR. MlJRILO PARA[SO (ARENA - PE) - Pois não. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA -BA) - Não aceito o final do 
aparte do nobre Senador Marcos Freire, porque hoje, realmente, 
queremos continuar na Bahia. 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Mas gostaríamos 
muito de ter S. Ex' como um conterrâneo nosso, por anexação 
daquela Comarca do São Francisco a Pernambuco. 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Sr. Presidente, 
contfnuo o retrospecto. 

Na década de 40, o Brasil. como um todo se levantou contra o 
torpedeümento traiçoeiro dos navios da nossa Marinha Mercante 
que. no seu dia-a-dia, trafegavam em águas territoriais brasileiras. E 
fez maÍs: particlpoU com suas Forças Expedicionárias no combate ao 
totalitarismo que, em vão, tentou destruir a democracia. E naquele 
sangrento e conturbado período, o povo brasileiro esteve presente, 
oferecendo uma participação das mais efetivas e atuantes. Monte 
Castelo. Montese e Monte Cassino passaram a se constituir impor
tantes capítulos da nossa História, escritos com o sangue de milhares 
de brasileiros, de todos os rinçães da nossa Pátria, muitos dos quais, 
lamentavelmente, ficaram, em extensas áreas do Cemitêrio de 
Pistóia, enlutando a família brasileira, mas, ao mesmo tempo, teste-
munhando o posicionamento dos seus filhos na defesa das justas 
causas nacionais. Pelo que, entre muitos outros, foram incorporados 
à História os nomes dos eminentes brasileiros, Humberto de Alencar 
Castello Branco, Mascarenhas de Morais e Cordeiro de Farias. 

Mais recentemente, na eClosão dos primeiros movimentos da 
Revolução de 1964, as mulheres pernambucanas - repetindo o 
exemplo histórico de Tejucupapo - foram às ruas para alertar o 
País contra 05 rumos que vinha tomando o seu então chamado 
governo populista, 

Também. em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, e em diversas 
outras Unidades da Federação, o Movimento Revolucionário eclo
diu, já então com a direta participação das lideranças civis e mili
tares, comprovando o patriotismo e a vigilância da nossa gente e pon
do fim a um inquietante período da vida nacional que se generalizara 
em todos os recantos do seu território. 

Assim, pois, tem se conduzido o brasileiro de todos os tempos e 
de todos quadrantes nacionais: honrando, dignificando e engrande-
cendo sempre a sua Terra. 

Agora indagamos: tem a nossa Pâtria retribuído condlgnamente 
aos seus filhos o sagrado sentimento de nacionalidade que tem sido 
por eles dispensado, ao longo de toda a sua História? 

Em princípio, sim. 
Iniciativas no campo social, económico e cultural. Medidas de 

defesa da soberania nacional. Empreendimentos de resguardo da 
saúde pública e de melhoria da educação do povo. Passos largos 
visando à promoção individual e da sociedade brasileira. Cria.ção de 
fontes geradoras de riquezas, aumento de oferta de emprego, aprimo
ramento tecnológico e aperfeiçoamento científico, tudo em obediên
cia ao respeito e à dignidade do homem. 

Ilha Solteira, Itaipu, Três Marias, Furnas, CHESF, Boa 
Esperança, SllDENE, SUOAM, Universidades e escolas de todos os 
níveis, hospitais e medicina preventiva, saneamento básico, apoio 
<J.os setores primário, secundário e tercíãrio da nossa economia, 
FUNRURAL, FGTS, ousados planos de h<tbitação popular, 
estradas em todas as díreções. incentivo à indústria automobi1í.stica, 
ELETROBRÃS, PET-ROSRÃS, preparação de recursos humanos 
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para a melhor exploração dos recursos naturais - a fim de que o 
hllmem brasileiro seja, ao mesmo tempo, agente e beneficiário do 
desenvolvimento - Acordo Nuclear com a Alemanha, a abertura de 
novos mercados internacionais. 

Eis um elenco de medidas que traduzem a resposta positiva do 
Brasil ao esforço patriótico" reaHzado ontem e hoje pelos seus filhos.. 

Todavia, somos forçados a reconhecer que não se observa uma 
homogênea distribuição desses benefícios, em todo o território 
nacional, como seria de esperar, pela igualdade com que, em todas as 
áreas do País têm os seus filhos sabido cumprir, com altivez e bravu
ra, os seus deveres pátrios, fato que os nivela, incontestavelmente, 
nos seus direitos perante a grande Nação brasileira. 

O Norte e o Nordeste têm sido, ao longo de mais de um século, 
os grandes injustiçados pelos Governos centrais que se têm apoiado 
numa política discriminatória inspirada no imediatismo econômico. 

Ali vivem 33 milhões de brasileiros - um terço pois da 
população nacional - sem que lhes seja dispensado um tratamento 
equivalente ao que recebem as demais unidades da Federaçào. 

Em decorrência dessa disparidade, mais e mais se acentua a 
defasagem observada no estágio de desenvolvimento da' gente nor
destina, comparado com o nível s6cio-econômico das regiões Centro~ 
Sul do Brasil. E são os dados estatísticos que nos revelam este fato 
profundamente injusto para com uma região que jamais se furtou a 
participar de qualquer embate que envolvesse os interesses nacionais, 
e o fazendo até com o sacrifício dos seus filhos, como bem demonstra 
a su.! glori(,~a História. 

De 1939 u 1955 u renda p~r capita do nordestino vínb-a,-soTren.-ao 
um impressionante decréscimo, em relação à média nacional, tendo 
atingido os seguintes valores: 

1939 
1945 
1955 

47% 
42% 
37% 

O fato, na época. já preocupava os nossos dirigentes, ao mesmo 
tempo em que se constituía num grave risco à unidade nacional, pela 
iminente formação de dois brasis - um rico e promissor e outro 
pobre e subdesenvolvido. 

Dessa preocupação, surgiu. cm 1959, a SUDENE. como solução 
capaz de corrigir os nossos desníveis s6cio-econômicos e também a 
fortalecer a unidade nacional. 

Durante os primeiros dez anos da sua existência, a SUOENE 
propiciou ao Nordeste uma apreciável faixa de recursos, implantan
do indústrias e, ao mesmo tempo, ampliando a ínfra~estrutura 

existente em toda a área de sua jurisdição, preparando-a para enfren
tar as adversidades decorrentes do fenômeno cíclico das secas. 

Naquela fase. o povo nordestino, viveu a agradável perspectiva 
da crescente oferta de novos empregos, embora ainda insuficiente pa
ra atender a sua demanda sempre progressiva. Havia contudo o 
aparecimento do fator esperança, de há muito ausente do Nordeste, 
sem o qual. impossível já seria conter os riscos de uma explosão so
cial sem precedentes. 

Apenas com o passar de alguns anos as estatísticas começaram a 
confirmar os resultados positivos daquela política, embora existis
sem ainda aspectos outros que estivessem a exigir um maior 
aperfeiçoamento dos sistemas postos em prática. 

Na década de 60, aquele quadro preocupante da renda per capi~ 
ta do n_ordestino, em relação à. oo..édia nacional, começou a sofrer 
profundas e benéficas alterações, chegando a elevar-se de 37% em 
1955 para 50% em 1970. 

E as diretrizes de Governo, do Programa Estratégico de Desen
volvimento, formalmente aprovadas pela reunião ministerial de 17 
de julho de 1967, decidiu. em termos incisivos: "Os incentivos fiscais 
do imposto de renda Ca exemplo do esquema 34 e 18 da SUOENE) 
devem ficar reservados a áreas problemas: Norte e Nordeste", 

Parecia, sem dúvida, uma solene decisão governamental que 
objetivava modificar a fisionomia daquela região do País. 

Todavia, hã um provérbio popular que diz: UA alegria de pobre 
dura pouco" e ele se fez verdade, em toda a sua plenitude, em meio 
daquela fase de euforia nordestina. 

E, a despeito da aprovação daquelas diretrizes de Governo, o 
Nordeste brasileiro, em 1971" e 1972, entre incrédulo e atônito, 
assistiu a uma drástíca sangria dos seus incentivos fiscais que, além 
de já beneficiarem a pe..,>ca, o reflorestamento e o turismo, em qual
quer regi50 do Pafs. passavam também, a partir daquela data, a 
custear o PIN e o PROTERRA. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - v. Ex~ permite um aparte? 

O SR. MURILO PARAISO (ARéNA - PE) - Pois não, 
Senador M arcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (MOB - PE) - E com satisfação, Senador 
Murilo Paraiso, que constatamos que V. Ex' é _mais um i:fãqueles 
que vem juntar a sua voz ao coro de representantes nordestinos na 
denúncia de desvios da política de incentivos fiscais em favor do 
Nordeste. Este ponto específico, ao qual V. Ex' acaba de referir nes~ 
te instante, é que versa, exatamente. sobre outras áreas, outros seto~ 
res da atividade económica que passaram a se beneficiar, também, 
com os chamados artigos 34 e 18, que têm sido um dos itens, entre vá
rios outros, que constituem um dos pleitos mais constantes daqueles 
que vieram daquela região sofrida do BrasiL Portanto, quero congra
tu(arMme com V. Ex~ que procura fixar, bem claramente, o sacrifício 
que vem sendo imposto ao Nordeste, para quem foi criado esse siste
ma do 34/18 e que. infelizmente, hoje, tem uma fatia pequena no bo
lo de incentivos fiscais. O Nordeste. a quem eram-destinados os 100% 
do 34/18 está percebendo. hoje, talvez menos de 20%. Portanto, 
congratulo-me com V. Ex~ e esta renovação da voz nordestina é 
importante, para que se veja que não é passionalismo de alguém que 
possa pertencer à Oposição, mas, na verdade, fruto de uma 
conscientização daqueles que se debruçam sobre o problema do 
subdesenvolvimento do Nordeste brasileiro. Muito obrigado a 
V. Ex' 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE)':" Muito obriga· 
do, Senador Marcos Freire. Acho que a sua contribuição foi, real
mente, muito valiosa. Como qualquer nordestino que aqui se encon
tra, independentemente de cor partidária, o ponto de vista no tocan
te à nossa economia, a economia do Nordeste brasileiro, tem sido 
unânime. 

Continuando, Sr. Presidente: 
Com isso, mais 50% dos incentivos foram retirados da 

SUDENE amputando-se de forma contund~nte a sua programação 
redentora. 

Os incentivos fiscais que se prenunciavam com·o capazes de redi
mir econômico-financeiramente a região nordestina, perderam a sua 
força. A SUDENE começou a claudicar, na sua caminhada. E hoje, 
decorridos 6 anos, dessa fase de substancial redução dos seus recur
sos~-a SUOENE não tem mais força para adonar a sua máquina, 
árciaa para promOver o desenvolvimento dos nordestinos, objeto 
dos seus mais legítimos direitos e sonhos. 

Sem recursos financeiros, as equipes técnicas não podem operar 
miJagres. 

E agora, malgrado a sensibilidade pessoal de S. Ex' o Presidente 
Ernesto Geisel para com os problemas nardestinos, em tantas e tan
tas oportunidades já evidenciada, chega ao nosso conhecimentq a 
Portaria de n9 7l3, do Ministêrio da Fazenda, datada de 6 de dezem
bro último, que mantém para 1978 Os mesmos percentuais de dis
tribuiçào dos incentivos do imposto de renda. 

Isso significa que o FINOR continuará a contar, para o corrente 
exercfcio, com os mesmos 20,07% do ano passado. quando jâ era 
insuportável a pressão vivida pela SUDENE na liberação dos recur~ 
sos comprometidos com os projetos em execução. Reconhecemos, 
todavia, que essa pre:\sào foi. na época. atenuada, embora insu
ficientemente, com a providência do eminente brasileiro. Presidente 
Ernesto Geisel que. no final do ano passado, subscreveu, com recur-
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sos da União, a importância de Cr$ I bilhão, a título de com
plementação da precária receita orçamentária do FINOR, para o 
exercício de 1977. 

Mantido para 1978 o mesmo percentual do FINOR, sem 
qualquer outra providência adicional, o Governo, longe de propiciar 
à.SUDEN.E! qualquer melhoria no quadro das suas atuais dificulda
des financeiras, írá agravá-las ainda mais. 

Tudo isso decorre do verdadeiro engarrafamento financeiro a 
que vêm sendo submetidos os cronogramas dos plano~ da SUDENE, 
diante dos violentos cortes havidos nos incentivos fiscais que lhe 
eram destinados. 

Já não é mais admissível a manutenção dos atuais percentuais re
servados ao FINOR. Eles não condizem com a realidade da 
SUDENE e se chocam com a conscientização e a determinação do 
Nordeste em participar efetivamente do desenvolvimento nacional. 

E tão grave é a situação de algumas indústrias básicas do 
Nordeste, financeiramente comprometidas diante da falta de recur
sos do FINO R que, lamentavelmente, jâ começam a admitir a trans
ferência do ..seu comando acionário para fortes grupos do Centro
Sul, interessados na sua aquisição. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - V. Ex' me permite 
um aparte? 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Com muito 
prazer. 

o Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - O esvaziamento da 
SUDENE está na ordem do dia. V. Ex' mesmo, agora, confrontan
do números de ontem com números de hoje, está demonstrando uma 
faceta desse esvaziamento. Mas aqui me fez lembrar palavras do ex
Ministro Roberto Campos. S. Ex' disse literalmente: "Em governo, 
o humanograma é mais importante que o organograma". Então lan
ço esta pergunta, eminente colega: Não será o humanograma o que 
está causando o esvaziamento da SUDENE? 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Muito obriga
do a V. Ex' pelo aparte. 

Isso enfraquecerá ainda mais a economia nordestina, além de se 
constituir num grave e inaceitável desestimulo à combatividade da 
sua gente. 

Aonde se pretende levar o Nordeste? 
Até onde vai a insensibilidade dos tecnocratas que continuam a 

nào enxergar o fosco que, a cada dia, mais afasta o Nordeste do Bra
sil do seu Centro·Sul? 

Vale a pena aqui mencionar um outro fator que também tem 
concorrido para o agravamento financeiro do programa global da 
SUDENE: a aplicação maciça dos seus recursos no pólo petroquími
co da Sahia, que, no exercício passado absorveu 43,6% da receita da 
SUDENE, enquanto coube aos demais estados nordestinos o saldo 
de 56,4% distribuído na seguinte proporção: 

Pernambuco ...............................•.... 
Ceará ........................................ . 
Minas Gerais .......• ~ ._ ........................ . 
Rio Grande do Norte 
Paraíba 
Alagoas 
Maranhão 
Piauí .................. ~_ ......•..... -... -.... -:-.. . 
Sergipe ................ , .. ~ ..........• _ ....• _ ..•. 

15,36% 
10,58% 
9,29% 
5.97% 
5.29% 
3.09% 
2,43% 
2,34% 
2,05% 

o Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex' um Qutro 
aparte? 

O SlI.. MUR[LO PARAISO (ARENA - PE) - Antes d. con
ceder o aparte a V. Ex'. lerei um trecho rmal. 

Não nos induz o propósito de retardar a implantação do Pólo 
Petroquímico. 

Certamente, é a respeito di3to que o Senador Ruy Santos falaria. 

Reconhecemos o mérito da Bahia, tanto pela sua valiosa contri
buição à economia nacional, como, também, por estar condicionada 
aos mesmos problemas que afligem a todo o Nordeste. 

O que aspiramos é que a SUDENE tenha condições de, igual
mente, aplicar recursos outros, na proporção da sua demanda, nos 
programas industriais prioritários dos demais Estados nordestinos, 
promovendo o seu desenvolvimento de modo harmônico; como tam
bém harmônico queremos seja o próprio crescimento nacional. 

Com a palavra o nobre Senador Ru-y Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Sempre defendi na 
SUDENE uma distribuição mais justa dos recursos do 34/18, mas 
não posso aceitar a restrição de V. Ex' ao pólo petroquímica, por
que, em verdade, ele não é só da Bahia, é do Nordeste e do Brasil. 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Muito obriga
do. Apenas não fiz restrição ao pólo petroquímica. Ao contrârio. 
Antes de dar o aparte a V. Ex', fiz questão de ler o texto que se se
guia àquela observação, exatamente para deixar evidenciado que ja~ 
mais poderíamos ser contrários ao- pólo petroquímica. Apenas acha
mos que não ê justo que o pólo petroquímica absorva uma parcela 
substancial dos recursos da SUDENE, sem que haja para os demais 
estados o mesmo direito. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex' um apar
te, nobre Senador Murilo Paraiso? 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA -PE) - Pois não, no· 
breSenador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - O Sery.ador Ruy Santos de· 
terminou. muito oportunamente, o alcance do pólo petroquímica da 
Bahia, que interessa não s6 ao Nordeste, mas ao Brasil. Por isso mes· 
mo, Senador Murilo Paraiso, ~ que sem nos contrapormos àquele 
empreendimento, julgamos que os seus recursos deveriam vir de ou
tras fontes que não o 34/18. Porque como está ocorrendo, está se 
constituindo num desfalque para o processo desenvolvimentista da 
região. Aquele empreendimento se constitui, no nosso entender, um 
verdadeiro enclave dentro do processo desenvolvimentista nordesti
no. Na verdade, aquele não é um empreendimento tipicamente nor
destino e, conseqüentemente, deveria ser apoiado, efetivado, incenti
vado, mas, através de outros recursos que não os oriundos do 34/18. 
Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Agradeço o 
seu aparte, mas retificaria o seu ponto de vista. Eu diria que, se os in
centivos fiscais, em toda a sua plenitude, estivessem sendo aplicados 
no Nordeste, teríamos chance de fazer outro pólo petroquímico no 
Nordeste, independentemente de recursos oriundos dos cofres da Na
ção, senão aqueles dos incentivos fiscais. 

Por esse motivo, acho que, longe de nós nos opormos ao pólo 
petroquímico. deveríamos lutar, batalhar para que os incentivos fis
cais voltassem à sua plenitude, voltassem a ser aplicados rigorosa
mente no Nordeste, tal como foram previstas as suas aplicações e, 
corri- isso, teríamos não só o pólo petroquímico da Bahia, como em
preendimentos outros, simultâneos, sendo realizados para o desen
volvimento de toda a região nordestina. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Essa é uma velha luta, 
diante da qual o Governo tem-se mostrado inteiramente surdo, con
trariamente aos interesses do Nordeste. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex' um apar-
te? 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Com muita 
honra. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Quero aproveitar a opor
tunidade para convidar V. Ex' e, principalmente, o nobre Senador 
Marcos Freire, a visitar o pólo petroquímica da Bahia, porque, a ho
ra em que verificassem o que ali se está fazendo, V. Ex's teriam orgu-
lho do trabalho brasileiro. -
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o Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Ninguém está pondo em 
dúvida isso, Ex", pelo contrário, ressaltei a importânci.a, não só para 
o Nordeste, mas para o Brasil, do empreendimento em questão. 

O Sr. Helvidlo Nunes (ARENA - PI) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MURILO PARALSO (ARENA - PE) - Com muito 
prazer, nobre Senador Helvídio Nunes. 

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA - PI) - Nobre Senador Mu
rilo Paraíso, inicialmente, quero parabenizar V. Ex' pelo magnifico 
discurso que está proferindo na tarde de hoje, em primeiro lugar, 
pelo carãter de evocação inicial e, em segundo lugar, pela defesa que 
está fazendo da pureza dos incentivos fiscais, tese que venho defen
dendo, hã sete anos, nesta Casa. Quero fixar, neste aparte, que estou
de pleno acordo com o ponto de vista defendido pelo Senador 
Marcos Freire. em que pese a admiração incomensurável que vo
to à Sahia, através do Senador Ruy Santos. Faço apenas uma ligeira 
restrição ao aparte do Senador Marcos Freire: é que o pólo petro
químico da Sahia é t_amMITL_uma obra. de interesse do Nordeste. 
Apenas defendo que metade dos incentivos fiscais não podem ser 
utilizados naquele empreendimento, que poderia ir buscar recursos 
em outras fontes, na hipótese da sangria que se verifica há vários 
anos na distribuição dos incentivos fiscais. Mas, é um empreendi
mento nordestino. Prouvera --ª"peus_ que todos os Estados tivessem 
um empreendimento Igual ao pólo petroquímico da Bahia, mas que 
ele não fosse construído como está sendo, quase que exclusivamente 
com os recursos retirados dos outros Estados do Nordeste, a tal pon
to que ao Piauí e ao Maranhão, apesar da legislação especifica que 
manda que pelo menos 5% seiam-aplicados em cada Estado, o meu 
Estado e o do Senador AJe.:s.ªndre Costa, foram contemplados 
apenas com 2% desses incentivos. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ Lindoso. Fazendo soar a 
campainha.) - Solicito ao nobre orador considerar o s~u tempo 
esgotado. V. Ex' tem 2 minutos apenas. Peço para concluir o seu dis
curso. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Dois segundos apenas, 
Senador. S6 Dara dizer da satisfação do aparte do ilustre 
Senador Helvídip Nun~s, que muito nos sensibilizou, e para escla
recer que S. Ex' não me retificou em nada, porque realmente eu 
ressaltei a importância para o Nordeste, mas que extravasava os in
teresses do Nordeste, porque era um empreendimento que dizia res
peito aos interesses do próprio Brasil. Muito obrigado a V. Ex' 

O SR.·MURILO PARAISO - Para a normalização plena dos 
cronogramas dos investimentos daquele cirgãnismó r~gional, res
ponsável pelo desenvolvimento de uma extensa área do nosso terri
tório, é imperioso que sejam tomadas, pelo Governo, a curto prazo, 
entre outras, as seguintes providências: 

19) injetar na SUDENE recursos da ordem de Cr$ 13 
bilhões, sob forma de subscrição de açôes do FINO R, para 

. sanear os compromissos financeiros acumulados, em 
decorrência dos nocivos cortes dos incentivos fisçais que 
anteriormente lhe pertenciam. 

2~) reintegrar o FINOR na sua primitiva posição, colo~ 
caneio em prática a lúcida diretriz do programa estratégico de 
desenvolvimento: reservar ao Norte e Nordeste os recursos 
provenientes dos incentivos fISCaiS. 

Só assim, Sr. Presidente e Srs .. Senadores, poderemos.tirar a 
SUDENE da agonizante situação em que se encontra ocasionada 
pelo que deixou de perceber, em decorrência da redução dos seus 
incentivos, cujo montante,--ãté 1977, a preços corrigidos, chega a 61 
bilhões de cruzeiros! O que significa ter havido no Nordeste, até 
1977, a' supressão de investimentos que teriam atingido à cifra de 
CrS 183 bilhões! 

É o atual Superintendente da SUDENE, o honrado Eng;' José 
Lins de Albuquerque quem nos diz, após analisar a situação do 
Nordeste, com base no órgão que dirige: 

"Estacionamos ultimamente, em comparação com o 
País. No que tange a certos indicadores, perdemos mesmo 
terreno e posição, como no que se refere à participação no 
produto agrícola e nas exportações e outros. Temos sérios 
problemas reladonados com a distribuição interna dos resul~ 
tados alcançados e há bolsões de maior pobreza, dentro do 
próprio bolsão de pobreza que é o Nordeste. 

Nossa agricultura e nossa pecuária, apesar dos pro
gressos que fizemos ultimamente com o promissor inícío da 
irri"gação e com as experiências em áreas secas,·-não- encon-
tram na prãtica o seu caminho. Os índices de saúde e analfa
betismo estão longe de ser aceitãveis." 

E concluindo, digo ainda: 
Entendemos que a solução dos problemas do Nordeste tem in

discutível sentido nacional. Assim, todos os brasileiros devem 
conferir à SUDENE a in~ocabilidade: que conterem, por 'exemplo, à 
PETROBRÂS. 

Como uma região que, ao longo do tempo e através de todas as 
suas geiações, tem sabido cumprir, com dedicação e heroísmo, os 
seus deveres pátrios, o Nordeste estã a exigir da Nação brasileira, 
nos dias atuais, um tratamento justo e compatível com o que ê dis
pensado às demais regiões do País. 

O Nordeste amadureceu bastante e não mais aceita clemência 
nem muito menos generosidade para a solução dos seus problemas. 
O Nordeste reivindica apenas justiça. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Através da Mensagem 
n9 34, de 1978, o Senhor Presidente da República submete à delibera
ção do Senado a escolha do Sr. Marcos Antonio de Salvo Coimbra, 
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto ao Governo da República 
Árabe do Egito. 

Para a apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão 
extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Braga Junior - Jarbas Passarinho - Fausto 
Castelo-Branco - Petrônio Portella - Domício Gondim - A,r09n 
de Mello - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lo~ri.val Baptista 
_ Luiz Viana - Dirceu Cardoso - João Calmon - Roberto Satur
nino - Benjamin Farah - Hugo Ramos - Gustavo Capanema -
Franc,o Montore - Orestes Quércia - Benedito Ferreira - ItaUvio 
Coelho 7. Mendes Canale - Leite Chaves - Mattos Leão -
Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está (inda. a_ Hora do 
expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296' do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n~ 299, de 1976, do Se
nhor Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à 
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECER, sob n~ 909, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalídade, 

com voto vencido dos Senhores Senadores Cunha Lima e Dir· 
ceu Cardoso. 

$obre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo 19-5ecretârio. 
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E lido e aprol'ado o seguiTltf! 

REQUERIMENTO N' 10, DE 1978 

Nos termos do 3rt. 282 do Regimento Interno, requeremos 
tenham tramitação em conjunto os Projetas de Lei do Senado n9s 
229. de 1976 e 22b, de (977, ambos de autoria do primeiro signatãrio 
deste. 

Sala das Sessões. 8 de março de 1978. - Nelson Carneiro - Hel
vídio Nunes. 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Em conseqUência da 
deliberação do Plenário, os Projetos de lei n9s 299, de 1976, e 220, de 
1977, passam a tramitar em conjunto, saindo da Ordem do Dia, 
portanto, o de nY 299/76. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item Z: 

Discussào, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidade, nos termos do arL 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado nl' 70, de 1977. do Senhor Sena
dor Vasconcelos Torres, que assegura aos empregados o direi~ 
to de preferência para subscrever 20% dos aumentos de capi
tal realizados por sociedades anônimas, tendo 

PARECER, sob ni' 914, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicídade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Sr. Presidente, pe
ço a palavra para discutir () projeto. 

O SR. PRESIDENTE (José lindoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senudor Vusconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - Ri. Para 
discutir o projeto. Sem reVisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, confesso que não estou entendendo mais nada. 
Compreendo o significado desta palavra injuridicidade como neolo
gismo parlamentar, quando se pretende fulminar uma iniciativa vâli~ 
da. 

Mas, meu Deus, no meu Estado, O glorioso Movimento 
Democrático Brasileiro diz que a ARENA ê a responsável por não 
deixar paSfiar nada em benefício do trabalhador, e, ê um relator do 
MDS que, em pouquíssimas palavras, em parecer sumário, arreben
ta uma iniciativa em favor do trabalhador brasileiro. O nobre 
Senador Leite Chaves, Relator, que me perdoe, em que pese à 
admiração que tenho por S. Ex' em razão de sua combatividade, sua 
inteligência e, além disso, há um traço comum entre nós dois -
ambos pertencemOs ao Banco do Brasil. Sr. Presidente, em trabalho 
sério, procurei regulamentar aquilo que tem sido uma mentira em to
das as Constituições brasHeiras - a participação do trabalhador bra
sileiro nos lucros das empresas. Trata~se de pequeno avanço; é um 
palmo no terreno que procurei conquistar, dentro dessa rotina, por~ 
quanto hã, realmente, uma burocracia no seio das Comissões Téc
nicas, e S. Ex', o nobre Relàtor, venha dar parecer com esta p.?lavra 
mãgica e arrebentativa: injuridicidade. 

Sr. Presidente, não me conformo. Evidente que os critérios já 
estão estabelecidos, mas difíceis de serem aceitos por mim, que ando 
pelo Rio de Janeiro e encontro a ressonância de uma campanha feroz 
de intriga que diz; a ARENA é contra o trabalhador brasileiro. 

Se fosse um companheiro de Partido que tivesse dado esse pare
cer, eu também estaria inconformado. Mas de um oposicionista? O 
nobre Senador Sr. Leite Chaves, repito, tem a minha admiraçào mas 
assina uma coisa totalmente condensada, não diria pré-fabricada, 
porque conheço a inteligência de S.,. Ex~' 

Estou pretendendo que haja um direito de preferência aos 
empregados para subscrever 20% dos aUmentos de capital realizados 
por sociedades anónimas. Trata~se de projeto evidentemente dentro 
do espírito do moderno Direito Trabalhista, sério, oportuno, e seria 
uma definição em torno daquilo que Se tem pretendido fazer e nunca 
se fez neste País, enquanto em Outros existe: a participação do 

trabalhadores. Não é unia participação demagógica, e sim que, 
quando seja atitorizado, por uma assembléia-geral, um aumento de 
capital, o trabalhador tenha direito a subscrever 20% das ações. 
partindo do prinCípio sociológico de que o trabalhador é o maior 
interessado no progresso da empresa e ainda dentro de outro princí~ 
pio trabalhista de que, quando a empresa vai mal, o trabalhador vai 
pior, e quando a empresa vai bem, geralmente o trabalhador não 
acompanha esse bom andamento dos patrões. 

Sr. Presídente, vou para o meu 32'i' ano de mandato parlamentar 
ininterrupto. Inclusive tenho procurado vir pouco a esta Casa. Fre
qUento o Senado, mando meus projetas, no entanto alguns me tra
zem inconformidade. Se estou sabendo, se estou vendo, se estou teste
munhando que o Presidente Geisel procura um diálogo com a classe 
trabalhadora, como o futuro Presidente, o General João Baptista 
Figueiredo, procura alargar uma faixa de entendimento, que não é 
possível uma democracia neste País sem que haja também abertura 
para a área trabalhista, para a área sindical, como pode projeto desta 
natureza sofrer uma espécie de ação de DDT parlamentar, e um 
DDD emedebista, não é nem arenista, para acabar como se fosse um 
inseto pernicioso, e inquinado com este nome - injuridicidade. 

Sr. Presidente, com o devido respeito ao Relator, é inaceitável. 
Ponham outros argumentos, mas não me venham com esta 

palavra artificiosa, injusta, inoportuna - me perdoem, sei que é 
parlamentar. porque o que o povo fala não pode deixar de ser falado 
aqui "fajuta", "fajuta" no melhor sentido que o povo emprega para 
as coisas que não consentâneas com arealidade popular. 

Apelo em particular, para os meus companheiros da Aliança Re
novadora Nacional e também do glorioso Movimento Democrãtico 
Brasileiro, para que modifiquem a orientação daquilo que - sei -
deve ter partido COm boa intenção. 

Faço questão de frisar que tenho amizade e admiração pelo Se
nador Leite Chaves, mas data venia. tenho a impressão de que S. Ex' 
não se adentrou bem no espírito do meu projeto, projeto que ê argu~ 
mentativo, "assegurando aos empregados o direito de preferência pa
ra subscrever 20% dos aumentos de capital'realizados por sociedades 
anônimas". 

Somos um País de regime capitalista, embora sem capital, mas 
que não pode, de maneira nenhuma, devido à nossa situação sul gene~ 
ris nesse setor, ignorar a participação obreira. 

Confesso Sr. Presidente, que atê teria sido melhor se tivesse che
gado atrasado, e, hoje, infelizmente, tive que chegar, porque vârias 
pessoas no Estado do Rio me procuraram. Inclusive fiquei um pouco 
magoado por não estar presente à posse do novo Senador do meu Es~ 
tado, a quem desejava abraçar na hora, embora o tivesse feito antes, 
mas aqui significaria meu apreço ao novo fluminense que se empossa 
nesta Casa. 

Sr. Presidente, a exemplo dos outros projetas, preferia que esta 
proposlção não fosse apresentada por mim. mas por outros Senado· 
res, aquilo que poderia chamar de "projetas indigentes". t um "Ins~ 
tituto Médico Legal parlamentar" que não identifica nada, quer di· 
zer, não dá caixão de primeira, de segunda nem de terceira. É o cai
x.ão de indigente. Sepulta o cara sem nome, sem nada e não põe nem 
cruz ... f: em cova rasa. São as covas rasas do idealismo parlamentar, 
que -a mim não desestimulam, porque já estou tarimbado. Trinta e 
dois anos, Sr. Presidente, não ê brincadeira, é uma vida! Há um re-
curso: (:m vez de enterrar como indigente, que se mande fazer uma 
perícia no Instituto Felix Pacheco, que eu chamaria aqui a diligência. 
Mandem ao Ministério do Trabalho, para ouvir a opinião do Gover
no. 

Aqui neste Senado, meus queridos colegas, às vezes um projeto 
leva quatro, cinco, seis, oito, dez, doze, vinte anos até. Em vez de ser 
sepultado assim, que mandem para o Ministério que, inteligentemen~ 
te, não responde. Então, pelo menos, tem-se uma colher de chá.. fica 
a idéia fixada, aventa~se a possibilidade de, pelo menos, se realizar 
um anseio da classe trabalhadora brasileira, mas não se faz isso, em
pregar essa palavra injuridicidade. que é um enterro sem coroa, sem 
vela e sem direito à missa de 7'i' dia. 
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Ah! Senador Leite Chaves, onde V. Ex' está que não responde? 
Não o vejo aqui ... 

o Sr. Orestes Quércía (MOB - SP) - Permite V. E:v um apar-
te? 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ) - ~Permi-

to. 
Aliãs, nesta altura, usando V. Ex' um bigode igual ao meu, 

espero que esteja de acordo com a minha idéia ... 

O Sr. Orestes Quércia (MOB - SP) - Em razão da au-sência 
do Senador Leite Chaves e já que V. Ex' conclama a presença do 
nosso companheiro ... 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ) - Não 
conc1amo, pergunto. 

O Sr. Orestes Quércia (MDS - SP) - t uma questão de inter
pretação. Mas gostaria de lembrar a V. Ex' o seguinte: V.Ex' não 
precisa preocupar-s:e com o Senador Leite Chaves nem com "O MOS. 
Se V. Ex~ está tão convicto de suas razões - e deve estar - evidente.. 
mente que o partido de V. Ex', que é maioria nesta Casa, vai dar 
amparo à opinião de V. Ex' e vai apoiar o projeto de V. Ex' No 
entanto, não vejo razão de críticas ao MDB, ao contrârio.-Acho que 
o partido de V. Ex', que tem mais de dois terços de Senadores nesta 
Casa, tem condições de aprovar o projeto de V. Ex' 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ) - Não foi 
à-toa que V. Ex' foi o Senador mais votado em São Paulo. Com um 
argumento desses. vejo que V. Ex' não é carne nem peixe. Atribui 
uma responsabilidade à ARENA, que poderá acompanhar-me ou 
não. Faço questão de elogiar o ,Senador Leite Chaves, meu amigo, 
meu colega de Banco do Brasil. Não estou lançando um desafio à 
ARENA. A ARENA é uma situação, a ARENA não chega a ser um 
partido. Estou é preocupado com o meu Estado, onde, Sr. Presiden
te, há uma intrigalhada terrível com a ARENA. Se a ARENA 
ganhar no Estado do Rio será zebra. Zebra mesmo! Somos aponta
dos como inimigos dos trabalhadores. O problema ê de relator. E es
tou falando com o devido respeito a um homem a quem quero um 
bem que não tem tamanho, imenso. mas que, em torno de um proje~ 
to, profundamente documentado, deu um parecer do tamanho de 
uma pílula anticoncepcional. É para não na!fcer nada! 'Pequeninho. 
Quem tem o avulso da Ordem do Oia poderá verificar isso. Falta-lhe -
consistência. ---

Mas vou insistir numa luta que é uma batalha. A participação 
nos lucros das empresas por parte dos trabalhadores é uma idéia que 
não pode ser demagógica, é uma aspiração democrática dos Gover
nos ante e pós-Revolução. Mas ainda não se chegou a nada e apela
se para a imaginaçuo, para a atividade criadora. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - V. Ex' permite um apar-
te? 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ) - Com 
muito prazer. 

o Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - A propósito do aparte do 
nobre Senador Orestes Quércia, queria apenas dizer a S. Ex', por 
intermédio do meu brilhante colega, que na Comissão de Constitui
çào e Justiça houve 5 Senadores do' MOB que votaram contra o 
projeto e apenas 2 da ARENA. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ) - Muito 
obrigado. Mas gostaria de dizer que o Senador Orestes Quêrcia me 
fez um bem muito grande. Perdoe~me, Sr. Presidente, a maneíra de 
falar, mas S. Ex~ me deu como que uma operação "baba de 
quiabo", para escorregar! Ele lançou um desafio ao rn'eu querido 
partido. Que meu líder e meus vices_-líderes me apóiem, não neste 
transe, mas nesta conjuntura. Apelo também para o MOS, porque 
há trabalhistas aqui profundos ideólogos. Estou vendo um, rodando 
na cadeira a toda hora. Esse então estou vendo está comigo em gêne
ro, número e caso. t esse jovem e brilhante pernambucano Marcos 

Freire. Quando S. Ex' começa a balançar e a rodar na cadeira é por
que vai aprovar ... 

Faço um apelo: apesar do parecer contrário do Senador Leite 
Chaves, apelo para o Senador Eurico Rezende, para o Senador HelvÍ
dia Nunes: que não deixem o seu correligionário nesta hora abando
nado! Que me apóiem, aprovando esse projeto neste turno, para que 
depois, então, se examinem outros aspectos e se constate a sincerida
de com que estou defendendo a proposição. 

Era o que queria dizer, Sr. Presidente, certo de que nem tudo 
que às vezes tem aquele carimbo de injuridicidade está perdido. Ao 
grande vice-líder e amigo ora em exercício, Senador Helvídio Nunes, 
peço que me dê e.<;sa colher-de-chá em relação à proposição que fLgu
ra como item n9 2 da pauta da Ordem do Dia de Hoje. (Muito bemf) 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, requeri
mento que vai ser lido pelo Sr. 19~5ecretário. 

E lido o Jeguinre 

REQUERIMENTO N' 11, DE 1978 

Nos termos do art. 310. alinea "b", do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n9 70, 
de 1977, a fim de que seja encaminhado ao reexame da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Sessões. 8 de março de 1978. - Helvídio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Em votação o requeri
mento. 

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Sr. Presidente, pe.. 
ço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Tem a palavra o nobre 
Senador Vasc.oncelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ. Para enca
minhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não quero mais cansar meus colegas, mas o requerimento já é 
alguma coisa para mim. A decisão do nobre líder em exercício, Sena
dor Helvidio Nunes, representa alguma coisa e, neste passo, me 
abalanço a pedir ao próprio Relator, meu amigo, Senador Leite Cha
ves, a quem tanto admiro, que se adentre na matéria e a reexamine. 

Sr. Presidente, pelo menos não nouve enterro de indigente, o 
funeral foi adiado. -

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Em votação o requeri~ 
menta. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta~ 
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria sai da 

Ordem do Dia para o reexame solicitado. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) Item 3: 

Discussào, em primeiro turno (apreciação prelimínar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 180, de 1977, do Se
nhor Senador Nelson Carneiro, que fixa em 20% a taxa de 
correção monetária incidente sobre os financiamentos desti
nados à aquisição ou construção de moradia própi"ía, tendo 

PARECER, sob ní' 942, de 1977, dá Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade~-<Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta

dos. (~ausa.) Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 
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E o seguinte o profeto re;eitado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 180, DE 1977 

Fixa em 20% a taxa de correção monetária incidente sobre 
os financiamentos destinados à aquisição ou construcão de 
moradia própria. 

o Congresso Naciona.l decreta: 
ArL [", A taxa anual de correção monetária incidente sobre os 

financ':"mentos destinadQs à aquisição ou construção de moradia 
própria, ... .,cedídos a mutuários cuja renda familiar não exceda a 6 
(seis) salário~ "'ínimos regionais por mês, terá o limite mãximo de 
20% (vinte por cen'!o). 

Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos financia~ 
mentos concedidos através do Sistema Financeiro da Habitação, 
assim como aos outorgados pela Caixa Econômica Federal, com 
garantia hipotecária. 

Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
60 (sessenta) dias. 

Art. 39 Esta_lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam~se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está esgotada a maté· 
ria constante da Ordem do Dia. 

Ainda hã oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Sena
dor Arnon de Mello. 

o SR. ARNON DE MELLO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REl'lSÀO DO ORADOR. SERÃ PU
BL,ICADO POSTERIORMENTE. 

o SR. PRESIDENTE (José Undoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Otair Becker. 

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

Encerra-se hoje, em FlorianópoHs, o I Encontro Nacional de 
Fruticultura de Clima Temperado, com a participaçã.o de cerca de 
2QO técnicos de todo o País. O encontro tem por finalidade a integra~ 
ção de órgãos oficiais, técnicos, empresário e produtores, visando a 
análise e encaminhamento de soluções para modernização tecnológi
ca de produção; adptação e viabilidade do setor às diretrizes na
cionais de política agrícola e económica; fortalecimento infr~-e_strutu
ral das áreas de comercialização, armazenagem e industrialízação; e 
envolvimento de órgãos de setores ligados a essa atividade, para pro
mover e priorizar programas relativos ao abastecimento interno de 
frutas de clima temperado. 

O Encontro que hoje se encerra teve como patrocinadores a 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Santa Catarina, atra
vés da Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuária S( A 
(EMPASC) e-a As-sodação de Crédito e Assistência Rural de Santa 
Catarina (ACARESC). Foi promoção da Sociedade: J:Jrª_sileira de 
Fruticultura. A comissão organizadora teve como presidente o técni
co Anísio Camilo. 

A importância do acontecimento é considerãvel, tendo em vista 
o desenvolvimento da cultura de frutas de clima temperado no Bra~ 
sil, conforme já tive oportunidade de salientar desta tribuna por mais 
de uma vez. O Brasil importa cerca de 200 mil toneladas de maçã por 
ano, enquanto nossa produção chega a apenas a vinte mil toneladas 
aproximadamente. O consumo por pessoa/ano ê, em média, de dois 
quilos em nosso País, enquanto na Argentina atinge a cerca de qua
torze quilos. Esses dados mostram a necessidade de pensarmos por 
enquanto apenas em mercado interno, apesar da excelente qualidade 
do nosso produto e das possibilidades de multiplicarmos a produção 
em poucos anos. 

Do I Encontro Nacional de Fruticultura de Clima Temperado 
participam técnicos d_o Ministério da Agricultura, lá recolhendo 
subsídios para a elaboração de diretrizes para o setor, ao mesmo tem
po que informam sobre medidas já em execução. 

Sr-o Presidente: 

Coincidentemente, estive ontem à tarde com o Miriistro Alysson 
Paulinelli, em audiência que me concedeu para tratar de assuntos di~ 
versos do interesse do meu Estado. Tivemos, assim, oportunidade de 
tratarmos de vários assuntos relacionados cam 9 Encontro Nacional 
de Fruticultura de Clima Temperado. Verifiquei inquestionável inte
resse do Ministro da Agricultura pelo assunto, empenhado que estã 
na obtenção de soluções rápidas para problemas de armazenagem, 
industrialização e preços de sustentação para o produto. Discuti, ain
da, com o Ministro Paulinelli a questão relacionada com incentivos 
fiscais para o setor, que, segundo constatei, deverão aumentar nos 
próximos exercícios. No que diz respeito a esse aspecto do problema, 
~§tª 9 Ministério da Agricultura empenhado em que os novos proje
tos a serem favorecidos por incentivos fiscais apresentem recursos pa· 
ra o armazenamento do produto, de forma a eliminar o problema de 
aumento de produção sem condições de armazenamento. Esta uma 
medida que me parece acertada e que, sem dúvida, fortalecerá sobre~ 
modo o setor, livrando~o de uma insegurança que afeta fortemente O 

preço do produto e dessa forma o produtor. 
Foi com satisfaç30 que ouvi do Ministro da Agricultura a con~ 

firmação de que irá a SRnta Catarina no próximo mês, para partici
par da Festa Nacional da Maçã, a realizar-se no dia I'" daquele mês, 
em São Joaquim, para a qual está convidado tambêm o Presidente 
da República. 

A presença do Ministro AI1ysson Paulinelli em São Joaquim hã 
de ser significativa, inclusive porque propiciará a Sua Excelência oca· 
sião para informar os produtores sobre medidas em favor da fruticul. 
tura, especialmente da maçã. 
- Tive ainda a satisfação de ver o Ministro da Agricultura a par de 

vários outros problemas da agricultura catarinense, sobre os quais fa
lamos, deixando-me a convicção de que todos terão decisiva ajuda 
daquele Ministério para sua pronta sólução. Resta-me, Sr. Presiden
te, saudar os promotores e participantes do I Encontro Nacional de 
Fruticultura de Clima Temperado, expressando a certeza de que, tra
balhando juntos, encontraremos os rumos melhores para o cresci
mento desse setor de atõvidade, de grande importância para a econo
mta nacional, pois a prazo curto poderemos produzir não s6 o neces
sário ao abastecimento interno como, em etapa posterior, participar 
ativa e vantajosamente do mercado internacional. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao 
nobreSenador Evelásio Vieira. 

o SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDS - se. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Mais do que nunca estamos convencidos do acerto das posições 
que vimos defendendo desde o início do nosso mandato. 

O País chegou, após anos de excessiva abertura externa, a uma 
situação incómoda e de difícil saída. Tudo o que exporta está, de 
antemão, comprometido, uma vez que os compromissos existentes 
sào alt1ssimos, nitidamente superiores à capacidade brasileira atuaI 
de saldá-los. 

Respondemos ao deficit de 3 bilhões e 900 milhões de dólares 
em serviços com um saldo positivo de apenas 138 milhões de dólares 
na balança comercial. Convenhamos que esse resultado ê,-inexpressí. 
vo, frente à magnitude do problema com que se defronta o País. 

Daí por que, segundo os dados oficiais, a dívida externa brasilei· 
ra cresceu de 5 bilhões e 200 milhões de dólares em 1977. 

Para colocar na sombra o vulto enorme representado pelo 
endividamento externo que hoje alcança os 31 bilhões e 200 milhões 
de dólares, a propaganda oficial carregou sobre o parco resultado 
obtido nas transações comerciais, cujo saldo posítivo - repetimos - -
foi de 138 milhões de dólares. 

Há tempos atrás, o crescimento anual do Produto Interno at:uto 
era cantado em prosa e verso. Hoje, o esforço das autoridades 
encarregadas do setor econômico-financeiro é no sentido de diminuir 
o ritmo de crescimento do PIB. Mas enquanto este cresceu de apenas 
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5 por cento em [977, o rítmo de elevaçào da dívida externa foi bem 
superior, em torno dos 20%. 

Em ral:ào disso, a dívida externa representava, ao final de 1977, 
19% do Produto I nterno BrasileIro, ou seja, da produção de bens e 
serviços finais decorrentes do esforço e do trabalho, do suor, do 
sacrifído de todo um pMO. 

Não resta nenhuma dúvida que a excessiva abertura externa do 
Pais representa um ónus de dimensões bastante amplas. Se, de um 
lado, a abertura significa manter o ritmo das importaçoes e do 
crescente endividamento e.'\terno, de outro, o remendo desajeítado 
têm sido as exportações. 

Um duplo sacrifício_ é imposto li população brasileira, 
Sr. Presidente, pois a política global qUe favorece as exportações 
reduz o mercado interno, ao tempo em que também faz vista grossa 
ao processo inflaciontirio. atacado em seus efeitos, nunca em suas 
causas reais. 

Dissemos que as exportações reduzem o mercado interno, Resta 
pois esclarecer essa afirmação. 

Em junho de 1977. a revista Cm{juntura Económica, da Funda
çào Getúlio Vargas, publicou artigo entitulado "Comércio Exterior e 
Crescimento Económico". O objetivo desse trabalho era o de verifi
car. tendo em vista os dados existentes para o nosso -Pars, por 
comparação internacional, se a economia brasileira estaria ou não 
com uma abertura muito grande para o exterior. 

Considerando as conseqUências do atual elevado níveC-d-e
endividamento externo do País, o órgão da Fundação Getúlio 
Vargas concluiu que "a economia brasileira estaria excessivamente 
aberta, em relação ao padrão de evolução de paLses grandes". 

Uma outra conclusão parece-nos inevitável, a de que, sendo 
excessiva a abertur::l ao exterior, o mercado interno brasileiro é 
sacrificado, reduzido. 

Dai a nossa preocupação constante em ampliar esse mercado 
interno, que afinal são os consumidores brasileiros em muitos casos 
o~ pré~consumidores, isto é, a massa enorme daqueles que, devido à 
pobreza, mal subsistem. 

Cube, portanto, colocar uma questão. na verdade extremamente 
simples, derivada de todo o raciocínio que vimos fazendo até o 
m()mento: qual o caminho para que seja ampliado o mercado interno 
brasileiro? 

Acreditamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que esse é, e cada 
vez mais, o problema básico da nossa economia, sem a resolução do 
qual não se poderá atingir -uma--nõva etapa, de maior conteúdo so
cial, d() processo de desenvolvimento brasileiro. 

O maior conteúdo social do desenvolvimento económico 
brasileiro ocorrerâ quando forem admitidos novos participantes à 
divisão do bolo produtivo do País, quer dizer. quando a renda na
cional for distribuída visando favorecer o consumo das camadas 
mais pobres da populaçào, que é hoje, inquestionavelmente, a ampla 
maioria. 

A primeira e mais essencial das medidas práticas, é aumentar o 
poder aquisitivo da massa assalariada. Para tanto, cabe reformular a 
denominada política salarial. que parte de um erro básico de avalia
ção, qUOlI seja o de que os salários sáo causa da inflação. 

É engano acreditar que o revigoramento do consumo, por si só, 
possa encarecer os produtos, a menos que o sistema produtivo esteja 
operando a todo vapor, ocupando toda a sua capacidade. 

Portanto, antes de atribuir à demanda todas as distorções infla
cionárias, é necessário aprofundar a análise, para captar em que 
proporção os preços adquiriram uma relativa autonomia em relação 
a todo o sistema produtivo. 

l: preciso perguntar a cada momento: por que os preços sobem, 
ainda quando os salários estão sob rigoroso controle, -da mesma 
forma quc= a demanda? 

Temer alargar o mercado interno. pelo receio de que se acelere o 
proces."iO inflacionário, é esquecer que este subsiste ainda agora, no. 
momento mesmo em que predomina a excessiva abertura da econo
mia brasileira, a qual gera OlS distorções do endividamento externo e 
dos incentivos fiscais para o consumidor de OUlW3 pws,,;. 

o Sr. Benjamim Farah (ARENA - RJ) - Permite V, Ex' um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouvírei V. Ex' 
con'\ prazer, dentro de alguns inst...lOtes. 

O cerne da política económica atual é repleto de contrndições, 
Enquanto parcelas vastíssim,ls da população são coloclldas à mar
gem do consumo, por temor da innação, esta está presente, correndo 
VOT<lZ sobre o poder aquisitivo daqueles que pouco têm, Enquanto se 
(;ontinua a acreditar. conforme a Mensagem do Poder Executivo ao 
Congresso Nacional, que o crescimento pode ser até antagônico à 
distribuição de renda, um e outro são paralisados. 

Não podemos continuar sendo um País de mào~de"obra barata, 
mão-de-obra que não compra porque os preços internos são eleva
dos, mas que ussiste ii. exportação dos mesmos produtos até mesmo 
peJa metade do valor com que são vendidos no mercado nacional. 

Ouço, agora, o nobre Senador Benjamim Farah. 
O Sr. Benjamim Farah (MOS - RS) - Quero congratular-me 

com V. Ex~ pelo brilhante discurso - oportuno, sereno. objetivo, sé
rio_ Tem V. Ex~ razão. Nós estamos num regime revolucionãrio. A 
Revolução preocupa-se muito com os 'políticos. Qui-llquer coisa, a 
mão-de-ferro cai em cima do político como Se nós fõssemos uma 
cabeça de turco. No entanto, o abuso do poder econômico está 
desafiando, está humilhando o nosso povo, V, Ex' entra em um mer
cado e vê um produto com três, quatro remarcações. O aumento, por 
exemplo. de certos produtos, não, se justifica, porque se custou um 
determinado preço, por que aquele aumento? O que poderia aumen
tar. o que seria justificável, no caso, era se esse produto custasse mais 
caro. Outra coisa que considero um absurdo é o aumento da gasoli
na. Relativamente ao aumento da gasolina, o que ocorre é o 
seguintç:: essas empresas fazem grandes estoques. Só nesse aumento 
V. Ex' não pode calcular o lucro excessivo, extraordinário, que essas 
empresas colhem - sobretudo essas que distribuem - com esses 
aumentos que vêm assim inopinadamente, Estamos vivendo uma ver~ 
dadeira anarquia de preços que, llliás. é um instrumento fabuloso 
para aqueles que querem fazer subversão, porque um dos 
mandamentos da subversão é a anarquia de preços; outra anarquia é 
a qllestão do dólar. Em toda parte da Europa o dólar está sofrendo 
um rebaixamento e no Brasil o dólar sobe constantemente. O 
discurso de V, Ex' é oportuno. merece ser meditado e chamo a aten
ção do Governo para essa palavra, serena mais ímportante, que 
traduz o sentimento nào de uma bancada, mas de um povo sofrido e 
que espera uma providéncia. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - Se) - Muito obrigado 
pela intervenção de V. Ex' 

Dessa forma é de toda a conveniência reduzir, no que for 
possível, o grau de abertura da economia brasileira ao exterior, que 
todos sabemos hoje é excessiva, adicionando ao mercado interno o 
resultado dessa redução. 

Logo a seguir, cabe complementar essa primeira etapa, -pefa 
expansão do mercado brasileiro de consumo de bens ditos tradi
cionais (alimentação, vestuário e habitação). Diversas outras me
didas redistributivas serão de toda importância realizar, dentre elas a 
relativa à revisão da estrutura agrária, em diversas regiões do País, 
de forma a baratear os gêneros de primeira necessidade, reforçando 
também a base agrícola brasileira, quando então poder-se-á re
compor o quadro das exportações. 

Essas medidas que estamos enunciando não são novas, fazem 
parte do programa partidário do Movimento Democrático 
Brasileiro, _que é substancialmente um programa alternativo ao mo· 
delo hoje em vigor, o qual demonstra, a cada dia que passa, o 
aprofundamento dos seus conflitos internos, O País não pode crescer 
porque isso pode representar efeitos negativos sobre o balanço de 
pagamentos. O Pafs não pode crescer, pois. se assim fosse, a espiral 
de preços ascenderia a níveis insustentâveis. 

Diante disso, Sr. Presidente, um modelo alternativo pode ser 
i:-1ici:adp pela 'lixpar.:.ao lIi~ur~s.:::.. e em duas eUlp:U., como jã apresen-
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tamos, do nosso mercado interno, A excessiva abertura externa da 
economia sería obviamente rcdulidu, rC!duzindo-se também, em 
conseqUência os riscos representados pelos reflexos de uma crise 
internacional. como a iniciada em 1973. Esta última tem sido 
culpabilizada por todos os males sofridos pela economia braslleira, 
quando em verdade a o.:Ulpll maior deveria recair - para sermos mais 
verdadeiros - na imprevidente e excessiva abertura externa do 
sistema económico brasileiro ao exteríor. 

o Sr. Osircs Teixeira (ARENA - GO) - Permite V. Ex" um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Co"m muito pra-
zero 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - 1:: evidente que o as
sunto abordado par V, Ex' é daqueles que merecem atenta reflexão, 
sobretudo porque V. Ex~, agora, inicia uma fase nova nos debates 
neste plenário. que é o de apontar, levantar, discutir e debater a 
problem<Ítica brasileira e concLuir por aponuu modelos capazes de 
superá-ta, t: ev:dente que o discurso que V. Ex~ está a pronunciar, 
nesta tarde, haverá. sem dúvida, .de ter alguns desdobramentos, 
desdobramentos que implicarão em debates e discussões das teses 
levantadas por V. Ex~ E, não sendo eu um expert, mas um curioso, 
no setor de economia, irei, oportunamente, ainda nesta semana, se 
Deus quíser, responder item a item o discurso que V. Ex' está a 
pronunciar- nesta tarde, com o brilhantismo que sempre lhe é pe
culiar. Todavia, à guisa de [n1róito, não poderia deixar de tecer um 
ou dois comentários a propósito das conclusões de V. Ex' A mim me 
parece que V, Ex', ao falar da economia brasileira, ao levantar o per
m do modelo económico brasileiro, e ao co!â-lo com o ideal de 
V. Ex~, a mim me parece, repito, que V. Ex.~ está tentando trJ.duzir 
ao País que as medidas não são tomadas porque não interessa serem 
tomadas. Dá~se a impressão de que vivemos - e quando digo nós, 
renro-me ao mundo contemporâneo - em um mar de rosas, e que 
nenhum país do mundo se encontra em dificuldades ççQnômico
nnanceiras, inclusíve o Brasil, e que todos. os nossos problemas pode
riam ser solucionados. E, mais ainda, que vivemos em um pafs isola
do, ilhado de todo o mundo e que podemos, realmente, m.anipular 
n05SOS interesses econômicos ao sabor dos interesses nacionais, quan
do V, Ex~ mesmo sabe que essa crise. apontada, assim, en passant 
por V. Ex~ em seu discurso, que eclodiu em 1973, com o aumento 
inusitado dos preços do petróleo e que vem num cresCendo assusta
dor, essa crise, repito, é inquestionavelmente - e V, Ex· afirma di
ferente - a responsável pelas dificuldades econômico-financeiras 
não só do Brasil mas, praticamente, de todos os países não produto
res de petróleo e até daqueles que produzem petróleo. como os Esta
dos Unidos da América. Lemos, diariamente, gravíssimas dificulda
des como tomadas de posição do eminente Presidente Cart~r, no 
setor da economia interna, resultantes do aumento do petróleo e na
quilo que ele representa para a dinâmica da economia no(te-america
na. E V. Ex' vem, simplistícamente. querer dizer que se quer atribuir 
à crise internacional as dificuldades brasileiras quando, na verdade, 
as causas seriam outras. Ora, é uma anrmação realmente simplista e 
que V. Ex~ dificilmente - não acredito mesmo - e creio atê impos
sível - V, Ex~ provar uma afirmativa dessa natureza. V. Ex.', na
turalmente, no ardor de combater o Governo, no ardor de dizer que 
o modelo económico está errado, faz afirmações que eu diria até dis
paratadas. V. Ex. diz que enquanto nós nos preocupamos com o se
tor de exportações, enquanto o Brasil faz uma abertura excessiva ao 
modelo de exportaç1io, esquece-se do mercado interno porque a todo 
instante se vê um aumento desenfreado dos preços. Se V. Ex' se re
portar às estatísticas, aos documentos da Fundação Getúlio Vargas, 
e de tantas outras instituições preocupadas com o setor econômico 
brasileiro. V, Ex' haverá de verificar que há, sim, preocupação níti
da, uma enfatização nccessári<u~e qUe, se é importante ampliar-se o 
mercado interno, se é importante conter os preços na área interna, ê 
também importante optar-se por um modelo também de exportação, 
para que se dê a este País condições de estarmos aqui, no dia de hoje, 
orgulhosos de ver uma nação como o RTI.\!'iil, um P:.lfs em via.s de de-

senvolvimento, um País que pode afirmar-se e estar num palco 
import<mte como o da Alemanha FederuI, a discutir, o Presidente Er
nesto Geise! e Walter Scheel, de igual para igual, reputando aquele 
Presidente o Brasíl um parceiro importante nas transações que deve 
realizar no setor comercial. um parceiro importante para que-o Bra
sil possa ser aliado da Alemanha que, como V. Ex~ sabe, é altamente 
desenvolvida, praticamente com renda per capita de dez mil dólares 
ano, e que encontra no Brasil, não para efeito internacional. mas 
como resultado de uma análise fria de sua condição interna, como 
resultante de uma análise fria da sua viabilidade internacional, en
contra no Brasil condições de confiar-lhe. por exemplo, dotacões pa
ra financiamento - e concedidas logo no primeiro dia da chegada de 
Sua Excelência - da ordem de quatrocentos e dezoito milhões de 
dólares; de eleger o Brasil como Um País capaz de ser seu parceiro 
para esse novo modelo econômico que se pretende implantar no 
mundo, no qual não sejam eliminadas as exportações, mas que sejam 
disciplinadas. De:iculpe-me V. Ex~ a extensão do aparte. Ainda virei 
à tribuna para re."ponder ao seu discurso. S6 lhe peço que, com a 
hont:stidade de próposítos que lhe é peculiar, não leia as informações 
governamentais ou as estatísticas, e as distorça para sCTVir à sua tese, 
mas que as analise friamente, porque só assim, do debate, poderia re
sultar - quem sabe - atê no modelo econômico defendido por 
V, Ex. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MOB - Se) - Inicialmente, 
V. Ex~ pratica uma injustiça para com seu colega, quando afirma 
que, agora, procuro fazer as críticas e apresentar as alternativas da 
política econômico-financeiro do Governo Federal. Sempre, desde 
que cheguei a esta Casa, procurei buscar argumentos de convicção, a 
meu juízo, com moderação e sempre fazendo as críticas acompanha
das de sugestões, ainda no meu entendimento, as mais recomendá
veis ao interesse nacional. Nunca fiz crítica pelo prazer apenas da 
crftica. 

Nestes três anos de exercício nesta Casa, procuro criticar a. 
política econômico-financeira do Governo Federal e, ao mesmo 
tempo, apresentar sugestões. Venho advertindo que o modelo 
estabelecido nos últimos anos. dando-se ênfase às exportações, não ê 
uma estratégia econômica que interessa ao Brasil. Tanto não inte
ressa que fomos para uma abertura excessiva, Estamos em nível de 
exportações semelhante ao dos países índustrializados, sem termos 
essa capacidade para alcançar aquele patamar. Desprezamos o mer
cado interno, em razão dessas duas posições. Constatamos - ê 
inquestionável, e V, Ex' o sabe - o endividamento externo, e sem 
possibilidade de controle por parte das autoridades federais; a 
descapitalização do empresário nacional - tambêm V. Ex' sabe 
perfeitamente - o empobrecimento do nosso trabalhador. 

A ampla maioria ne."te País, a cada dia, vê o seu poder de 
compra reduzido, esse mesmo desnível, essa mesma distorção a 
atingir, a vitimar, o nosso ruralista, 

Para tentar colocar os nossos prqdutos manufaturados e 
semimanufaturados no mercado europeu, no norte-americano e em 
outros, o Governo procura sufocar a política salarial, oferecendo ao 
nosso trabalhador remuneração muito pequena, a fim de possibilitar 
preços com colocaçào do nosso produto no mercado externo. Ainda 
assim, o Governo tem que subsidiar. Estamos a contemplar com 
tristeza - eu, V. Ex~ e o Brastl- produtos aqui produzido, com o 
sacrifício, com o suor do trabalhador brasileiro, sendo vendidos nos 
Eslados Unidos, país rico. pela metade do preço que ê adquirido 
pelo brasileiro. Isso acontece devido aos incentivos fiscais. 

Nào podemos concordar com essa polLtica, Senador Osires 
Teix.eira. O Governo deve voltar-se para o mercado interno. Um dos 
o;;aminho~, uma das vias possíveis do fortalecimento desse mercado 
interno é a realização de uma revisão na sua política salarial, possíoi
lítando melhúrl.."S salários aos trabalhadores brasileiros, para que eles 
possam ler acesso aos bens que ~tamos a produzir. 

Olhando para o mercado externo, o Brasil teve que importar 
mãquinas sofisticadas. não produzidas aqui, porque ainda não dispo· 
mos de tecnologia industrial avançada, e essas importações 
s:.n.hrec<lrr~gando ex.traordinariamente nosso balanço de pagamento. 
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Veja V. Ex' que estamos devendo, no exterior, trinta e um 
bilhões e duzentos milhões de dólares. Dentro de cinco anos, nesse 
ritmo, estaremos ultrapassando a dívida externa de 65 bilhões de 
dólares. Vamos perdendo a nossa soberania, porque se es~abeleceu, 
neste País., uma poHtica económico. financeira que conflita com <:IS 

interesses dos brasileiros, uma política que ê nociva aO povo brasilei
ro, à sociedade brasileira, 

Por estas razoes que nos temos colocado, numa posiçào firme, 
na defesa dos brasileiros, procurando, inclusive, colaborar com o Go
verno, apontando as falhas, apontando as alternativas, 

Aguardarei, com prazer, no decorrer desta semana, o discurso 
resposta ao pronunciamento que fazemos nesta oportunidade. Será 
grande tlonra ouvir o nobre representante de Goiãs, principalmente 
os argumentos com que tentará: neutralizar nossas palavras desta tar
de. 

Sr. Presidente, o País precisa crescer e pode creScer muito mais 
para dentro de si, fortalecendo o comércio interregional, o que exige 
igualmente a reformulaçào do modelo de transportes ainda em prãti
ca. A circulação de mercadorias, nas mais diversas direções, a um 
custo de transporte menor, desde qUe atendida a mãxima racionali
dade, estreitaria os vínculos entre as diferentes ãreas produtoras, 
criando e recriando o mercado interno brasileiro, a única forma 
capaz de dar ao País a su-ª verdadeira posição no campo interna
ci.onal. 

E preciso atentar para esse fato. As grandes .economias mun~ 
diais podem realizar um amplo e poderoso comércio internacional, 
'mas, sobretudo, partem de uma base interna sólida, essencial à proje
çào ex.terior. 

O contrário é expor o País ao sof e à chuva, sem grandes provei
tos, pois enquanto as grandes naçôes industrializadas superaram a 
crise iniciada em 1973, transferindo os seus déficits para as econo
mias mais fracas, estus continuam em crise, frente ao impasse 
representado em alternativ~s de difícil transposlção: crescer 
acentuando déficits externos; crescer avolumando _ a espiral 
inOacionãria, 

O Sr. Evandro Carreira (MOB - AM) - Permite V. Ex' um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. EVElÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Com muita sati,
fação, Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (MOB - AM) - Nobre Senador Evel~» 
sio Vieira, nesta abordagem do modelo económico brasileiro, V. Ex' 
revela percudência extraordinãria. Talvez sem saber~ V, Ex' se 
arrima numa das maiores autoridades em Economia, no Uníverso
Gunnar Myrdal. O grande economista diz que será infàntil, pueril, 
estulto, qualquer paLs subdesenvolvido do terceiro mundo tentar 
alcançar a plataforma. de grande potência, copiando e macaqueando 
um modelo que serviu às nações supcrpotentes de hoje hã duzentos 
anos atrás. Este modelo oeo-mercantilista de acúmulo na balança 
comercial, para melhor pagamento, funcionou na época quinhentis» 
ta. agora nào funciona mais, esse modelo está superado. Os países do 
terceiro mundo - os países subdesenvolvidos - que por acaso pre
tenderem alcançar \) patamar de superpotências terão que procurar 
um modelo sui generis, fugir à macaqueaçào, ao copismo, à imitação 
dos modelos adotados por esses países que jã atingiram esse 
patamar, Como a Ingl'-lterra, Alemanha, Itália, França, Estados Uni
dos e a Rlissía. Temos que sacudir a poeira e dar a volta por cima, 
não podemos mais copiar, porque haverá sempre a defasagem. 
Quando chegarmos ao processo hoje vigente nos Estados Unidos. 
eles jã estarão quinhentos anos adiantados, jã talvez usando a 
telepatia Como comunicação. Então temos é que partir para um mo» 
dela autóctone, aborígine. Temos qu'C partir para a su.i generalidade. 
para o que é sui generis. Primeiro: descobrir as vocações naturais da 
nossa Pátria e, mercê dessas vocações, aplicar um modelo nosso. Por 
exemplo: temos uma vocação agricola, Sabemos que em tõdas a pro
fecias económicas há uma unanimidade de que haverã fome no mun
do daqui a 20 ou 30 anos. Precisamos preparar-nos para abastecer o 

mundo com esta vocação agrícola e atingir o patamar de superpotên
cia não com tecnologia nuclear mas com agricultura, com protelna, 
com alimento. Este é que tem que ser o nosso modelo. V. Ex' está 
certíssimo, V. Ex~ será estudado e analisado daqui a 20 anos, 
quando esta Nação compreender que temos que salr da_ macaquea
ção, de copiar modelos europeus e norte-americanos. O modelo tem 
que ser nosso, aborígene, complet'-lmeote diferente, voltado para o 
mercado interno, desenvolvendo as nossas potencialidades alimenti
cias, agrícolas, para depois com isto fazer dinheiro, como o árabe, 
por acuso, fez com o petróleo. Nós podemos fabricar a moeda do ter
ceiro milénio, que será proteína, alimento. quando a população do 

- mundo atingirá 10, 12 ou 15 bilhões de seres humanos. Quem tiver 
alimento terá a hegemonia do mundo, daqui a 30 anos. Ilustre 
Senador, meus parábens pelo seu trabalho. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Eu é que me sinto 
sumamente honrado pela grande contribuição que presta, dando, 
agora sim, um brilhantismo notável ao pronunciamento muito mo
desto que estávamos a realizar. 

O Sr. EV811dro Carreira (MDB - AM) - Não apoiado! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - E 'Oja V. Ex' o 
atrevimento nosso, brasileiro, em querer partir para a exportação de 
manufaturados, disputando mercado europeu, norte-americano. 
qU:.lndo não temos capital. nào temos dinheiro suficiente. não temos 
tecnologia industrial, nào temos capacidade gerencial, capacidade 
operacional, desprovidos dos fatores fundamentais para podermos 
competir, Estamos, inclusive, a sofrer as medidas protecionistas e 
ainda ontem, na Alemanha, o Presidente da República se queixava 
dessas barreiras protecionistas. Este é um pais em que se desvaloriza 
semanalmente o cruzeiro. para se possibilítar a exportação daquilo 
que não temos condições para exportar. O certo seria olhar o mer
cado interno, desenvolver a agropecuãria, criar, ampliar uma nova 
faixa para o mercado consumidor, produzir realmente matêrías» 
primas para o nosso parque fabril. Produzindo mais alimentação 
para nós, brasileiros, poderemos vender os excedentes, alcançando 
assim mais divisas. Depois, então, poderemos partir para uma 
industrialização com vistas ao mercado externo. Enquanto o Go~ 
vernO não reformular a sua política econômico-financeira, continua
rá o crescimento dos títulos em protestos, das firmas pedindo concor
data, das firmas indo à falência, 

Ê imenso o espaço geográflco e económico brasíleiro a ocupar. 
Uma população de 110 milhões de habitantes, em termos de poten
ciai de consumo, nào é para desPreZar. Afora isso, as riquezas Ínex
pioradas ou insuficientemente exploradas do País, merecem um cui» 
dadQ maior, em primeiro lugar no que respeita ao exercício da sooe
ranía nacional sobre amplas parcelas que fugiram ao controle efetivo 
daNação. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, contemplar o nieri::a~--
do interno compreende vasta e complexa gama de problemas a resol
ver, o que suscita o apelo à imaginação realmente criadora, 

Nunca é demais repetir que mais vale vender ao vizinho dO __ 9,Ile 
atravessar um oceano com a merca.doria. Porta.nto, cabe interiorizar 
o consumo da nossa produção, integrando realmente as diversas re
giões do Pais, de modo a cimentar a unidade nacional, de forma con
creta e perene. 

Insistir no oposto significa .. em última anã1ise, ignorar o pr6prio 
País, apenas arranhado nas suas amplas possibilidades de desenvolvi
memo. 

Cabe aprofundllr a busca do merca_dQ interno brasileiro, oportu» 
nidade essa que poucos povos ainda podem dizer de que dispõem, so
bretudo na extensão ainda existentes em nossa Terra. 

Esta, Sr. Presidente, mais uma contribuição patriótica de nossa -
parte ao Governo federal. em busca do desenvolvjmento da socieda~ 
de brasileira. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (José lindoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Osires iei:<.eira. 
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o SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

O assunto que rapid<lmente abordaremos, nesta tarde, é sem 
dúvida <lqucles que terão desdobramentos inúmeros e serã, evi
dentemente, percutido por muitas e muitas vezes no plenário desta 
Casa. tão logo regressem da viagem à Alemanha Ocidental os 
eminentes Senadores Virgílio Távora e Jessê Freire. 

Todavia, é importante que fique registrado, de já, na sessão de 
hoje, as primeiras repercussões da visita de Sua Excelência o Senhor 
Presidente da República à República Federal da Alemanha, porque 
essa repercussão. os fatos anunciados pelos jornais dos últimos três 
dias. respondem ao pessimismo-do nobre Senador Evelásio Vieira. 

Coloca S. Ex~ como fato insuperável, como fato tendente à 
evoluçüo constante e permanente, como se a colocar o Brasil em con
dições de inc3paz de assumir re.c;ponsabilidades, uma dívida externa 
da ordem de 31,2 bilhões de dólares, esquecendo-se S. Ex' de que es
forços estão sendo feitos, de que essa chamada abertura, - condena
da por S. Ex' - de política de exportação, é exatamente f" t:;.lvez o 
único caminho capaz de fazer com que este País possa reduzir e até 
~lnular essa dívida de 31 ,2 bilhões de dólares. 

Anuncia a Mensagem governamental, e S. Ex' inclusive a cita, 
sem mencionar a fonte, que houve no ano de 1977, dos encargos da 
dívida externa, um superávit da ordem de 138 milhões de dólares. ~ 
bem verdade que se trata de um superávit pequeno; é bem verdade 
que o ideal seria que esse superávit fosse maior, mas, também, não ê 
passível de dúvida que ele representa o positivo de um esforço que se 
desenvol .... e, sem se descurar, é evidente, da criação do aumento do 
potencial do mercado interno deste País. 

Ao. an<lJisar-se, num contexto universal, o consumo interno 
deste ou de qualquer pais, do mundo moderno, deveremos estar 
preparados para analisar o aumento e o progresso da tecnologia, que 
hoje atinge a todos os países, dia-a-dia, deveremos oosCívãr que 
inúmeros itens de consumo, primários ou não, são 'colocaôos à dis
posição de consumidor e que, por isso, avaliaNe esta melhoria do 
mercado, ou do consumo interno é realmente uma tarefa difícil, que 
não pode scr tratada ao sabor de simples jogos de palavras 

Sr. Presidente, voltamos ao assunto principal. Repercutiu in
tenS::lmente na área internacional e neste País a visita ao Brasil de 
S. Ex' o Sr. Presidente da República Federal da Alemanha. Quando 
um Presidente como Walter Scheel, homem comedido, como soem 
ser os homens de sua r3ça, numa entrevista pública e internacional, 
afirma categoricamente que o Brasil ê um bom parceiro da 
Alemanha Ocidental, sem dúvida alguma reflete para o concerto das 
nações a confiança de um dos mais importantes países do mundo oci
dental: reflete, sem dúvida alguma, repetimos, a confiança daquele 
pais que, inquestionavelmente, lidera o Mercado Comum Europeu. 
E mais ainda, confirmando essas suas declarações, concede. de 
pleno, financiamentos da ordem de 4[8 milhões de cruzeiros, numa 
resposta evidente a pessimismos lançados neste plenário, com sabor 
de quem poderia ou poderá estar preocupado com as grandes solu
ções nacionais, mas primeiro quer tirar proveito de sentido eleitoral 
das dificuldades por que passa este País. 

Está~se desdobrando. numa afirmaçào da soberania brasileira, 
tranqUila e pacificamente o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, sem 
que esse acordo e esse relacionamento possam significar ou possam 
ter a intenção de significar, sequer de longe, um desafio a quem quer 
que seja, a qualquer país que seja, que circunstancialmente esteja se 
colocando em posição divergente da brasileira. Desenvolve~se no 
palco da Alemanha Ocidental acordos de ordem comercial. Enfati
zam-se posições de cooperação bilateral seja na órbita comercial, 
seja na órbita de conhecimentos tecnológicos. A Alemanha, através 
da palavr.:l, de seu Presidente, chega a considerar o Brasil um im
portante aliado, nessa nova ordem econômica mundial que se preten
de estabdecer. Longe daquilo que prega o eminente líder do MDB. 
dizendo que é pouca e enfática a exportação, devendo voltar-se para 
o mercado interno. prega-se. e a Alemanha reconhece e solicita do 
Brasil a spa aliança para que, realmente, se faça a nível internacional. 

criando-se um sistema internacional de estabilização das exporta
ções. ES!:ia posição inteiramente diferénte daquela pregada pelo 
nobre líder Evelasio Vieira, a quem, se Deus quiser, - eu disse nesta, 
mas já estamos no fim. - na próxima semana tentarei responder 
para fazt.'í as colocações devidas a propósito do esforço governa
mental. quer na diminuiçào do endividamento externo, quer na am
pliaç::io radonal dus suas exportações, mas nunca descurando do 
mercado interno brasileiro, e mais do que isso, tentando a compati
bilização dessas duas formas heterogêneas de dinâmicas económico
tinunceira. com um combate acendrado , sério à inflação que, in
felizmente. assola inúmerof, países do mundo e que graças a um 
esforço sério do Governo já vem sendo contida neste País. 

o Sr. EH~lásio Vieira (MOB - Se) - Permite V. Ex' um apar
te, nobre Senador Osires Teixeira'? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Com muito 
prazer, ouço o nobre Senador Evelásio Vieira. 

o Sr. El'C!ásio Vieira (MDB - Se) - Tem razão V. Ex.' quan
do fala que o alemão reconhece no brasileiro um ex.celente parceiro. 
A Alemanha verificou 'que. ao invés de expandir o seu parque fabril. 
importando mão-de-obra de outros países, muito mais salutar aos 
seus interesses econômicos é exportar as suas indústrias para outro 
país. Está, assim, essa nova política econômica alemã interessada 
em instalar no Brasil novas fábricas, subsidiárias de suas empresas, 
utilizando a mão-de-obra de nosso País e aproveitando esse mercado 
consumidor de 110 mílhões de bmsHeiros, hoje, e 200 milhões de bra
sileiros dentro de 23 anos. Por essas e outras razões, é que somos. na 
verdade, um excelente parceiro. Isso nào discutimos com V. Ex'. 
Achamos que o Governo Federal - é meu entendimento pessoal -
agiu muito bem na sua visita à Alemanha, ao buscar um entrosamen
to maior com aquelas autoridades, com os empresários alemães, 
obtendo vantagens para o nosso País. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - ~ evidente, no
bre Senador, que à Alemanha. ou a qualquer outro país do mundo, 
s6 interessariam relações com o Brasil que resultassem em alguma 
vantagem para esses países, o que nào quer significar. obviamente, 
que nào tragam esses relacionamentos de ordem comercial, esses 
relacionamentos que podem retletir transferência de know-how. e que 
refletirão. por certo, a entrada do Brasil na era atómica, vantagens 
excelentes e extraordinárias para o nosso País, Mas o que eu preten
deria enfatizar, para concluir, é que enquanto alguns dos nossos 
eminentes representantes teimam em ser pessimistas, teimam em co
locar endividamentos externos como impossíveis de serem supera
dos. encontramos, de outra parte, do outro lado do Atlântico, a con
fiança plena e irrestrita de quem tira o dinheiro do bolso e dá; de 
quem financia na certeza do retorno; de quem acredita nas potenciali
dades do povo brasileiro, de quem acredita nas potencialidades e na 
capacidade do empresariado bmsileiro; ... 

O Sr. AgenorMaria (MOB - RN) - Permite V. Ex' um apar-
te? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - ... de quem 
acredita na potencialidade e no aumento da capacidade de consumo 
desses 110 milhões. hoje. 210 milhões, no ano 2000, como asseverou 
o nobre Senador Evelásio Vieira. Eles acreditam! O Senador 
Evelásio Vieira, não! 

Ouço V. Ex~ 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Senador Osires Teixeira, 
90U razão a V. Ex' de defender, com tanto empenho, o Governo. 
Mas V. Ex' sabe que o modelo econãmico brasileiro, o modelo que 
aí está, ê um modelo que tem em vista o interesse financeiro: a filoso
fia económica defende estritamente as condições financeiras. Há de 
con vir V. Ex~ de que é preciso modificar essa filosofia. O modelo 
econãmico se sobrepôs ao financeiro e a qualquer capacidade empre· 
sarial no Brasil. Qua!quer empresa comercial, pastoril ou industrial 
que não dispuser, hoje, de capital de giro, que depender de capital 
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emprestado para se movimentar, ela pode ir à fal~" ia trabalhando e 
produzindo porque, na realidade, a rentabilidade :lnanceira encare
ceu demais neste Pais. O modelo polítíco até hoje n~:o adquiriu a sua 
estabilidade, a sua normalidade. A instabilidade política é tão grande 
que uma grande parte dos políticos brasileiros está com úlcera. Por 
quê? Por conta da instabilidade poHtica,' que gera uma instabilidade 
de ordem emocional. Desde 69, Senador Osires Teixeira, estamos 
vivendo uma situação de instabilidade. t preciso que a Revolução 
diga a que veio, o modelo econômico precisa se voltar para o povo. 
A meta deve ser o povo. Até hoje nada foi feito pelo povo; o nosso 
homem continua ai' jogado, marginalizado, vivendo à própria sorte, 
sem condições de aprender. Não existe uma cultura profissionalizan-' 
te, neste País: em dez pessoas, nove não sabem fazer nada! Essa é a 
grande realidade do País. Ê preciso que a Reve'~ão, implantada 
desde 1964, diga a que veio, võlte as suas vistas pata-o homem, que o 
homem seja meta fundamental, porque o homem é o começo e o fim 
de tudo. O homem brasileiro é despreparado. Es~amos, hoje, 
produzindo apenas 1/4 da produção de arroz. Se compararmos a 
produção de arroz do Brasil com a do Japão, nós produzimos apenas 
25% do que produz aquele país. Se compararmos a produção de 
feijão deste País continental, com vocação agrícola, com a dos Esta
dos Unidos, veremos que estamos produzindo apenas 44% do que 
produz aquele·país. Se o homem brasileiro não evoluir, Senador Osi
res Teixeira. jamais progrediremos. Não acredito em desenvolvimen
to e em progresso enquanto o nosso homem não se desenvolver. E 
como é que o nosso homem pode evoluir com um salário de 
Cr$ 725,00, que é o salário di3 minha região, do meu Rio Grande do 
Norte? Salário de fome! Salário que o homem não tem a oportuni
dade de bater nos peitos e dizer. so.u pobre, mas vivo às minhas 
custas. E para ganhar esse salário de fome, Senador Osires Teixeira, 
é preciso ser maior, ser reservista, ter todos os documentos, para 
poder, na porta de uma fábrica, implorando a caridade do patrão, 
conseguir aquele emprego miserável de um salário, ,de fome de 
Cr$ 725,00. E tem mais: a estabilidade desse operário desapareceu 
com um tal de Fundo de Garantia, que o patrão dá a ele quando 
quer; como desapareceu a estabilidade do funcionário público, neste 
País, através da CLT. É preciso, Senador Osires Teixeira, que se 
compreenda que o homem deve ser a meta, o fundamento, o princí
pio, porque ele é o começo e o fim. Agradeço a V. Ex' o tempo a 
mim destinado para que pudesse aparteá-Io. Digo ainda a V. Ex' o 
seguinte: é preciso que o Governo se volte para o homem, porque ele 
é, repito, d. base, o principio e o fim de tudo. Muito obrigado a 
V. Ex'. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - É evidente que 
o caleidoscópio de afirmações que V. Ex' acaba de fazer demandaria 
"o" tempo para uma resposta isolada a cada urna. Tº-davia, tentarei, 
em rápidas palavras, dizer que não assiste razão a V. Ex'. Primeiro, 
porque este Governo é voltado, necessária e diretamente, para o 
homem e foi esse modelo económico, que V. Ex' acusa .de eminente
mente financeiro, que ampliou a Previdêncía' Social a praticamente 
todos os brasileiros. Esse modelo,' eminentemente económico que 
V. Ex' dcnuncia, criou o Instituto Nacíonal de Alimentação e Nutri
ção, que distribui milhões e milhões de refeições-d;1, aos trabalhado
res brasileiros. Este modelo, eminentemente eco nu mico ou financei
ro que V. Exf diz, instituiu a Central de Medicamentos que distribui, 
por todos os recantos deste País, medicamentos capazes de prevenir, 
numa autêntica medicina preventiva, grandes ffi.. ., que assolavam 
esta nação. Este modelo. eminentemente financelfo que V. Ex' diz 
teve a coragem de assumir a responsabilidade da inilação para 
corrigi-la em favor dos trabalhadores. ano a ano, fixando os salários 
Mínimos. 

Se é verdade - concordo com V. Ex~ - qu~~ pouco jj·siüario 
do trabalhador da sua terra, como é pouco o salário do trabalhador 
da minha terra e de todos os Estados desta Federação, isto éresultan
te de uma política econórii.íc-õ--TlnaJlceira que vcm se acumulando em 
erros desde o Império até \964, e que deu uma base salarial falsa, 
completamente corroída e comida pela innação, que atingia a cifras 
superiores a 120 e a 130%_e, que vieram, então, a ser parcelada mente 

- varogosamente. concordo com V. Ex~, dolorosamente e com 
muitos s.acrifícios, conquistadas ao longo de todo esse tempo, com 
seriedade, com os pés no chão, pelo Governo. 

Seria fácil, tranqüilCr, nobre Senador, que o Governo, irrespon
savelmente, tomando os índices de inflação cotados a 38%, resolvesse 
ser bonzinho com o trabalhador brasileiro e cotasse um salário míni
mo de 150%. Isso resultaria no caos deste País, resultaria na liquida
ção de toda a empresa brasileira, e, isso sim, resultaria, em termos, 
amanhã. um País em que o seu Presidente nào teria a autoridade que 
tem o Presidente Geisel de, hoje, na Alemanha Ocidental, ser capaz 
de dialogar de igual para igual com aquele que é líder do Mercado 
Comum Europeu. 

O Sr. Evelásio Vieira (MOS - SC) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex' um apar-

o SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Permitam-me 
terminar de responder ao aparte e depois ouvirei V. Ex's 

Mas o modelo económico, chamado nitidamente fLOanceiro, 
pelo nobre Senador Agenor Maria, que no seu ímpeto de estar con
tra, na sua preocupação de criticar, chega ao absurdo de criticar o 
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço que é. sem dúvida nenhu
ma, uma das maiores conquistas do operário brasileiro, uma reserva 
que, hoje, orgulha este País em qualquer estudo de Economia 
Comparada com qualquer país desenvolvido do mundo. Essa econo
mia - eminentemente financeira denunciada pelo nobre Senador 
Agenor Maria - é aquela economia que pennitiu, isso s6 numa 
comparativa 76/77, que nós atingíssemos a uma população eco
nomicamente ativa aproximada dos 38 milhões, quando há 4 ou 5 
anos atrás, não chegava aos 20 milhões. Esse modelo falso denuncia
do pelo Senador Agenor Maria que não se preocupa com o homem, 
que não vê nele o fim, nem o fundamento, nem os objetivos do Esta
do, treinou, formou mão-de-obra, de 3 milhijes e meio de trabalhado
res, quando essa cifra, no ano de 76, não atingia 2 milhões de tra
balhadores. 

É essa economia, é esse Governo e essa política não voltada pa
ra o homem, nobre Senador, que fez com que, pela prevenção de 
acidente de trabalho adotada pelo Governo, atin'gíssemos, em 1977, 
um lucro social apreciável pela redução dos acidentes em cerca de 
400 mil, em relaçào ao ano anterior. É o Governo e a política não 
direcionada para o homem que decuplicou a vaga nas escolas 
secundárias, e mais do que isso, decuplicou nas escolas primárias, e 
que quase triplicou nas escolas superiores; é o Governo que não se 
preocupa com o homem, mas que atende a uma população escolar 
que já ascende à casa de quase 25 milhões de estudantes; e para aque
les que não possuem recursos na área do ensino superior. criou o 
crédito educativo que é, sem dúvida alguma, uma das grandes ins
tituições deste País em favor do homem e negada pelo nobre Senador 
Agenor Maria. 

É essa política e este Governo, nobre Senador, que mantêm uma 
Previdência Social a quase 70 milhões de brasileiros; e para o homem 
do campo criou o FUNRURAL, que está presente nas mais 
longínquas propriedades rurais deste Pais e que visam o homem, não 
obstante a malsinada condição de financeiro. 

É um Governo que não se preocupa com o homem mas que de 
70% de analfabetos, um dia desses, reduzímos praticamente a menos 
de 15% esse percentual. 

-- Não se preocupa com o homem, é um modelo eminentemente 
financeiro, mas conseguiu, em poucos anos, elevar de quarenta e pou
cos para mais de 60 anos a expectativa de vida do homem brasileiro. 

Ê em razão de colocações pessimistas como estas, embora pro
vindas de homens do mais alto espírito público, como Agenor Maria 
e Evclásio Vieira, mas que talvez manietados pela sua preocupação 
com as eleições que se avizinham, preocupados em estar contra, para 
poder provar que o MDB é o dono da verdade, é que fazem afirma-. 
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ç3es desta natureza, que clamam aos céus pela injustiça, pela inverda
de, que representam, pura e simplesmente, um menoscobo às suas 
condições intelectuais e às suas vidas pública!;, 

Ouço V. Ex', Senador Agenor Maria, mas permita-me uma 
observação. V. Ex', na riqueza da sua intelectualidade, faz dez 
colocações, uma sobre a outra; gostaria que V. Ex.' atendesse a mi
nha humildade e pouca capacidade de discernimento em coisas suces
siv..flS, e colocasse um problema de cada vez. 

O Sr. Agenor Maria (MOB - RN) - Senador Osires Teixeira, 
antes de mais nada quero congratular-me com o Governo, por ter, 
na pessoa de V. Ex'. um exímio defensor do impossível. Mas, Sena
dor, vamos por partes. Primeiro, as filas da LBA, dando alimento 
gratuito às famílias dos trabãlhadores brasileiros nos subúrbios do 
Rio de Janeiro, eu as considero um escárnio, porque, Senador, a 
maior motivação do homem que trabalha é poder viver as~suas cus
tas. Na hora em que o filho, a mulher do trabalhador precisa entrar 
numa fila para receber alimentos gratuitos, aquela motivação desapa
rece. Segundo, a nossa dívida externa está, segundo dados oficiais, 
em 31 bilhões de dólares; a nossa- balança comercial realmente equi· 
librou-se, mas na balança de serviço, o déficit é superior a quase que 
a dívida externa de 1974. 

Neste ano, a dívida brasileira era de 3 bilhões e 145 niilhões de 
dólares. Pois bem, Senador Osires Teixeira, o deficit da balança co
merciai no ano passado, infelizmente, atingíu qüasC:-a essa importân
cia. Em terceiro lugar, Senador Osires Teixeira~ a fissão nuclear, que 
ninguém ainda pode provar que seja uma realidade, em termos tecno
lógicos, vai custar ao Brasil- agora, em primeira mão - la bilhões 
de dólares a nós que já devemos 34 bilhões de dólares, a- nós, que esta
mos com o nosso trabalhador pagando um ônus muíto caro pela es
trada Transamazônica, pela ponte Rio-Niterói, por tudo que se fez 
neste País, sem poder. E quando se faz alguma coisa sem poder, al
guêm paga, Senador Osires Teixeira, ·por aquilo que se fez. Infeliz
mente quem está pagando é este operário que está trabalhando uma 
jornada de 8 horas, e está passando fome. Porque ninguém venha me 
dizer, que cOITl um salário de 725 cruzeiros, sujeito a transporte, a 
aluguel e a tudo, que esse operário esteja comendo, que ele não esteja 
sofFendo fome. Ele está sofrendo fome, Senador Osires Teixeira, por
que procurou se fazer neste País, aquilo que nâo se podia fazer. A fis
são nuclear ainda é uma aventura. E por que que o Brasil" que tem o 
maior rio do mundo em volume d'água, com os maiores afluentes, e 
pode ter, realmente, uma energia limpa que está dentro da nossa ca~ 
pacidade, da nossa tecnologia, por que não aproveitarmos esse ma
,"ancial, em vez de buscar em um País tá fora, tecnologia nuclear, co
mo se fôssemos um Pais com um povo preparado, quando nào se pre
parou ninguém, nobre Senador Osires Teixeira. Apresentei nesta Ca
sa um projeto, em 1975, quando cheguei aqui que tem como objetivo 
preparar ajuventude rural, dar ao homem do campo condições de vi
ver no campo trabalhando e produzindo; não corno jeca-tatu, como 
temos por aí. Esse projeto continua parado no EMFA por falta de 
vr!rba. O que desejo com aquele projeto de 1975? Profissionalizar a 
juventude rural para saber o que é curva de nível, o que é erosão, sa
ber o que ê semente se1ecionada, para, enfim, produzir tanto quanto 
o Japão, para não acontecer o que está acontecendo aí. estamos pro
duzindo em média 25% de arroz por hectare do que eles produzem 
no Japão; estamos produzindo em média 44% de feijão do que eles 
produzem nos Estados Unidos da América. Então. repito, nobre Se
nador Osires Teixeira, se lião se preparar essa juvenfuôe rural, o nos
so País, apesar de ter uma vocação agrícola, não vai se desenvolver, 
não vai evoluir porque é inteiramente impossível o Pais desenvolver
se, sem esse homem evoluir. Dou toda razão a V. Ex' quando defen
de o Governo. Congratulo-me com o Governo. por ter em V. Ex. 
um lutador, um defensor à altura, realmente, que ele estâ a precisar. 
Mas, digo a V. Ex' neste instante e ao Governo: é preciso preparar o 
homem. O homem que iá não pode alimentar a famma, ni'io 110de. Se
nador Osires Teixeira, alimentar um filho. V. Ex' diz que tem colé
gios gratuitos por aí afora. Pois bem, nobre Senador Osires Teixeira, 
temos, no m~ll Estado. Rio Grande do Norte. mais de duzentos mil 

-"'-

crianças sem sala de aula. E o pior: as crianças, na sua maioria, não 
podem ir à sala de aula porque seus pais não lhes podem dar roupa. 
E é justificável se o pai não pode comprar roupa para o garoto, já 
que o salário de 725 cruzeiros não atende às suas necessidades mais 
carentes de alimentação. Falou V. Ex' na medicina não curativa. Di
go a V. Ex' que a preventiva não existe. Conheço tuberculosos, no 
Rio GI:ande do Norte, que não têm mais condições de serem recebi
dos pelos sanatórios porque já ficaram tuberculosos três vezes, em 3 
anos, Senador Osires Teixeira. I-tca tuberculoso; vai para o sanató
rio; come, e se cura. Volta a passar fome, e torna a ficar tuberculoso, 
retornando ao sanatório. Na outra vez, o sanatório nãQ_mais recebe 
o reincidente. A reicindência não é do micróbio, mas da fome que 
campeia entre aqueles operários que trabalham no meu Estado. Sena
dor Osires Teixeira, digo a V. Ex' o seguinte: o problema do nosso 
País, graças a Deus, nêo é ideólogico, mas estrutural. O nosso povo ê 
" melhor do mundo é um povo cheio de esperança; é aquele povo 
que está jogando na Loteria Esportiva - a maior do mundo·. Por 
quê? Porque tem a esperança de tirar a sorte grande, Que faz o Go~ 
vemo, que aí está, com a esperança deste povo? Tira para si, a cada 
semana que se passa, Senador Osires Teixeíra, 70% do prêmio que é 
do povo. Se for 100 milhões a quantia que o povo jogou, aquele que 
ganhar receberá 30 milhões, porque os 70 milhões restantes o Gover
no abiscoita. 1! uma sangria na bolsa popular, a cada semana, de 70 
milhões. E como pagam caro aqueles que têm a esperança de ganhar 
na Loteria Esportiva! Senador Osires Teixeira, mais uma- vez congra
lu]o-me--cóm V. Ex' pela oportunidade que me dá mas, digo que, no 
meu Estado, o assalariado não tem condições de levar o filho ao colé
gio porque este, a essas alturas, já quase não come. quase não se ali
menta, e como é que pode se vestir? Convido a V. Ex' para ir ao IT.~ 
Rio Grande do Norte, não agora que está chovendo, não agora que 
Deus. na sua misericórdia, derrama, na sua graça, as águas da chuva 
que caem no meu torrão, mas· depois das chuvas, nas entressafras, e 
apresentarei a V. Ex' crianças e mais crianças, órfãos de pais vivos, 
derramadas pelas ruas das grandes cidades, sem se saber qual o seu 
futuro. Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - J;; evidente, 
nobre Senador Agenor Maria, que considero um privilégio poder ir 
ao Rio Grande do Norte em companhia de V. Ex' Publicamente, 
aceito o seu convite para a época própria. Sei que verei crianças 
órfãs e marginaÍizadas nas ruas de Natal, como veria nas,de ~Porto 
Alegre, Goiânla, B-rasíTIa ou de qualquer outra capital braSileira, mas 
como veria, também, se fosse a parís, nobre Senador, a Nova Iorque 
ou a qualquer grande urbe deste mundo. 

Quando ouço V. Ex' com a sua sinceridade, com a sua preo
cupação de acertar, denunciar tão enfaticamente esses pr06lemas, 
fico a pensar comigo: será que o Senador Agenor Maria pensa que o 
Brasil foí descoberto em 31 de março de 1964? Por quê só a Revolu
.cão,é-iesponsável por tudo isso? Dá-se a impressão de que este País 
vivia em mil maravilhas, que êramos um verdadeiro t;:den que, a par
tir da fatídica data de 31 de março de 1964, o trabalhador do -Rio 
Grande do Norte passou a receber menos; só a partir dessa data é 
que apareceram as endemias, e os mal alimentados ficaram tubercu
losos; que a assistência social passou a não existir, quando V. Ex' 
sabe, e, se se detiver para pensar, haverá de ver que se trata, como já 
disse desta tribuna, de erros ou falhas acumuladas desde o descobri
mento até agora, e o que não se pode negar, não negando a existência 
de fatos lamentáveis como esses, é o grande esforço governamental, 
no sentido de resolver essa problemática social; que não se pode ne
gar é o grande esforço brasileiro, no sentido de aumentar o produto 
interno bruto. de aumentar a renda per copito, de criar novas 
expectativas de vida, de formar melhores profissionais, de resolver o 
problema da agricultura brasileira, através da formação de mão-de
obra. 

O que realmente me pasma, o que realmente me cria estado de 
contristação ê ver homens da categoria de um Agenor Maria, da cate
goria de um Evelásio Vieira, desconhecerem, pelo prazer de 
desconhecer, esse esforço governamental e. tão-somente. virem à tri-
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buna para denunciar as falhas e os errOs, como se fossem os homens 
do Governo os únicos responsáveis pelas dificuldades atuais. como 
se tivessem eles herdado governos verdadeiramente paradis[acos e 
que, nas suas mãos, tivessem sido dilapidados. Quando S. Ex' 
denuncia a existência de filas lamenlâveis na Legtão Brasileira de 
Assistência, ao dizer que o ideal do trabalhador, o ideal do homem ~ 
poder comprar a sua alimentação e não recebê--la de graça, na tese, 
concordo com S. Ex' Mas, é preferível, que exista, Sr. Presidente, 
uma Legião Brasileira de Assistência para dar alimentos; é preferível 
que exista uma CEME para dar remédios do que não existir nada, e 
deixar que o povo morra definitivamente na míngua. 

o Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex' um aparR 

te? 

9 SR. OSIRESTEIXEIRA (ARENA - GO) - Tenho que res· 
ponder ao nobre Senador Agenor Maria, porque se não fica o pres
suposto de que o queS. E)(,'Jlfirmou é verdade absoluta. 

b lamentável que um homem do hinterland do seu Estado vá ao 
sanatório e se cure da tuberculose para, depois, lamentavelmente, 
voltar a contrair a doença. Mas, no mal do contrair a doença, dois fa
tos positivos existem. Primeiro, existe o" sanatório, segundo, existe a 
cobertura do sana~6rio para aqueles que necessitam. Nós não C"onse
guimos, Sr. Senador, nem a ARENA, nem o MDB, se fosse governo 
amanhã, num passe de mâgica, resolver os graves problemas brasilei
ros: O que se pretendia da honestidade cívica dos eminentes Senado
res, o que se pretendia do labor sério do Movimento Democrático 
Brasileiro, ê que ele viesse de público condenar os fatos erradQs"~ pro
fligar contra os erros praticados, mas que tivesse a altanaria de re
conhecer O esforço governamental na solução dessa imensa gama de 
problemas que, embora, como disse ainda há pouco, citados suces
sivamente pelo nobre Senador Agenor Maria, não atinge nem a 1% 
dos itens das dificuldades que o Governo brasileiro haverá de, por 
certo, com altivez, patriotismo e seriedade, tentar resolver. 

Foi dito pelo nobre Senador A;genor Maria que vivemos em um 
Pafs em que não existe estabilidade polftica ... 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Senador Osires Teixeira, 
V. EX'permite uma palavra? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Assim que ter· 
minar, terei muita honra em ouvirV. Ex' 

Trabalhamos em paz, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Somos 
um dos poucos países deste; mundo conturbado em que o empresário 
tem a certeza de que a sua empresa não serâ confiscada; §qmos dos 
poucos países do mundo onde o homem sério sai de casa, da certeza 
de que não vai encontrar conturbação na fábrica, que não vai encon
trar sub.versão no tra1:?alho, na certeza de que ele pode trabalhar e 
que irá ganhar, obviamente, um salário baixo, mas irá, certameQte. 
ganhâ-lo, porque somos, a despeito de todas as dificuldades em que 
vivemos e de todas as dificuldades internacionais que assolam os paf
ses mais adiantados do mundo, com uma população de quase 38 mi
lhões de homens no trabalho praticamente, um país sem desemprego. 

E tomo de assombro quando, no ardor do seu aparte, o nobre 
Senador Agenor Maria se confessa contra o Acordo Nuclear Brasil
Alemanha. Diz S. Ex' que realmente é hora de se preocupar com 
outras coisas; que o problema da tecnologia é um problema do ama
nhã; que o problema de se preparar este Pais para os nossós filhos é 
um problema para se deixar para depois; que o problema de nos 
atuatizarmos no mundo contemporâneo é um problema que pode ser 
deixado para depois. E dá, como exemplo, o fato de que em energia 
nós deveríamos explorar os rios. Esquece-se S. Ex' de que estamos 
construindo a maior usina hidrelétrica do mundo, com mais de doze 
milhões de megawats; que estamos construindo Tucuruf, que é uma 
das maiores usinas do mundo; que próximo a Brasrtia ternos Marim
bando, temos Cachoeira Dourada, usinas no Nordeste, como a de 
Sobradinho, no rio São Francisco, que realmente haverã" de' dar 
condições, a este País, de um grande desenvolvimento. Esquece-se 
S. Ex' de que, a despeito das nossas dificuldades internas temos, 

praticamente, levantado todas as potencialidades hidráulicas dos 
nosso.s. rios, seja na bacia do São Francisco, na bacia Arn!lzônica, ou 
na baCIa ~o Prata. E, ~o entanto, quer se acusar o Governo, aqui, de 
deixar e~ segunda prioridade os problemas da energia hidrica, 
quando somos, talvez, o Pais que desenvolve e aproveita mais seria
'mente os seus recursos hídricos, . 

Sr. Presidente, Srs. Senaoores, é evidente que há, manifestamen
te, a intenção de se colocar aquilo que é negativo; há, manifestamen
~e, a intenção de se trazer à tona todas aquelas nossas dificuldadeS, 
toda aquela nõssa problemática de ordem social, sem querer, como 
deveria~ reconhecer no Governo a sua "preocupação e a sua 
permanente luta para soluçào desse problema, que é, de resto, uma 
preocupação reconhecida por todos, e só negada por aqueles que nào 
querem, realmente, ver, porque a sua preocupação é a de combater, 
de estar c;ontra, não lhes deixando vislumbrar a verdade cristalina de 
um grande esforço, em favor de transformar este País numa potên
cia, que hoje jâ é praticamente reconhecida por todo mundo, porém, 
lamentavelmente, ainda negada pelos nobres e eminent,es Senadores 
do Movimento Democrãtico Brasileiro. -

O Sr. Ag~or Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex'? 

O SR. OSIRES TEIXIlIRA (ARENA - GO) - Ouviria, ago
ra, o Senador Evelãsio Vieira. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Não é um aparte, propria, 
mente, apenas uma lembrança. Relembrou V. Ex' em seu discurso, 
que o número de acidentes estava diminuindo. Tem de diminuir, 
Senador Osires Teixeira. Para surpresa minha, na cidade de Currais 
Novos, no Rio Grande do Norte, observei que o acidentado ê obri
gado a assinar o ponto. Pelo amor de Deus, se ele é obrigado a assi· 
nar o ponto, então, tem de diminuir o número de acidentados nesU 
País. 

OBR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - e evidente. 

·0 Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - ~ lógico. 1s$o na cidade 
de Currais Novos, no RiÇl Grande do Norte. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Louvo, em 
V. Ex'. esse apego ferrenho ao Estado do Rio Grande do Norte. 
V. Ex' não consegue separar, em nenhum momento, para dar exem
plo de qualquer que seja a coisa. ~ claro! O que V. Ex' assistiu em 
Currais Novos ê uma distorção natural que existe não só em Currais, 
Novos; pode existir lã e em "n" outras empresas. O que competiria a 
V. Ex' não seria dizer que o Governo está diminy.indo os acidentes 
por isso, mas denunciar essa empresa, que está ilaqueando o Gover
no, porque estã burlando a lei, está burlando o interesse do seu 
operãrio, do seu trabalhador. Mas ê contra isso, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, que reclamo: que na aquilatação de um caso isolado, 
c.omo este, querendo, com isso; conspurcar toda uma ação 
govern.amental, que ê voltada, exatamente, no sentido da proteção 
desse trabalhador, evitando que fatos como o aponta'do voltem a 
ocorrer V. Ex' estã c!:rto na reclamação; a colocação de V. Ex' 6 
que é altamente maliciosa. 

Ouço o nobreSenador Evelãsio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - Se) - Nobre Senador, V. Ex', 
com a veemênci~ das palavras, procura suprir as deficiências dos 
fatos, para neutralizar as críticas honestas, em relação ao Governo. 
Se é verdade que. uma parcela de trabalhadores ê beneficiada com 
alimentação e remêdio, não menos verdade é que os trabalhadores 
brasileiros vivem em termos, em razão do salário insuficienté para a 
sua subsistência. Senador Osires Teixeira, tanto nós estamos certos 
de que a política econômico-financeira do Governo ê falha, que os 
arautos do novo Presidente nomeado. General João Baptista de 
Figueiredo, anunciam uma ref()fmulação da polítiça econ.Ômica-
finançeira que vem sendo adotada. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Bem, felicito a 
V. Ex' por conhecer os arautos do Presidente que aí vem - e eu não 
os conheço - e. de certa forma, isso me surpree':lde, porque o qu~ 
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pude ouvir do emjnente General João Baptista de Figueiredo ê que 
candidato a candidato não fala. O que tenho ouvido são versões de 
terceiros - que não sei se são seus arautos - dando coiocaçães em 
sua boca da problemáITcã política, da problemática social, da 
problemática económica. etc., como se fossem a soluçào. A mim me 
parece. nobre Senador, que V. Ex' está sendo mais realista do que o 
rei: já está traduzindo modificações no próximo Governo, quando 
nós. na Aliança Renovadora Nacional. sequer escolhemos o nosso 
candidato a Presidente da República. 

o Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - V. Ex' não tem o direito 
de escolher. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO)- Como é que 
não? V. Ex' não pode fazer uma afirmação para mim 'l. ~x' pode 
fazer afirmação de seu comportamento para V. Ex' Sabe V. Ex' que 
existem, como candidatos a candidato a Presidente da República, 
pela Aliança Renovadora NaCional, o eminente Ministro João 
Baptista de Figueiredo e o eminente Senador Magalhães Pinto. Se 
V. E;<::' está querendo saber o meu voto, pergunte, mas nunca dizer 
que nào tenho opção porque qualquer dos dois são homens alta
mente probos. altamente sérios, que merecem o respeito desta 
Nação. e em favor do qual se declinar a maioria da Convenção. 
tenho a certeza de que toda a Aliança Renovadora Nacional, de 
Norte a Sul, de Leste a Oeste, sufragará, unânimemente, nas urnas. 

Pode estar certo V. Ex' de que, com a Presidência da Repúbli~ 
ca, na Convenção da ARENA, não ocorrerá o que ocorre na San~ 
cada de V. Ex', metade com um e metade com outro. num impasse 
que jã se prolonga por dias e não se sabe por quantos mais irá se pro
longar. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDS - Se) - Permite V. Ex' um 
aparte'? 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Mas, Sr. Presi· 
dente e Srs. Senadores, respondo ao nobre Senador Evelásio Vieira 
para reconhecer que, realmente, as críticas de S. Ex', as do Sr. Sena
dor Agenor Maria e de tantos outros brilhantes componentes da 
Oposição. são colocações honestas, são críticas honestas. Mãs, entre 
ser honesta e ser verdadeira, nobre Senador, vai uma diferença muito 
grande. Entre ser honesta e representar um real sentido que elas 
pretendem representar. vai uma diferença muito grande. Quando 
V. Ex~. por exemplo, faz uma colocação como esta, sobre a salário 
mínimo. que, se é verdade e eu me congratulo quando V. Ex' 
comigo reconhece que a Legião Brasileira de Assistência, por este 
PaLs afora, distribui alimentação grátis a milhões e milhões de brasi-
leiros... . 

O Sr. Evclásio Vieira (MDB - SC) - Para uma pequena par-
cela. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO)- Eu interpretei 
uma pequena parcela como milhões. h uma interpretação minha, 
Ex' Mas V. Ex' há de convir e reconhece essa verdade ao dizer que. 
por outro lado, tenho que me conscientizar que o salário mínTmo do 
trabalhador brasileiro é um salário que não dá para o completo sus-
tento seu e de sua família. Concordo com V. Ex' . 

O Sr. Evelásio Vieira (MOS - SC) - Ficamos satisfeitos. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Concórdo ple
na e totalmente com V. Ex'. como diria o meu Líder, Senador Euri
co Rezende, em número, gênero e grau. S6 não concordo com que o 
atual Governo seja o único responsável por isso. S6 concordana -com 
V. Ex' se V. Ex' tivesse a altanaria cívica de dizer que embOTa com 
um salário aviltado de 31 de março de 1964, cuja capacidade de com
pra era "n" vezes menor do que o atual. o Governo vem fazendo um 
esforço gigantesco no sentido de equilibrar essa desigualdade, estabe
lecendo. agora sim. uma política salarial séria em que, ano a :rno, to
da a inflação ê perfeitamente compensada nos mesmos níveis de sa
lârio mínimo ... 

O Sr. E"elásio Vieira (MDB - SC) - Não é correto. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - 00) - .. , de forma 
responsúvel, de forma séria, porque se de um lado existe o salário 
mínimo. se de um lado existe a necessidade dotxabalhador, se de um 
lado existe a necessidade do homem que presta o seu serviço à empre
sa, de outro lado existe o equilíbrio financeiro dessa empresa. Repito 
que o Governo poderia ser bonzinho com o trabalhador e, em vez de 
decretar um aumento de 38%. decretasse um de 150%. Seria o caos 
neste País. seria a liquidação de toda a nossa estrutura econômica. 
ConseqUentemente. não haveria sequer este Senado para que pu
déssemos discutir coisa alguma, porque ninguém consegue construir 
vida boa para o amanhã. ninguém cons~gue construir nada para a 
eterriTdaoe. sobre os escombros de uma nação falida. 

A preocupação que se tem. nobre Senador, é que esta Nação 
cresça seriamente e a nossa economia possa crescer harmonicamente. 
com o Governo dando a sua parcela de colaboração, a sua contribui
çào para que o crescimento. realmente. se faça dentro da filosofia do 
eminente Presidente da República e seja. realmente, integrado o de
senvolvimento político. social e económico. Só assim. com este equiH
brio e com esta integração podemos ter a satisfação e a glória de po
der fuzer como pretendi. e estou fazendo neste discurso. o registro da 
forma altaneira, respeitosa e. sobretudo. da forma de igual para igual 
com que Sua Excelência o Senhor Presidente da República trata dos 
problemas brasileiros junto à poderosa Alemanha Ocidental. re~ 
solvendo com definição exata de sõberania. de um -País--que sabe o 
que quer, a grande problemática que hão de resolver, por certo, os 
problemas internos deste País e hão de alçar, por certo, também, o 
nosso prestígio no mais alto ponto dentro do concerto das nações. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dinarte Mariz. 

o SR. DINARTE MARIZ PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE.4 REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PU· 
BLlCADO POSTERIORMENTE. . 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao 
Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Se-nadares: 

Em fins de fevereiro, o Ministro Ângelo Calmon de Sá empre
endeu viagem aos Estados Unidos, lá se empenhando na defesa de 
nossos interesses, debatendo com personalídades do setor privado e 
público daquele país assuntos de relevante importâncía--nas atuais 
relações entre Brasil e Estudos Unidos. A visita foí parte do esforço 
permanente do Ministro da Indústria e do Comércio de defender nos
sos interesses no campo internacional, agindo em consonância com 
seguras diretrizes do atual Governo no que diz respeito às relações de 
nosso País com todo o mundo. 

Café, açúcar, cacau e siderurgia foram alguns dos temas aborda
dos pelo eminente Minístro Ângelo Calruon de Sá em sua ida aos 
Estados Unidos. Além de debater problemas das exportações brasi
leiras, o Ministro concedeu a setores legislativos norte-americanos 
explicações sobre programas nacionais de produção de álcool carbu
rante e. de identificaçào de fontes não tradicionais· de energia. 

Acompanhado do Presidente do IBC. Camilo Calazans, o 
Ministro Ângelo Calmon entrevistou-Soe com o Deputado Frederick 
Richmond, Presidente do Subcomité de Comer.cialização Interna da 
Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, quando examinaram a 
situação do mercado cafeeiro mundial e norte~americano, bem como 
a evolução do comércio de outros produtos agrícolas. 

Com Julius Kate, secreUi.rio~assistente para assuntos económi· 
coso o nosso Ministro da Indústria e do Comércio examinou as pers
pectivas de cooperação internacional no campo dos produtos de ba
se, particularmente no que tange ao café, açúcar e cacau. No comitê 
de Agricultura da Câmara, atendendo a convite do Deputado James 
Jeffords, o Minic;tro brasileiro expôs os programas nacionais para o 
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investimento da produção de álcool carburante e o desenvolvimento 
de fontes não tradicionais de energia. sendo. então. examinadas as 
possibilidades de cooperação tecnológica, nesses setares. entre Brasil 
e Estados Unidos. 

O noticiário da imprensa nacional e americana em torno da via~ 
gem do Ministro Ãngelo Calmon de Sá realçou, mais uma v~, a 
vigilância e a firmeza com que o Governo do eminente Presidente 
Geisel executa uma política pragmática e segura no setor internacio
nal, fundamental para o prosseguimento tranqUilo de nosso cresci
mento económico. À medida em que cresce nossa presença económi
ca no exterior. mais básica se torna essa constante atuação 
governamental junto aos países amigos, na intransigente defesa de 
nossos interesses. (Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao 
Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Hoje, é comemorado em todo o Mundo o Dia da Mulher. Em 
muitos países. os direitos da mulher em quase toda sua plenitude já 
são reconhecidos, mas, infelizmente, na maioria deles. coin-õnó13ra
sil, ainda perduram antigos preconceitos que aos poucos vão ceden
do à realidade do progresso que cada dia se faz mais célere em todos 
os sentidos da vida humana. 

Somamos entre aqueles que reconhecem a neceSsidade urgente 
do reconhecimento desses direitos e, dentro de nossas possibilidades, 
viemos procurando romper essa barreira, ouvindo estudiosos e estu
diosas do assunto, propondo modificações em muitos aspectos de 
nossa legislação, alertando as autoridades constituidas para o proble
ma e procurando aumentar o contigente de interessados nessa liberta
ção, principalmente buscando trazer para o nosso lado aqueles que 
têm o poder de decisão. 

Nesta data comemorativa, registramos nos Anais do Senado Fe
deral nossas homenagens à mulher de todo o mundo e muito par~ 
ticularmente à Mulher Brasileira, hoje como ontem presente sempre 
nos grandes momentos nacionais. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MOB - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os prefeitos dos municípios do mais importante pólo de 
desenvolvimento do Brasil- a região do ABC, em São Paulo - es
tão apreensivos quanto aos efeitos desastrosos no campo social e eco
nómico, que fatalmente resultarão se prevalecer a política autoiifária 
de desconcentração industrial, fixada pela Secretaria Geral de 
Planejamento da Presidéncia da República, 

O documento -_ para o qual solicito a atenção das autoridades 
responsáveis e que seja parte integrante do meu pronunciamento - é 
assinado pelos Prefeitos Lincoln Grillo, de Santo André; António Ti
to Costa, de São Bernardo do Campo: Raimundo da Cunha Leite, de 
São Caetano do Sul: Lauro Michels, de Diadema; Dorival Rezende 
da Silva, de Mauá; Luiz Carlos Grecco, de Ribeirão Pires, e Aarão 
Edmundo Jardim Teixeira, de Rio Grande da Serra. 

Destacam os prefeitos do ABC que a política de desconcentra
çào industrial deve definir com antecedência as atlvidades empresa
riais que devem ser permitidas e estimuladas nas áreas metropolita
nas. 

Assinalam, também, que essa política não deve ser implantada 
com o sacrificio du, autonomia dos municípios, que podem e devem 
ter meios para dela partícipar ativamente, através da adoção de medi-. 
das próprias de zoneamento industrial e controle de poluição. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, na vida púbiíca, os erros devem 
ser investigados e não escondidos. 

Só o debate e a crítica podem corrigir as falhas e promover o 
progresso. Aí está um exemplo. O Brasil precisa de desenvolvimento 
e não de uma política autoritária de desconcentração industrial, 

como a lixada pela Resolução nll 14, de dezembro do ano pU:'isado, 
pelo C..:mselho de Desenvolvimento EconÔmico. 

1:: preciso respeitar a autonomia dos municípios, que são os 
primeiros interessados e os maiores conhecedores de seus verdadei
ros prohlemas.. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO 
MONTORO EM SEU DISCURSO: 

Santo André, 3 de fevereiro de 1978. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Doutor João PaulO dos Reis Velloso 
Digníssimo Ministro-Chefe da 
Secretaria-Geral de Planejamento da 
Presidência da República. 

Senhor Ministro 

Os Prefeitos dos Municípios da Região do ABC, que esta 
subscrevem, após examinarem e discutirem com representantes das 
indústrias. do comércio e dos trabalhadores da Região do ABC o 
texto da Resolução n'i' 14, de 22 de dezembro de 1977, baixada pelo 
Conselho de Desenvolvimento Econõmico, vêm à presença de Vossa 
Excelência expor o seguinte: 

ConsiderandO: 
a) que a política de desconcentração industrial proposta pelo II 

Plano Nacional de Desenvolvimento deve ser orientada mais no 
sentido de ser estimulado o surgimento de novos pólos índustriais do 
que no sentido de provocar O esvaziamento dos centros hoje exjs~ 
tentes; 

b) que a adoção de medidas de contenção do crescimento dos 
grandes centros industriais deve ser gradual, procurando-se evitar 
atitudes drásticas cujos efeitos sociais e económicos podem ser 
prejudiciais ao desenvolvimento nacional; 

c) que a adoção destas medidas não deve ser discriminatória 
com relação à Região da Grande São Paulo, única Região cujo 
crescimento a ResolôJção n~ 14 determina deve ser contido; 

d) que ê impre.<;cindível definir-se com antecedência uma 
classificação de atividad~ industriais que devem ser permitidas e 
estimuladas nas áreas metropolitanas; 

e) que uma mudança radical nos critérios de concessão de 
incentivos fiscais e financeiros às indústrias situadas nos grandes 
centros não é condizente com o gradualismo que deve orientar a 
redução do crescimento industrial; 

D. que a política de desconcentração indu.strial não deve ser 
implantad'l com o sacrifício da autonomia dos Municípios que po~ 
dem e devem ter meios para dela participar ativamente, através da 
adoção de medidas próprias de zoneamento industrial e controle de 
poluição; 

g) que a desconcentração industrial não deve ignorar os efeitos 
- danosos causados ao meio ambiente através da implantação ou 
expansão de indústrias poluentes que se sit-uam ou venham JiS~ ins
talar na região. atendidos os critérios de uma política nacional de 
Controle de poluição; 

h) que dada a importâncía social e econômica da Região da 
Grande São Paulo, e especialmente da Região do ABC, tem sido 
considerável. nos últimos anos, o volume de recursos financeiros 
aqui aplicados e o número de nOVOl; projetos industriais Já desen
volvidos ou programados para a região; 

i) que em função da Resolução n~ 14 os órgãos gestores de 
incentivo5--fiscais e financeiros, especialmente o CDI, o BNDE e o 
BEFIEX baixarão normas complementares com o objetivo de 
implantar a desconcentração industrial, sem que sejam conhecidos 
os critérios que nortearão sua atuação; 
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j) que uma paralização completa destes projetas e uma redução 
drástica no volume de recursos aqui aplicados podem provocar efei
tos desastrosos no campo social e econômico, especialmente através 
de uma diminuição da oferta de empregos na Região: 

k) que face à importância destas medidas é necessário que elas 
sejam tomadas após amplo deb'ate do qual participem todos os seto
res representativos da população e tenham respaldo em legislação 
própria discutida e votada pelos órgãos legislativos federais, 
estaduais e municipais. . 

Manifestam sua apreensão quanto aos possíveis efeitos a serem 
causados pela Resolução n\' 14 do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e solicitam sejam tomadas, pelo Governo Federal, urgen
tes medidas para rever-se a mencionada Resolução, de forma a ser 
assegurado o crescimento harmonioso da Região do ABC, o Estado 
de São Paulo e do Brasil. - Lincoln Grillo, Prefeito de Santo André 
- Antônio Tito Costa, Prefeito de São Bernardo do Campo -
Raimundo da Cunha Leite, Prefeito de São Caetano do Sul - Lauro 
Michels, Prefeito de Diadema - Dorival Rezende da Silva, Prefeito 
de Mauá - Luiz Carlos Grecro, Prefeito de Ribeirão Pires - Aario 
Edmundo Jardim Teixeira, Prefeito de Rio Grande da Serra. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tratarei no dia de hoje de vários assuntos ligados aos trabalha
dores do Estad.o do Rio de Janeiro: 

1 - Passei toda a última segunda-feira na cidade de Angra dos 
Reis, em cantata direto com as lideranças sindicais do local. Fiz uma 
longa visita ao cais do porto, que continua triste pela falta de mo
vimentação de navios. 

Os portuários, os estjvadores e os arrumadores ainda se encon
tram sob tensão, face à quase paralisação das atividades portuárias. 
Reina uma ansiosa expectativa em- torno das providências que serão 
tomadas, mas alguns boatos deixam margem a se pensar numa eri
se maior no futuro do que a que vem sendo observada atualmente. 

Fiquei apreensivo ao saber que a Cia. Docas do Rio de Janeiro 
quer retirar da área duas empilhadeiras modernas, e isto poderá ser~ 
\'ir de pretexto para aniquilar ainda mais rapidamente a situação 
daquele ancoradouro. 

Por outro lado, ao assumir a direção do porto de Angra dos 
Reis, a eia. Docas do Rio de Janeiro suspendeu de plano 85% do 
serviço extraordinário, sem que os funcionários ficassem com a situa
ção definida, e isso agrãvou ainda mais o diftcil problema salarial 
dessa categoria. 

Esses fatos precisam ser cuidadosamente examinados petas 
autoridades do Estado do Rio de Janeiro, a quem faço veemente 
apelo no sentido de verificar urgentemente a ocorrência de que ora 
dou conhecimento ao Senado. aproveitando o ensejo para clamar 
por uma questão elementar de justiça: a equiparação dos salários da
queles que trabalham em Angra dos Reis com os seus colegas de 
profissão do Rio de Janeiro. 

2 - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
O Sindicato dos Estivadores e Trabalhadores em Estiva e Miné

rio de Angra dos Reis, com bl;!Se territorial em Parati, Mangaratiba e 
Itacuruçá, pretendeu há algum tempo a extensão da sua base territo
rial ao Município de Itaguar, atendendo a todas as exigências for
muladas pela Delegacia Regional do Trabalho, que deu parecer 
favorável ao pleito. Uma das razões alegadas é a curta distância 
entre Angra dos Reis e Itaguaí, cujos munidpios são ligados por tel~R 
fone direto e se comunicam pela rodovia federal Rio-Santos e 
também por mar até a TIha da Madeira, situada no município de 
ItaguaL A distância por estrada de rodagem entre as duas localida
des é de 67 km e ônibus circulam regular e freqUentemente nos dois 
sentidos, sendo que do distrito de Itacuruçá, onde já existe uma base 
do sindicato, a distância até a Ilha da Madeira é de 8km, por terra .. 

O Presidente do Sindicato, Sr. Isaías Pereira Maia, dirigiu-se- a 
mim para que fosse intermediário num pedido seu e de toda a classe 

para que o Ministro Arnaldo Prieto venha a despachar esse processo, 
que já se encontra devidamente informado no seu gabinete. 

É o que faço, agora, endereçando apelo veemente a S. Ex~ para 
que atenda a essa justa postulação, 

3 - Sr. Presidente, Srs, Senadores: 
Tenho estado muito preocupado com o que a Estrada de Ferro 

Leopoldin<l vem fazendo no meu Estado. Inúmeras fammas de ferro
viários daquela empresa foram transferidos para a cidade de Campos 
e lá não puderam permanecer por falta de residências, tendo que re
tornar aos locais de onde procederam. Tal medida, tomada sem que 
um planejamento fosse feito, causou sérios desajustamentos no seio 
dessa gente, Que foi praticamente punida, sem ter nada com a polfti
ca empresarial da ferrovia, Saliento que esses ferroviários transferi
dos para Campos pertenceram aos chamados ramais extintos e 
também às oficinas paralisadas, principalmente a de Imbetiba, em 
Macaê. 

Acenou-se para os trabalhadores dessa categoria profissional 
com a possibilidade da construção de moradias no distrito de 
Guarus, mas tudo isso não passou de .uma quimera e a decepção 
ainda foi maior. 

Paralelamente a esse grave problema social. a empresa extingiu 
horários, su:\pendeu trens e ramais e não verifica o péssimo estado 
das linhas e das condições de insalubridade das oficinas. 

Atualmente, mantém em tráfego um trem totalmente desregula
do, denominado misto, quase que um fantasma, sem hora de partida 
e sem hora de chegada, transportando de cambulhada minérios com 
passageiros, em carruagem antiquada e anti-higiênica. 

Estimaria muito que o honrado Ministro dos Transportes e o 
Presidente da Rede Ferroviária Federal SI A se inteirassem dessas ob
servações e apurassem com rigor o que está havendo em torno da sus
pensão indiscriminada de funcionários, 

Fui cientificado de que ferroviários que faltam um dia ao 
trabalho são apenados com 15 dias de suspensão. 

Pediria, também que fosse mandado fazer inspeção nos 
dormentes da Leopoldina, que se encontram velhos e apodrecidos, 
representando grave risco para a ferrovia. 

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

O SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso) - Na presente sessão ter
minou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolu
ção nl' 159, de 1977, do Sr. Senador Dirceu Cardoso, que acrescenta 
dispo:\itivo ao parágrafo único do art. 274 da Resolução n\' 93, de 
1970 (Regimento Interno do Senado Federal). 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
De acordo com o dispositivo no Regimento Interno, a matéria 

será despachada às Comissões de Constituição e Justiça e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso) - Não há mais oradores 
inscritos. (Pausa) 

Nada mais havendo que tratar, designo para a sessão extraordi~ 
nária das 18 horas e 30 minutos a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Rela
ções Exteriores sobre a Mensagem n\' 34. de 1978 (n\' 48/78, na ori
gem), de 22 de fevereiro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi
dente da República submete ao Senado a escolha do Sr. Marcos An
tonio de Salvo Coimbra, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de 
Dtplomata, para exercer a funcão de Embaixador do Brasil junto ao 
Governo da República Árabe do Egi~o. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada a ses-
são. 

(Levanta-se a sessão às /8 horas e ~O Ininutos.) 



Março de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.,io II) Quinta-feira 9 189 

ATA DA 7~ SESSÃO, EM 8 DE MARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 

- EXTRAORDINARIA
PRESID(:;NClA DO SR. PETRÔNIO PORTELLA. 

.4S 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM·SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - José Guiomard - Braga Junior - Evundro 
Carreira- José Lindoso - Cattele Pinheiro - Jarbas Passarinho
Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de La Roc_que -
José Sarney - Fausto Castelp-J3ranco - Helvídio NUQes - Petrô· 
nio Portella - Mauro Benevides - Wilson Gonçalves - Agenor 
Maria - Dinarte Maril: - Domíeio Gondim - Milton Cabral -
Cunha Lima - Marcos Freire - Murilo Paraíso - Arnon de Mel10 
- Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival 
Baptista - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico 
Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino 
- Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Hugo Ramos - Nel
son Carneiro - Gustavo Capanema - Itamar Franco - Magalh~es 

Pinto - Franco Montoro ......; Orestes Quércia - 0tto Lehmann -
Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Osires Teixeira - Italívio 
Coelho - Me'ndes Canale - Saldanha Oerzi - Accioly Filho -
Leite Chaves - Mattos. Leão - Evelás.io Vieira - Lenoir Vargas
Otair Becker - O:miel Krieger - Paulo Brossard - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portel1a) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. H;.wendo número 
regimental, declaro <lbe:rta a sessão. 

Sobre:.1 mesa, expediente que será lido pelo Sr. I <:>wSecretário. 

t lido o .\·eguintf! 

Em 8 de março de 1978. 

Senhor Presidcnte 

Na qualidade de Líder da Aliança Renovadora Nacional e da 
Maioria no Senado Federal, tenho a honra de comunicar a Vossa 
Excelência a indicação dos Senhores Senadores Heitor Dias, Helvíw 
dio Nunes, José Sarney, Mattos Leão, Osires Teixeira, Otto Leh
mann, Saldanha Derzi e VirgHio Tãvora para exercerem, 
cumulativamente. as Vice--Lideranças do Partido e da Maioria nesta 
Casa. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa ExcelêncIa os 
protestos de minha alta estima e mais distinta consideração. -
Eurico Rezcnde, Líder da Maioria. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - A Presidência fica 
ciente. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr, }9wSecretário. 

t lido o seguinte 

Em 8 de março de 1978. 

Senhor Presidente, 

Na forma do disposto no art. 86 do Regimento Interno, venho 
propor a Vossa Excelência o nome do Senhor Senador José Sarney 
para integrar, como suplente, a Comissão de Constituiçaõ--eJustiça. 
em substituição ao Senhor Senador Benedito Ferreira. 

Aproveito a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência a 
reiteração de meu grande apreço. - Eurico Rezendc; Líder da 
Maioria. 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Será feita a 
substituiição. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. ('I-Secretário. 

E lido o seguime 

REQUERIMENTO N' 12. DE 1978 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia do 
Ministro do Exército, General Fernando Belrort Bethlem, alusiva à 
Tomad:;t de MonteCastelo. 

Sala das Sessões, 8 de março de 1978. - Dinarte Mariz. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio PorteIla) - O requerimento 
lido será submetido ao exame da Comissão Diretora. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sobre a Mensagem n'l 34. de 1978 
(n<:> 48/78, na origem), de 22 de rcvereiro do corrente :m9, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete ao 
Senado a escolha do Senhor Marcos Antônio de Salvo Cojm~ 
bra, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, 
para exercer a runção de Embaixador do Brasil junto ao Go~ 
vemo da República Árabe do Egito. 

A matéria constante da pauta da Ordem do Dia da presente 
se...-.sào, nos termos da alínea b do art. 402 do Regimento Interno, 
deverá ser apreciada em se..<;são secreta. 

Solicito aos Srs. runcionários as providências necessárias a fim 
de que seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A sessào toma~se secreta às 18 horas e 37 minutos e I'olta a ser 
plibfica às 18 horaJ e 45 minutos.! 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portel1a) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

o SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o _se·
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, um princípio uni
versalmente adotado. na moderna Administração de Pessoal, é o que 
preconiza a igualdade de tratamento para situações iguais. 

. Quando esse prin~ípio é observ~do, quando o sistema de incenti~ 
vos e de retribuição é uniformamente aplicado aos elementos que se 
encontram em idênticas condições, a entidade a estes que servem, 
quer seja ela pública ou privada, conta com colaboradores expontâ~ 
neos, efiderúes e plenamente conscientizados de que devem dar o má· 
ximo dos seus esrorços e de suas energias em prol do bom nome da 
instituição e do aumento da produtividade. 

Ao contrário, sempre que se verificam discriminações, toda vez 
que ocorrem injustiças representadas pela concessão de benefícios, 
em bases diversas, aos que preenchem os mesmos requisitos e satisfa
zem as mesmas condições previamente estabelecidas, caracterizando 
ravoritismos injustificáveis, nota~se o enfraquecimento do espírito de 
corp-o, a quebra do moral do grupo, a rulta de estímulo e o de.sintçn;s
se pelo trabalho, com graves reflexos sobre.a· discipfina, sobre o pres
tígio da organização e sobre o rendimento das tareras que a esta cabe 
exe.cutar em proveito de sua clientela ou da própria coletividade, con· 
rorme o caso. 

Estaria a nossa Administraçào de Pessoal imune às falhas e in· 
com..::nientes apontados? Estaria ela orientando sua atuação por um 
bem estruturado e criterioso sistema de retribuição, em que as recom
pensas sejam distribuídas em bases igualitárias? 
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Lamentavelmente, a resposta a essas indagações terá que ser ne
gativa. Não dispomos, cm que pesem os esforços dos responsáveis pe
lo Si::;tema de Pessoal Civil do Gcverno Federal (SIPEC), esquemas 
de retribuição e de indenizações que primem pela distribuição dessas 
vantag.ens em bases justas e imparciais. 

Como ainda recentemente acentuei, numa série de pronuncia
mentos feitos desta Tribuna. há distorções e incongruências em nos
~.I í~olitica de pessoal, abrangendo nào apenas os servidores inativos, 
como tamhém os que ainda se encontram em atividade, cm conse-
4üência das; quais se instalou entre as legiões de prejudicados, um 
clima de insatisfação e de revolta que vem repercutindo no seio do 
funcionalismo fcdernl. 

Efctiv<lmenle, o descaso com que são tratados·tilúmeraveü con
tingentes de velhos e operosos servidores, cujos direitos são pura e 
simplesmente ignorados, cuusa fundadas preocupações e instila inse
gurança até mesmo nos que não foram atingidos ou marginalizados, 
pois é convicção gencnllizada, em ponderáveis áreas da Administra
ção, que ninguém está livre. de ;;L qualquer momento, em nome de 
reais ou supostas conveniências administrativas, passar pelas peripé
cias e dissaburcs que hoje infclicit::tm e atormentam os que até hã 
pouco tempo estavam certos de que disporiam de todas as condições 
para progredirem na profissào que abraçaram_ 

Em minhas recentes manifestações nesta Casa, mostrei o que es
tfi se passando com os inativos. atualmente divididos em várias cate
gorias e sob diferentes regimes de retribuíçào, ressaltei a posição 
dos pensionistas cujos estlpêndios são presentemente insuficientes pa
ra 'ltendcr as suas necessidades fundamentais de subsistêncía; passei 
~m rc·vista o problema dos funcionários oriundos de órgãos transfor
mados em sociedades de c.conomia mista, empresas públicas e fun
dações, que não conseguiram seu aproveitamento ·nessas entida.des 
nem tiveram acesso ao Plano de Clu$sificação de Cargos, sendo, por 
iSSQ. incluídos em Quadros Suplementares, com direitos apenas a 
promoções, dificilmente verificáveis, além de contagem de tempo de 
serviço para efeito de aposentadoria e disponibilidade. 

Os ckmentos que foram compulsoriamente colocados em tão la
mentável situação percehcm, no momento, salários verdadeiramente 
de.<;prezÍ\'eis, ao passo que os seus colegas, titulares dos mesmos car
gos, com idênticas qualificações e a eles igualados em tempo de serviw 
ço, por terem ingressado no Plano, recebem vencimentos três ou qua
tro Vele. .. !i-uperíores. 

No que tange aQS lnatívos, as disparidades não se limitam ape
na:>. às diferenças de proventos de um para-- outro grupo; dentro do 
mesmo grupo, da mesma Série de.Classes, a retribuição varia ao sa
bnr de interpfctaçõc::; de órgãos e autoridades, o que ocasio.na aos in
teressados prejuízos irreparáveis. 

Segundo informações e reclamações que chegam de toda parte, 
dirlgidus a Parlamentares das duas Casas do Congresso Nacional, e 
subscritas por pessoas e entidades de reconhecida idoneidade, e au
~~nda de critérios ou a exi.stênci~Ld_c.J;ütérios conmtantes. no que·tan
ge iI atuati:wção de proventos, e,~tálevando ao desalento milhares de 
p rcjud ieadas. 

Hú caf'iOS de gritante.e inaceitável disparidade. Nesse particular. 
julgo conveniente transcrever, como altamente itustrativos, trechos 
de um Memorial que me foi encaminhado pelo Presidente do Círculo 
Policial Brasileiro, no qual uque1a instituição se insurge Contra a 
úricnt~lç1io adotada pela Delegacia da Fazenda Nacional no Estado 
do Rio de Janeiro. por julgá-la descabida e prejudicial aos interesses 
de muitos dos $-Cus assodados. _ 

Referindo-se cspecifTc.imcntc aos Guardas Civfs, enf:ili"za o ex
rll.::diente de alie se trata qUe esses antigos servidores "constituem um 
~rupo ::;obre~odo prejudicado, pois ;nquanto outros guardas, apo
sentados antes de 1960, tiveram seus proventos reajustados na base 
da ref. :!6. cujo valor atual é de Cr$ 3.811,00, eles, que foram aposen
tados depois de 1960, viram sua categoria policial de Guarda Civil in
cluída na referência 2, que presentemente corresponde a 
C rS 1.184,00". 

E rrossegue o bem redigido e fundamentado Memorial do CPB: 
"Segundo o que pre.:eitua o ~ 79 do art. 27 do Decreto-lei 

n\'> 1.445/76 e o item 7 da IN-DASP 53, não seri<lm reajustados os 
que, em 30-4-76, já estivessem percebendo mais do que o reajtisla
menta proposto para a categoria. Se assim não se procedesse, estar
sewia emprestando sentido diferente ao daquele a que a lei visou.e o 
"reajust.lmentQ" equivaleria, na verdade, a um rebaíxamen!o de pro
ventos" . 

Entretanto, Uem que pesem as ressalvas das normas çjpecíficas 
citadas. a Delegacia da Fazenda Nacional no Rio de janeiro houve 
por bem "reajustar" os guardas civis em questão, embora eles, em 30-
4-76, percebessem proventos acima de Cri 1.445,00 e "reajustá-los" 
importasse em atribuir-lhe provento de Cr$ 9l1,QO, a ser atingido 
somente a 1"-3-77 e que deveria ser pago em parcelas bimensais", do 
que resultou, para os interessados, redução real dos seus proventos 
básicos. (os grifos são do original). 

E conclui o expediente em análise que "o procedimento da 
Delegacia da Fazenda Nacional da Guanabara, "no tocante ao paga_o 
menta dos guarda civis em questão, destoa por completo das normas 
legais cogentes para a espécie, constituindo, de outro lado, um 
critério diferente daquele que vem sendo adotado por outras fontes 
pagadoras nos casos de j,gual natureza", citando, como exemplo, o 
DepartClmento de Polícia Federal que, segundo alega, "reajustou os 
policiais que ganhavam menos que o valor do reajustamento pro
posto e no caso dos que ganhavam mais, manteve-os na situação fun
cionai que tinham em 30-4-76". (estes grifos são igualmente do ori
ginal). 

- Em suas con::;iderações finais, ressalta o autor do MemorLal que 
todos os seus esforços, no sentido de obter a reformulação dos 
critérios adotados. nào produziram quaisquer efeitos práticos, con
tinuando, desse forma, a clamorosa injustiça que implica na anula
ção. no caso dos guardas civis, de 30% concedido ao funcionalismo 
em geral, d<ldos quc não se alteram com as majorações salariais pos
teriormcnte decretadas, visto que as importâncias constantes do 
expediente du Casa do Policial crescem em iguais proporções, já que 
os percentuais são idênticos para todos os servidores ativos e inati
vos. 

Como se vê, Senhor Presidente e Senhores Senadores, as nossas 
autoridades insistem em ignorar direitos funcionais de cuja le
gitimidade não se pode duvidar. E, o que ainda é pi'or, na fLxação de 
estipêndios. uspecto de fundament<ll importância para a sobrevivên
-eia dos .$ervidore.o;, estari<lm utilizando critérios díspares para situa
ções de absolut<l igualdade. O uso, em assunto de tal magnitude, da 
política de dois pesos e duas medidas gera consequências altamente 
perniciosas, como tive a oportunidade de frisar no início deste pro
nunciamento, razão por que apelo para o Exm'> Sr. Ministro da 
Fazenda no sentido de que termine, se ainda não o fez, a uniformi
zação dos critérios adotados. na revisão dos proventos dos inativos 
federais residentes no Estado do Rio, pondo fLm, dessa forma, às in
justiças porventura praticadus, as quais, além de indispor os prejudi
cados e seus dependentes contra o Governo, ainda contribuem para 
o descréditQ ue nossas autoridades. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Nada mais ha
vendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a de 
:lmanh1i. 9 de murço, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 3, DE 1974 

(tramitando em conjunto com o Projeto de 
Lei do Senado nl' 53, de 1974) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nl' 3. de 
1974 (n9 845-9/72, na Casa de origem). que regula os contratos para 
a ,gravação c comercialização de discos musicais. tendo 

PARECERES, sob n\'>s 322 a 327, de 1977. das Comissões: 
- de Constituição e Justiça - lp pronunciamento: peta Consti

tucionalidade e juridícidade do Projeto, com voto em separado do 
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Sr. Senador Jos~ Lindoso; 2p pronllm:famento: pela constitucionalida
de e jurididdade do Substitutivo da Comissão de Ed9-caçã:.o e Cultu
ra; 3' prommcianumlo: pela constitucionalidade e juridicidade do 
Substitutivo da Comissão de Economia;. 

- de Educa~ào e Cultura, favorável, nos termos de Substitutivo 
que apresenta; 

- de Economia, favorável, nos lermos de Substitutivo que ofe
rece; e 

- de Finan~as. (exame soíícitado em Plenário), contrário ao 
Projeto, com voto vencido dos Srs. Senadores Dirceu Cardoso e Ruy 
Carneiro. e voto vencido, em separado. do Sr. Senador Evandro 
Carreira. 

-2-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 53, DE 1974 
(tramitando em conjunto com o Projl?lode 

Lei da Câmara n" 3, de 1974) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
53, de [974, do Sr. Senador Franco Montoro, que torna obrigatória 
a numeraçào de discos e demais gravações de obras artísticas, literá
rias ou científicas, tendo 

PARECERES, sob n9s 323 a 328, de 1977, das Comi.ssões: 
- de Constitui~ão e Justiça, lp pronunciamento: pela constituw 

cionalidade e juridicidudc do projeto: 2p pronunciamento: pela consw 
titudonalidade ejuridicidade do Subslitutivo da Comissão de Educa
ção e Cultura; jp pronunciamento: pela constitucionalidade e jun
dicidude do Substitutivo da Comi~são de_Eeonomia; 

- de Educaçào e Cultura, favorável, nos termos de Substitutivo 
que apresenta; 

- de Economia, favorâvel. nos termos de Substitutivo que ofe
rece; e 

- de Finanças, (exame solicitado em Plenário), contráriQ aQ 
projeto, com voto vencido dos Srs. Senadores Dirceu Cardolio e Ruy 
Carneiro, e voto vencido, em sepsmdo, do Sr. Senador Evandro 
Carreira. 

-3-

Discussào, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 01, 
de 1977 (n<1 20320-A/74, na origem), de iniciativa do Senhor Presiden
te da República. que regula a loc:.lçào predial urbana e dá outras pro
\"idência~. tendo 

PARECER, sob n9 777, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto, com as emen

d<lS que apresenta de n<;ls I a 12-CCJ, com voto vencido, em separa
do. do Sr. Senador Otto lehmann, 

O SR. PRESIDE;\ITE (Petrônío Portella) - Estâ encerrada a 
sessão. 

(Lel'allta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos.) 

DISCURSO PROSCNCIADO PELO SR. MARCOS 
FREIRE NA SESSAO DE 7-3-78 E QUE, ENTREGUE À 
REFISAO DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POS
TER/ORME.\'TE: 

O SR. J\1ARCOS FREIRE (MDB - PE. Para discutir o projew 
to.) - Sr. Pre..<;idcnte, est;:unos lomando conhecimento, pela pauta 
distribuída. da apreciação. nesta tarde, do Projeto de Lei do Senado 
nÇ 115, de 1976, d~ autoria do Senador Paulo Guerra, falecido no 
ano passado. 

O presente projeto refere-se a problemas criados com os saques 
do FGTS por parte dos trabalhadores pernambucanos, quando da 
ocorrência de graves enchentes no Estado que represento nesta Casa. 
A propositura do Senador Paulo Guerra revela o seu interesse e a sua 
preocupação em minorar a situação, estabelecida em Pernambuco, 
de catástrofe, de sofrimento, de prejuízo, sobretudo em relação às 
classes mais desprotegidas. 

Na oportunidade daquele evento, tivemos ocasião de criticar a 
medida do Governo. como forma de ajuda às famílias trabalhadoras 
daquele Estado, permitindo o saque do FGTS, ao invés de cobrir os 

preJU1Zos respectivos com verbus a Fundo perdido. Isto ocorreu, 
como se impunha, em relação a determinados setores, destinando o 
Governo Federal àquela Unidade da Federação brasileiIa montante 
para, mui justamente, fazer face à recuperação de várias obras e servi
ços públicos. 

Por outro lado, empresas e instituições várias foram aquinhoa
das com fiimnciamentos especHicos, com verbas especiais, com 
línhas de crédito, e até doações que conseguiram facilitar a supera
ção dos efeitos trágicos ali registrados. 

Com-precndemos ate que a iniciativa do Governo em liberar o 
saque do FGTS para o trabalhador tenha sido movida com boas 
intenções. Mas acontece que esse institu-to do Fundo de Garantia foi 
criado com objetivos específicos, casuisticamente previstos em lei, 
que passaram a flcar comprometidos com o saque em função de uma 
tragédia coletiva, cuja responsabilidade escapava inteiramente aos 
beneficiados do FGTS. 

Quando discursamos a respeito naquele período da ocorrência, 
lembramos inclusive que o Governo estadual, da época, já havia 
anteriormente anunciado a s01ução das enchentes em Pernambuco. 
E inclusi\'e, quando d3 inauguração da Barragém--de Tapacurá, a pro
paganda e o próprio convite oficial, para inauguração daquele 
empreendimento, dizia com todas as letras - hoje comprova
damente de maneira demagógica - que cheia no Recife só se o re
cifense deixasse as torneiras abertas. O Poder Público enganou, pois, 
o povo desde que sabia que Tapacurá era apenas uma de um sistema 
de barragens para se contrapor às enchentes do CaiJibadbe. 

O rato é que ocorreu nova catástrofe em [975 e. sobretudo o po
bre do trabalhador pernambucano, teve o seu patrimônio 
comprom"étído, como dantes ou pior que antes, e, alguns deles, até 
suas vidas sacrificadas. 

Portanto, quando da liberação do FGTS, nós já mostrávamos 
que isso iria trazer um novo prejuízo ao trabalhador, porque, no 
futuro, quando ele viesse, por exemplo, a ser despedido do seu empre
go, ele não contaria sequer COm as reservas acumuladas daqueles 
descontos salariais anteriores. 

Prejuízo ele teve naquele saque, como prejuízo teve em não ver 
computados os juros correspondentes. Daf a iniciativa do Senador 
Paulo Guerra, pam que aqueles juros que tinham deixado de ser con
tados trimestralmente - critério que depois voltaria a ser adotado -
vies?e a ser excepcionalmente levados em conta nas contas dos 
trabalhadores pernambucanos·. 

Este o projeto que se discute neste instante e eJlja constitucionali
dade apresenta-se controvertida, de acordo com o Parecer da Comis
sào de Constituição e Justiça. 

Mas, gostaríamos de, neste instante, registrar que seria uma 
questão de justiça. não apenas a contagem dos juros pretendida pelo 
Senador Paulo Guerra, mas, sobretudo que o Governo cõbrisse, in
clusive, os desfalques havidos nas contas respectivas dos 
trabalhadores que fizeram uso do FGTS, à conta de verba~ especiais 
do Governo, como ocorreu COm obras públicas deterioradas pela 
catástrofe. Da mesma forma, pois, novo montante, a título perdido, 
deveria ser destinado pela União para que o trabalhador pernambu
cano - que, a exemplo do trabalhador brasileiro, já é tão sacrificado 
por uma política salarial injusta - não viesse a ter esse prejuíz.o a 
mais, descontando o seu FGTS num momento de tragédia e de dor. 
Recorde-se, a respeito, que a SUDENE terminou dispensando o 
desconto em folha de adiantamentos monetários· feitos a servidores 
seus, efetivados por igual motivo, no período que se seguiu às 
enchentes recifenses. 

Gostaríamos, portanto, que o projeto do Senador Paulo Guerra 
não passasse em brancas nuvens, quando a sua voz não mais pode 
ser ouvida nesta Casa, porque a fatalidade o levou do nosso conv[w 
via. e. taOmbém uma homenagem que a bancada de Pernambuco 
presta àquele que o representou nesta Casa, certa de que a sensibili
dade do Senado Federal poderia se esforçar para encontrar meios paw 
ra, dessa ou daquela maneira, atender a esse pleito, que terã sido 
menos dele, Senador de Pernambuco, do que de todo o povo que 
foi vítima da tragédia daqueles anos. (Muito bem!) 
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ATA DA 20S' SESSÃO, REALIZADA EM 22-11-77 
(Publicada no DCN - Seção II - de 23-11-77) 

RETIFlCAC.1O 

No Parecer nl' 1.009/77, da Comissão de Legislação Sochil. so
bre o Projeto de Lei do Senado nl' 12/77. que assegura direitos dos 
empregados no caso de falência ou concordata da empresa: 

Na página 6887. 2' coluna, no parecer, 
Onde se lê: 

PARECER n' 1.009, DE 1977 
Leia-se: 

PARECER N' 1.009, DE 1977 

Da Comissão de Legislação Social 

ATA DA 225'SESSÃO, REALIZADA EM 2-12-77 
(Publicado no DCN - Seção II - de3wI2-77) 

RET1FlCAÇ.:[O 

No anexo ao Parecer nl' 1.312/77, da Comissão de Redação, 
referente à redação final do Pmjeto de Lei do Senado n9 97/71 

(n9 680·C /72, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a 
obrigatoriedade do voto nas eleições sindicais, e dá ~utras providên
ci;Jf,: 

Na página 7506. 1~ coluna, no parágrafo único do art. 11', 
Onde se lê: 

Parágrafo único. o associado faltoso deverá justificar-se até 60 
(sessent<l) dias, a contar do término da eleição" .. 

Leia·se: 
Parágrafo único. O associado faltoso deverá justificar-se até 60 

(sessenta) dias, a contar da data do término da eleição, ... 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Resenha das matérias apreciadas de 19 a 30 
de nm·-embro de 1977. 

RETlFlCACÀO 

Na rublkação da Resenha. feita no DCN - Seção II - de 
2-12-77. na página 7460, [~coluna, na relação dos Projetos arqui
vados nos termos do art. 278 do Regimento Interno: 

Ondese lê: 
Projeto de Lei do Senado no:> 14, de 1977 ' .. 

Leia-se: 
Projeto de Lei do Senado n~ [4, de 1974 .. , -
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MESA 

Presidente: 3'i'-Secretá rio: 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Líder 

Petrdnio Portella (ARENA - PI) Henrique de la Rocque (ARENA - MA) 

Eurico Rezende 
Vice-líderes 
Heitor Dias 

Helvídio Nunes 
José Sarney 
MaHos leao 

Osires Teixeira 
Otto lehmann 

Saldanha Derzi 
Virgilio Távora 

1 'i'-Vice-Presidente: 

José lindo!o (ARENA - AM) 49·Secretôrio: 

Renato Franco (ARENA - PA) 

2'i'-Vic8-Presidente: 

Amaral Peixoto (MOS - RJ) 

19·5ecretárlo: 

Suplentes de Secretário: 

LIDERANÇA DO MOS 
E DA MINORIA 

Líder 

Mendes Canale (ARENA - MT) 

2'i'-SecrEltário~ 

Mauro Benevides (MOS - CE) 

Altevir leal (ARENA - AC) 

Evandro Ca-rreira (MOS - AM) 

- "Otair Becker (ARENA - SC) 

Braga Junior (ARENA -·AM) 

Franco Montaro 
Vice·lIderes 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lázaro Barboz.a 
Oanton Jobim 

COMISSOES 

Diretar: José Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo II - Térreo 

Telefones: 23--6244 e 25-8505 - Ramais 193 e 257 

A) SERViÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Cláudio Corlos Rodrigues Costa 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25-8505 - Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otair Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. Italivio Coelho 

"- Mutilo Paraiso 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Agenor Maria 

Vice-Presidente: Otoir Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Dinarte Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3. Mattos Leõo 

5. Vasconcelos Torres 

MOS 

1. Agenor Maria 1. Adalberto Sena 

2_ Roberto Saturnino 2. Evelásio Vieira 

Assistentel Cláudio Carlos Rodrigues Costa - Ramais 301 e 3'13 

Reuniões: Terças·feiros, à~ 10:30 horos 

Local: Solo "Clóvis 8eviláequa" - Anexo II - Ramal 623 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Oinarte Mariz 
Vice-Presidente: E,vandro Carreira 

Titulare~ Suplentes 
ARENA 

1. Heitor Dias 1. Saldanha Cerzi 
2, Jarbas Passarinho 2. Jose Sarney 
3. Dinarte Mariz 3. OIair Becker 
4. Teofônio Vilela 
5. Braga Junior 

MOS 
1. Agenor Maria 1. Evelásio Vieira 
2. Evandro Carreira 2. Gilvan Rocha 

Assi~tente! lêdo Ferreira da Rocha - Ramal312 
Reuniões, Terços-feiras, às 10,00 horas 
Local: Sola "Clóvis Bevilácqua" - Anexo II - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA - (CCJ) 

Titulares 

1. Accioly Filho 

(15 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente, Daniel Krieger 
19-Vice·Presidente: Acdoly Filho 
29·Vice-Presidente: leite Chaves 

Suplentes 
ARENA 

1. Mattos Leão 
2. Gustavo Capanema 2. lenoir Vargas 
3. Daniel Krieger 3. Arnon de Mello 
4. Eurico Rezende 4. Vqsconcelos Torres 
5. Heitor Dias 5. Milton Cabral 
6. Helvidio Nunes 6. Benedito Ferreira 
7. Wilson Gonçalves 
8. Italívio Coelho 
9. Otto lehmann 

10. Osires Teixeira 
MOS 

1, Oirceu Cardoso 1. Franco Montara 
2. leite Chaves 2. lcizoro Borboza 
3. Nelson Carneiro 3. Cunho Limo 
4. Paulo Bra5sard 
5. Orestes Quérc;ia 

Assistente: Maria Heleno Bueno Branddo - Ramal 305 
Reuniões: Quarta~feira5, à5 10:00 horas 
Local: Sala ".Clóvis Bevilcicqua" - Anexo 11- Ramal 623 
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COMIS~ \C" >0 DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Prdsidente: Wilson Gonçalves 

Vice·Presidente: Itamar Franco 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Heitor Dias 1. Augusta franco 

2, Murilo Paraiso 2. José SClrney 

3, Cattete Pinheiro 3. Braga Junior 

4, O~ires Teixeira 4. Altevir leal 

5, Saldanha Derzí 5. luiz Cavalcante 

6, Wilson Gonçalves 

7, Virgilio Tavora 

S, Alexandre Costa 

MOS 

1. Itamar Franco 1. Evandro Carreira 

2, lô;taro Barbozo 2. Nelson Carneiro 

3, Adalberto Sena 

Assistente: Ronaldo Pa1:heco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quinta~·feirasi às 10:00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice·Presidente: Vasconcelos Torre~ 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Millon Cabral 1. Cattete Pinheíro 

2, Arnon de Mello 2. Augusto Franco 

8, Jo~ Guiomard 3. José Sarney 

4. luiz Cavalcante 4. Domiclo Gondim 

5, Murilo ParqisQ 5. Jarbas Passarinho 

6, Vasconcelos Torres 

7, Dinarte Mariz 

B, Otair Becker 

MOS 

1. Fronco Montoro 1. Agenor Maria 

2. M:::lrcos Freire 2. Orestes Quércia 

3. Roberto Saturnino 

Anistente: Daniel Reis.·d_t!: Souza - Ramal 675 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10-;30 horas 

,local: Solo "Rui Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 10716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Joõo Calmon 

Vice-Presidente: Evelósio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Tarso Outra 1. Helvldio Nunes 

2, Gustavo Capanemo 2, Ruy Santos 

3. Joõo Calmon 3, Arnon de Mello 

4. Otlo lehmann 4, Heitor Dias 

5. Jarbas Passarinho 

6, Cattete Pinheiro 

MOS 

L Evelósio Vieira 
" 

Franco Montoro 

2, Paulo Brossard 2, Itamar Franco 

3. Ad.alberto Seno 

Assistente: Cleide Moda B, F. Cruz - Ramol 598 

Reuniões: Quintos·feiras, às 10:00 horas 

local, Sala "Ç,' =;s Bevilócqua" - Anexo II - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Poulo Brossord 

Vice-Presidente: Domído Gondim 

Titulares Suplentes 

ARENA 

L Teot6nio Vile!a 

2, Ale.l<andre Costa 

3, Wilson Gonçalves 

4, Domldo Gondim 

5, Helvidio Nunes 

6, lenoir Vargos 

7, Maltas leoa 

S, Ruy Santos 

9, Braga Junior 

lO, Torso Outra 

11. Virgilio Távora 

12, Magalhões Pinto 

MOS 

L Paulo Brossard 

2, Evelósio Viejra 

3, Gilvan Rocha , 
4, Roberto Saturnino 

5, Cunha lima 

Assistente: Càndido Hippertt - Ramal 676 

Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 

L Cattete Pinheiro 

2, Heitor Dias 

3, lourival Baptista 

-~, Daniel Krieger 

5, José Guiomard 

6, José Sorney 

7. Saldanha Deni 

I, Donton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3~ Evandro Correira 

local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo. 11- Ramal 6:23 
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COMIssAo DE LEGISIAÇAO SOCIAI- (CIS) 
(9 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice-Presidente: Orestes Quércia 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Jes~e Freire 1. Braga Junior 

2. Ruy Santos 2. Virgílio Tóvora 
3. lenoir Vorgas 3. Osires Teixeira 
4. Jarbas Passarinho 4. Domicio Gondim. 
5. lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MOS 
1. Franco Montoro 1. Lcizaro Barboza 
2. Orestes Querda 2. Cunho limo 
3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões, Quintas·feiras, às 11 :00 horas 
Local: Solo "Clóvis Bevilcicqua" - Anexo IJ - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS EENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Jarbos Passarinho 
Vice-Presidente: luiz Cavalcante 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Milton Cabral 1. José Guiomard 

2. Domício Gondim 2. Murilo Poraiso 
3. Arnon de Mello 3. Virgílio Tóvora 

4. Luiz Cavalcante 
5. Jarbas Passarinho 

MOS 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 

2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões, Quartas-feiras, às 10,00 horas 

Local: Sala "Rui Barboza" - Anexo II - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 

Titulares 

1. Helvidio Nunes 
2. Otto lehmann 
3. Saldanha Derzi 

1. Danton Jobim 
2. Adalberto Seno 

(S membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presidente: Helvídio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgílio T6vora 
2. Arnon de Mello 
3. Jarbas Passarinho 

MOB 
1. Dirceu Cardoso 

A~sistente: Mario Carmen Costro Souza - Ramal 134 
Reuniões, Quintas-feiras, às 12:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo II - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

1 'i'-Vice-Presidente, Saldanha Derzi 

2'i'-Více-Presidente: Nelson Carneiro 

Titulares 

ARENA 

1. Magalhões Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgilio Tóvora 

4. Jesse Freire 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. Jose Sarney 

8. João Colman 

9. Augusto Franco 

10. Otto lehmann 

MOB 

1. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Choves 

5. Nelson Carneiro 

Assistente: Côndido Hippertt - Ramal 676 

Reuniões: Terça$-feiras, 6510,30 horas 

Suplentes 

1. Acdoly Filho 

2. Fausto Costela- Bronco 

3. Helvidio Nunes 

4. Domício Gondim 

5. Jarba5 Passarinho 

6. luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Soturnino 

loco], Sola "Rui Barbosa" - Anexo II - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice-Presidente: Altevir leal 

Titulares 

1. Altevir leal 

2. Ruy Santos 

3. CaUete Pinheiro 

4. Fausto Castelo-Branco 

5_ Lourival Baptista 

1. Adalberto Sena 

2. Gilvan Rocha 

ARENA 

MOB 

Suplentes 

1. Saldanha Derzi 

2. Italivio Coelho 

3. Osires Teixeira 

1. Beniamim Farah 

2_ Cunha lima 

A!'.sistente: lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 

local: Solo "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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CPMI$SÃO DE SEGURANÇA NACIONAl- (CSN) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Jose Guiomord 

COMPOSIÇAO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice·Presidente: Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

2, Vasconcelos Torres 
1, Alexandre C05ta 
2, Braga Junior 

3. Vir'ôlHio Távora 3. Dinarte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cobrol 

MOS 
1. Adalberto Seno 1. Agenor Maria 
2. Benjamim Farah 2. Dirceu Cardoso 

Assistente, Lêda Ferreira da Rocha - R,amoI31;2 
Reuniões, Quartos·feiras, às 9,00 horos _ 
loca!, Solo "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERViÇO PÚBLICO CIVll- (C$PC) 
{7 membros} 

Titulares 

1. Lenoir Vargas 
2. Accioly filho 
3, Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5, Saldanha Den:i 

1. 6eniamim Faroh 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÃO 
Presidente, Beniamim Faroh 

Vice·Presidente: Lenoir Vargas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3. MaHos leão 

MOS 
1. Danton Jobim 
2. Lózaro Barboza 

Ass.istente, Sônia Andrade Peixoto - Ramal 307 
Reuniões: Quintas·feiras, às 9:00 horas 
local: $010 "Rui Barboso" - Anexo II·~ Ramois621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente, lourival Baptista 
Vice·Presidente: Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. Lourival Baptista 
5. Mattos Leão 

1. Evandro Carreiro 
2, Evelásio Vieira 

Suplentes 
ARENA 

1. OHo Lehmann 
2. Teot6nio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

MOS 
1. LÓ:r:aro Borbaza 
2. Roberto Saturnino 

Auistente, Ronaldo Pachec.o de Oliveira - Ramal 306 
Reuniões: Terços·feiras, às 10,00 horas 
local: 5.010 "Rui Barbasa"- Anexa 11- Ramais 621 e 716 

B) SERViÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO . 

Comissões Temporárias 

Chefe, Ruth de Souza Castro 
loca!: Anexo II - Térreo 
Telefone: 25·8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporários paro Profetas do Congresso Nac.ional 
2} Comissões Temporários poro Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4} Comissão Mi$ta do Proieto de Lei Orçamentário (art. 90 do Regir;,ento. 

Comum). 

Assistentes de Comissões, Haroldo Pereira Ferf'!andes - Ramal 674; 
Alfev de Oliveira - Ramal 674; Cleide Mario S. F. Cruz - Ramal 598. 
MaurQlopesdeSá- Ramal 310. -

SERViÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1977 

HORAS T:õ:RÇA S A ,L A S ASSISTENTE HORAS QUINTA S A L A S A5SIS':ENTE 
._~ 

C.'1. RUY BARBOSA RONALDQ 09:00 C.F. CLClVIS BEvrLl{c ... .:uA CANDIOO 
Ramals - 621 e 716 Ramal - 62) 

10:00 

C.A.R. CLiJVIS BBVIllCQUA LEnA 09:30 C.5.1'.C. fiU:: BARBOSA SONIA 
Ramal - 623 .Ram~n s - 621 e 716 

C.A. CLClVIS BEVILhCQUA CLAUDIO C.E.C. CLdVIS BEVIL.1:CQUA CLEIDE 

10:)0 
Ramal - 62) CO:s:rA l.O:OO 

Ramal - 62) 

C.R.E. RU:: BAIUIOSA C;i.NDLDQ C.D.F. RUY BARBOSA RONALDQ 
RS:DalS _ 621 e 716 P..s~a~s _ 621 e 716 

liO?..;,5 G:JARTA 5 A L A S A5SI5:rENTE C.L.5. CL<)'{IS BEVIL,(CQl.]A DA!l!EL 
Ramal - 623 

11.,00 
09,00 C.S.N. RIJY BARBOSA 

LEnA 1\UY BARBOSA LEDA Ramsls _ 62l e 716 C.S. 
Ramal:!! - 621 e 716 

C.C.J CLO~'1S EEnUCQUA MARIA l2:00 C.R. 
cLdvrs BEVILJl:CQU .... MARIA 

lO:OO Ra=l - 62) HELENA Ramal - 62) CAR!&M 

C.lf..E. HUi' BARBOSA RONALDQ 
RalllBls _ 6:2l e 716 

10:':'0 C.E. RUi' BARBCSA DANIEL 
Rama13 _ 62l e 716 
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Seção II 

ANO XXXIII - N. 006 SEXTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 1978 BRASfLlA - DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 8' SESSÃO, EM 9 DE MARÇO DE 1978 

1.1 - ABERTURA 

L2 - EXPEDIENTE 

1.2.1- Aviso do Sr. Ministro de Estado da Fazenda 

- N9 447/77, encaminhando informações daquele Ministé
fio a respeito do Projeto de Lei do Senado n9 65/77, que assegu
ra aos empregados optantes pelo sistema do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço o direito aos juros e correção monetária, so
bre o valor depositado, em qualquer hipótese de extinção do con
trato de trabalho e dá outras providências. 

1.2.2 - Oficio do Sr. 19-5ecretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando autógrafo de projeto de lei sancionado: 
- Projeto de Lei da Câmara 09 120/77 (n9 3.891/77, na Ca

sa de origem), que dispõe sobre as atividades e serviços turísticos; 
estabelece condicões para o seu funcionamento e fiscalização; 
altera a redação do arL _18 do OecretoMlei n'9 1.439, de 30 de 
dezembro de 1975; e dã outras providências. (Projeto que se 
transformou na Lei nl' 6.505, de 13 de dezembro deJ977.) 

1.2.3 - Pareceres 

Referente.s às seguintes matérias: 
_ Mensagem n'9 36(78 (nl' 30n8. na origem), do Senhor 

Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fc-
deral, proposta do Sr, Ministro de Estado da Fazenda, para que 
seja autorizada a Fundação Universidade Estadual de Londrina 
(PR), a elevar em Cr$ 96,000.OOO~OO, o montante de sua dívida 
consolidada, 

- Mensagem n9 39n8 (nl' 33/78, na origem), do Senhor 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado FeM 
deral, proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Pelotas (RS), a elevar 
em Cr$ 478.820.131,02, o montante de sua dívida consolidada. 

1.2.4 - Comunicações da Presidência 

- Recebimento do Ofício nl' S/3/78 (nl' 31/78, na origem), 
do Sr. Go .... ernador do Estado de Pernambuco, solicitando a reti-

ficaçào da Resolução n9 109/77, do Senado, que autoriza o 
Go .... erno daquele Estado a· realizar operação de crédito no valor 
deCrS 375.550.216,75. 

- Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n'9 214(7" 
por ter recebido pareceres coIl.trários, quanto ao mérito, das 
comissões a que distribuído. 

1.2.5 - Discurso do Expediente 

SENADOR ITAMAR FRANCO - Reiterando apelo ao Sr. 
Ministro dos Transportes, no sentido da manutençào dos trens 
SE 61 eSE 62, no trecho Santos Dumont - Três Rios. 

1.2.6 - Leitura de projeto 
...,.,.. Projeto de Lei do Senado n9 9/78, de autoria 40 Sr, Sena

dor Nelson Carneiro, que torna'obrigátório (, ensin'ó de Higiene-e 
Segl.u:ança do Trabal~o nos cufsos de primeiro grau. 

1.2.7 - Requerimento 
- N'~ 13/78, de autoria do Sr. Senador José Sarney, de 

urgência, para o Projeto de Lei da Câmara n9 6178, de iniciativa 
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre o reajusta
mento do efeti .... o de pessoal militar da Ativa da Força Aérea Bra
sileira, em tempo de paz, e dá outras pro .... idências. 

1.2.8 - Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, 

às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

I.3-0RDEM DO DIA 

_ Projeto de Lei da Câmara n';' 3/74 (n9 845 M B/72, na CaM 
sa de origem), que regula os contratos para a gravação e comerM 
cialização de discos musicais. (Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Lei do Senado n9 53/74). Votaçio adiada para reex.aM 
me da Comissão de Educação e Cultura, nos termos do RequeriM 
menta n9 15(78. 

- Projeto de Lei do Senado 09 53/74, do Sr. Senador _franM 
co Montoro, que torna obrigatória a numeração de discos e de
mais gravações de obras artísticas, literárias ou cientfficas. 
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lel_Qa Câmara 
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n'" 3/74,) Discussão sobrestada, em virtude da aprovação do 
Requerimento n'" 15/78. 

- Projeto de Lei da Câmara n9 1/77 (n92.320-Af74, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que regula a locação predial urbana, e dã outras providências. 
Discussão encerrada, tendo sua votação adiada para a sessão do 
dia 5 de abril próximo vindouro, nos termos do Requerimento 
n9 16/78, após usarem da palavra os Srs. Senadores Itamar Fran
co e Dirceu Cardoso, 

1.4 - MAT~RIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n9 6/78, em regime de urgên
cia, nos termos do Requerimento n9 13/78, lido no Expediente. 
Aprovado. após pareceres das comissões competentes e usarem 
da palavra na sua discussào os Srs. Senadores Dirceu Card.oso. e 
José Sarney. À sanção. 

1.5 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVANDRO CARREIRA - Palestra proferida 
pelo Tenente-Coronel Tarc1sio N, Ferreira, sobre o tema "Parti
cipação e responsabilidade", por ocasião da II Reunião do Conse
lho Distrital, do Distrito L-6, do Lion's Internacional, realizada 
em Ponta Grossa - PR. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Declarações presta
das pelo Minístro do Planejamento sobre a problemâtica do 
Nordeste e as diretrizes para sua solução, 

SENADOR NELSON CARNEIRO '- O problema da 
assistência médico-hospitalar no Pais, 

SENADOR FRANCO MONTORO - Memorial entregue 
ao Governador Paulo Egydio pelo Presidente do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, sobre a violên
cia policial que estaria ocorrendo naquele Estado. 

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

2- ATA DA 9'SESSÃO, EM9 DE MARÇO DE 1978 

2.1- ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n9 10/78, de autoria do Sena
dor Nelson Carneiro, que altera a redação do caput do art. 69 da 
Lei n9 5. t07, de 13 de setembro de 1966 - Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço. 

- Projeto de Lei do Senado I;1'" 11178, de autoria da Comis
sào Diretora, que reajusta os vencimentos dos servidores do 
Senado Federal, e dã outras providências. 

2.Z.2 - Requerimentos 

- N'? 17/78, de autoria do Senador Helvídio N~nes, de 
urgência para o Projeto de Resolução n9 1/78, que autoriza a 
Fundação Universidade Estadual de Londrina (PR), a contratar 
operação de crêdito no valor de Cr$ 96.000.000,00. 

- N<,> 18/78, de autoria do Senador Helvídio Nunes, de 
urgência para o Projeto de Resolução n9 2/78, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Pelotas (RS), a elevar em 
Cr$ 478.820.131,02, o montante de sua dívida consoHdada. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n9 113177, que suspende a 
execução do § I'? do art. 49 da Lei n'? 682, de 31 de dezembro de 
1969, do Município de Ipuã, Estado de São Paulo. Aprovado, à 
Comissão de Redação. 

-:- Projeto de Resolução n9 115/77, que suspende a 
execução das Instruções GR n9 5/68, de 25 de abril de 1968, do 
Departamento da Receita da Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo: Aprovado, à Comissão de Redação. 

2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Projeto de Resolução n9 1/78, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n'" 1 7 /78, lido no Expediente. 
Aprovado, à Comissão de Redação. 

- Projeto de Resolução n9 2178, em regime de urgência, 
nos termos do Requerimento n'? 18(78, lido no Expediente, 
Aprovado, à Comissão de Redação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 1/78, em regi
me de urgência, Aprovada, à promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n'? 2/78, em regi
me de urgência. Aprovada, à promulgação. 

2.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA 
PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES 
ANTERIORES 

:- Do Sr. Senador Benjamim Farah, pronunciado na sessão 
de 7-3-78. 

- Do Sr, Senador Arnon de Mello, pronunciado na sessão 
de 8-3-78. 

4 - ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 
-N'?s. 1 e2. de 1978. 

5 INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS 
CONGRESSISTAS 

- Ata da 237' Reunião Ordinâria, realizada em 1'?-12-77. 

6 - MESA DIRETORA 

7 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 8~ SESSÃO, EM 9 DE MARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 

PRESlDftNcIA DO SR. PETRÓNIO PORTELLA 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Evandro Carreira - José Lindoso - Cattete 
Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Henrique de La 

Rocque - José Sarney - Helvldio Nunes - Petrônio PQrtella - -
Mauro Benevides - Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Milton 
Cabral- Murilo Paraiso - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante
Teotônio Vilela - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico Re
zende - João Calmon - Amaral PeixotQ - Roberto $aturnino --:-
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Benjamim Farah - Itamar Franco - Lázaro Barboza - Osires Tei
xeira _ Mendes Canale _ Saldanha Derzi - Mattos Leão - Eve
lãsio Vieira - LerlOir Vargas - Otair Becker - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDEl'.'TE (Petrõnio Portella) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número re
gimentai, declaro aberta a sessão. 

O Sr. II'-Secrctário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

AVISO DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DA FAZENDA 

Nti' 447-77, de 6 de dezembro, encaminhando informações 
daquele Ministério a respeito do Projeto de Lei do Senado nti' 65. de 
1977, do Senador Vasconcelos Torres, que assegura aos empregados 
optantes pelo sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço o 
direito aos juros e correção monetária, sobre o valor depositado, em 
qualquer hipótese de extinção do contrato de trabalho e dão outras 
providências. 

(Â Comissão de Lef?islação Social.) 

OFICIO DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO 
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Nti' 003, de 7 de março, encaminhando autógrafo do Projeto de 
Lei da Câmara nl' 120, de 1977 (nti' 3.891/77, na Casa de origem), que 
"dispõe sobre as atividades e serviços turísticos; estabelece condições 
para o seu funcionamento e fiscalização; altera a redação do art. 18 
do Decreto-lei nti' 1.439, de 30 de dezembro de 1975; e dá outras pro
vidências" (Projeto que se transformou na Lei nl' 6.505, de 13 de 
dezembro de 1977). 

PARECERES 

PARECERES Nl's 11 e 12, DE 1978 
PARECER N' II, DE 1978 

Da Comissão de Economia, sobre .. Mensagem n9 -36, de 
1978 (nl' 30, de 13-1-78, na origem) do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal pro
posta do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que seja 
autorizada a Fundação Universidade Estadual de Londrina 
(PR) a ele,'ar em crs 96.000.000,00 (noventa e seis milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Luiz Cavalcante 

Nos termos do art. 42. item VI, da Constituição, o Senhor Presi
dente da República propõe ao Senado Federal. seja autorizada a 
Fundação Universidade Estadual de Londrina, Estado do Paraná, a 
elevar em Cr$ 96.000.000,00 (noventa e seis milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar 
uma operação de emprêstimo de: igual valor junto à Caixa 
Econômica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social (FAS), destinado ao financiamento da implantação da 
primeira etapa do "cam pus" Universítário. . -

2. As condições básicas da operação são as seguintes: 

"A - valor: Cr$ 96.000,000,00; 
B - Prazos: 
I - de carência: 3 anos; 
2 - de amortização: 12 anos; 

C - Encargos: 
I - juros de 6% a.a. - cobrados trimestralmente; 
2 - correção monetéria correspondente a 60% do índice 

de variaçào das ORíN, 
D - Garantias: Fiança do Estado do Paraná, nos ter~ 

mos da Lei Estadual nti' 6.934, de 23-9~7I. 

E - Destinação dos recursos: Implantação da primeira 
etapa do Campus Universitário." 

3. Enquadra-se 2 operação ao disposto no artigo 29 da Resolu
ção nti' 93. de 11-10-76 (alterou aRes. n9 62, de 1975), pois os recur
sos são prov.-::nientes do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
--,FAS e, portanto, considerada extralimite. 

4. Com o produto da operação, pretende aquela Fundação im
plantar a primeira etapa do Campus Universitáríó, mediante a cOIls-
truçãó de unidades acadêmicas e de administração, bem assim a aqui
sição de equipamentos e gastos com instalações. 

5. Considerando os aspectos social, económico-financeiro e le
gai, a operação apresentou viabilidade. de acordo com as normas 
operacionais daquele Fundo, tendo sido autorizada peIa diretoria da 
Caixa Económica Federal a concessão do financiamento. 

6. Na forma do parâgrafo único do artigo 2ti' da Resolução 
n9 93/76, o assunto foi submetido ao exame da diretoria do Banco 
Central do Brasil e em sessão de 21-12-77, O Conselho Monetário 
Nacional manifestou-se favoravelmente ao atendimento do pleito, 

8. Assim, tendo sido cumpridas as exigências constantes das 
normas vigentes (Res. nti' 62/75 e 93/76) e do Regimento Interno, 
concluimos por acolher a presente Mensagem, apresentando, para 
tanto, o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' I, DE 1978 -

Autoriza a Fundação Universidade Estadual de Londrina 
(PR) a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 96.000.000,00 (noventa e seis milhões de cruzeiros). 

o Senado Federal resolve: 

Art. lti' 1:: a Fundação Universidade Estadual de Londrina, 
Estado do Paraná, nOs termos do art. 2ti' da Resolução nti' 93, 'de II 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar uma 
operação de crédito no valor de Cr$ 96.000.000,00 (noventa e seis 
milhões de cruzeiros), junto a Caixa Económica Federal, com a ga
rantia de fiança do Estado do Paraná, se necessária, nos termos da 
Lei Estadual nti' 6.934, de 23 de setembro de 1977, mediante a utiliza
ção de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
FAS, .destinada'ao financiamento da implantação da primeira etapa 
do Cgmpus Universitârio. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data de sua publica
ção. 

Sala das Comissões, em 9 de março de 1978. - Marcos Freire, 
Presidente - Luiz Cavalcante, Relator - Agenor Maria - Murllo 
Paralso - Milton Cabral - Oinarte Mariz - Amon de Mello -
Otair Becker. 

PARECER N' 12, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça. sobre o Projeto de 
Resolução nti' I. de 1978, cia Comissão de Economia, que "au
toriza a Fundação Universidade Estadual de Londrina (PR) a 
contratar unta operação de crédito no valor de 
Cr$ 96.000.000.00 (noventa e seis milhões de cruzei:-os)". 

Relator: Senador Leite Chaves 

Com o presente projeto de resolução da Comissão de Econo
mia, fica a Fundação Universidade Estadual de Londrina, EStado do 
Paranã, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de II de outubro 
de 1976. do Senado Federal, aútorizada a contratar uma :operação dOe 
crédito no valor de Cr$ 96.000.000,00 (noventa e seis milhões de cru
zeiros),junto à Caixa El:onômíca Federal, com a garantia de fiança 
do Estado do Paraná, se necessária, nos termos da Lei Estadual 
nti' 6.934, de 23 oe setembro de 1977, mediante a utilização de recur-, 
sos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, destina
da ao financiamento da implantação da primeira etapa do Campus 
Universitário. 

2. Com a edição da Resolução nl' 93, de 11 de outubro de 1976 
_ artigo 29 - que alterou a Resolução n9 62, de 1975, ficaram ex-
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duÍdas dos limites estabelecidos pelo art. 2'? da Resolução n'? 62, de 
1975, as operações de crédito contratadas pelos Estados e Municí~ 
pios com recursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao De
senvolvimento Urbano - FNDU, do Banco Nacional da Habitação 
- BNH e do Fundo de Ap~)io ao Desenvolvimento Social- F AS, e, 
dessa forma, consideradas extralimite. - -

3, No âmbito da competência desta Comissão, hã a ressaltar 
que O projeto obedeceu ao disposto no art. 42, item VI, da Constitui
ção, às normas legais (Resoluções n'?s. 62, de 1975, e 93, de 1976) e 
ao estabelecido no Regimento Interno (art. lO6, item III). 

4. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação 
da matéria, uma vez que constitucional ejurídica. 

Sala das Comissões, em 9 de março de 1978. - Accloly Filho, 
Presidente em exercIcio -,- Leite Chaves, Relator - Nelson Carneiro 
- Helvídio Nunes - Mattos Leão - Arnon de Mello - Osires Tei
xeira- Paulo Brossard - Wilson Gonçalves- Lenoir Vargas- Dir~ 

ceu Cardoso. 

PARECERES N0. 13 014, DE 1978 
PARECER No 13, DE 1978 

Da Comissão de Economill, sobre a Mensagem nY 39, de 
1978 (n'? 33, de 13~1-78, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à aprovaçio do Senado Federal pro-
posta do Senhor Ministro d. Fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal d~ Peh.ltas (RS) • ~levar em 
Cr$ 478.820.131,02 (quatrocent(l~ t' wtenta e oito milhões, 
oitocentos e vinte mil, cento ~ lrh~hi (" um cruzeiros e dois cen
tavos) o montante de sua divida C(}l1so!!(,llda. 

Relator: Senador Otair Becker 

Com a Mensagem n'? 33, de 1978 o Senhor Presidente da 
República submete à consideração do Senado Federal pleito da Pre
feitura Municipal de PeJotas (RS), objetivando autorização para 
contratar, junto ao Banco do Estado do Rio Grande do SyJ S.A., 
este na qualidade de agente financeiro dQ Ban~o Nacional da Habita
ção, a seguinte operação de credito: 

"A - Valor: CrS 478.820.131,02 
B -prazos: 
1 - de carência: 36 meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 
C - Encargos: 
1 - juros: 6% a.a (5% a.a para o BNH e 1% a.a para o 

agente financeiro); 

2 - correção monetária: idêntica à das ORTN; 
3 - taxa de administração: 1% sobre o valor do em

préstimo; 
4 - taxa de serviços: I % sobre o valor do empréstimo; 
D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de Merca

dorias (lCM); 
E - Destinacão dos recursos: implantação de obras de 

infra-estrutura e equipamentos urbanos no bairro de Areal, 
no Município de Pelotas (RS), denominado "Projeto 
Baronesa", 

O Conselho Monetãrio Nacional pronunciou-se pela aprovação 
da matéria, por considerã-Ia financeira e tecnicamente viável. 

A Implantação de obras de infra-estrutura e equipamentos urba
nos em âreas adjacentes aos Grandes Centros evitam o surgimento 
desordenado de núcleos habitacionais com um cuslo sócial signi
ficativamente elevado e geram uma receita que to.rna o empreendi
mento autofinanciável. 

Assim, a matéria é compatível com o Plano Nacional de Desen
volvimento, no que diz respeito a racionalizacão da ocupação do 
solo urbano. 

Assim, opinamos pela aprovação do pedido, nos termos do 
seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N0 2, DE 1978 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pelotas (RS) a elevar 
em Cr$ 478.820.131,02 (quatrocentos e setênta e oito milhões, 
oitocentos e vinte mil, cento e trinta e um cruzeiros e dois cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada. 

o Senado Federal resolve: 

Art. I'? É a Prefeitura Municipal de Pelotas, Estado do Rio 
Grande do Sul, nos termos do art. 2'? da Resolução nY 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 478.820.131,02 (quatrocentos e setenta e oito milhões, oi
tocentos e vinte mil, cento e trinta e um cruzeiros e dois centavos) o 
montante de sua dívida consolidada a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor junto ao Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul S,A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Na
cional da Habitação (BNH), destinada a financiar a implantação de 
obras de infra-estrutura e equipamentos urbanos no bairro de Areal, 
no Município de Pelotas (RS), denominado "Projeto Baronesa". 

Art. 2'? Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 9 de março de 1978. - Marcos Freire, -

Presidente - Otair Becker, - Relator - Agenor Maria - Lulz 
Cavalcante - Milton Cabral- Dinarte Mariz - Arnoo de Mello -
Murilo Par.lso. 

PARECER No 14, DE 1978. 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolucão n'? 2, de 1978, da Comissão de Economia que "auto_ 
riza a Prefeitura Municipal de Pelotas a elevar em 
Cr$ 478.820.131,02 (quatrocentos e setenta e alto milhões, oi
tocentos e vinte mU, cento e trinta e um cruzeiros e dois centa
vos), o montante de sua'dívida consolidada. 

Relator: Senador Paulo Brossard 
Sob exame o Projeto de Resolução nY 2, de 1978, da Comissão 

de Economia, originãrio de Mensagem do Senhor Presidente da Re
pública, que objetiva autorizar a Prefeitura Municipal de Pelotas, a 
elevar o montante de sua dívida consolidada em CrS 478.820.131,02 
(quatrocentos e setenta e oito milhões, oitocentos e vinte mil, cento e 
trinta e um cruzeiros e dois centavos), a fim de custear a implantação 
de obras' de infra~estrutura e equipamentos urbanos no bairro de 
Areal, no Município de Pelotas (RS), denominado "Projeto Saronen
se". 

A matéria foi submetida à deliberação da Casa, nos termos do 
art. 2Y da Resolução n'? 93/76, do Senado Federal, e demais disposi
tivoslegais que regulamentam o assunto. 

Do ponto de vista que compete a esta Comissão examinar, verifi
ca-se que todas as formalidades foram atendidas e o projeto foi ela
borado obed.ecendo à boa técnica legislativa. 

À vista do exposto, opinamos pela constitucionalidade ejuridici
dade do presente diploma legal. 

Sala das Comissões, 9 de março de 1978. - Accioly Filho, Presi
dente em exercício - Paulo Brossard, Relator - Nelson Carneiro -
Arnon de MelIo - Osires Teixeira - Wilson Goncalveg - Helvidio 
Nunes - Mattos Leão - Lenoir Vargas - Dirceu Cardoso. 

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

A Presidência recebeu, do Governador do Estado de Pernambu
co, o Ofício nY S/3, de 1978 (n'? 31/78, na origem), solicitando a reti
ficação da Resolução n'? 109, de 1977, desta Casa, que autoriza o Go
verno daq uele Estado a realizar operação de crédito no valor de 
Cr$ 375.550.216,57 (trezentos e setenta e cinco milhões, quinhentos 
e cinqUenta mil, duzentos e dezesseis cruzeiros e cinqUenta e sete cen· -
tavos). 

A matéria será despachada às Comissões de Economia e de 
Constituição e Justiça. 
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o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - A Presidência co
munica que, nos termos do art. 278, combinado com o art. 154, pa
rágrafo {9, do Regimento Interno, determinou o arquivamento do 
Projeto de Lei do Senado n9 214, de 1975, do Senhor Senador Ores
tes Quércia, que estabelece restrições à comercialização de drogas e 
medicamentos, na forma que especifica, por ter recebido pareceres 
contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Arnon de Mello. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo a·palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. (Pausa.) 
S. Ex' não está presente. - --------
Concedo a palavra ao nobre Sena:dor Itamar Franco. 

o SR. ITAMA,B..FRANCO (MDB - MG. Pronuncia o seguin
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Recebi um apelo dos trabalhadores da região polarizada de Juiz 
de Fora, para que solicitasse de S. Ex' o Sr. Ministro dos Transpor
tes a manutenção dos trens SE-62 eSE-61. 

Tive a oportunidade de passar os seguintes telex a S. Ex' o 
Sr. Ministro: 

Exm9 Sr. Ministro Dyrceu Nogueira 
Ministério dos Transportes- Brasília - DF. 

Senhor Ministro. 
Recebo solicitação população desta Região sentido 

manutenção trens SE-62 e SE-61, trecho Santos Dumont
Três Rios, servindo cidades intermediárias, 

Meio tradicional connução há mais vinte anos para 
população mais carente. 

Solicito Vossa Excelência atenção humana fato citado 
respeitosamente, 

Senador Itamar Franco 

Esses trabalhadores voltaram a se dirigir, já agora, ao Senhor 
Presidente da República, argumentando da necessidade da manuten
ção desses trens. 

Recebo do Assessor Parlamentar do Ministro dos Transportes a 
seguinte comunicação, dirigida pelo Sr. Geraldo Costa Guimarães, 
Chefe de Gabinete do Ministro: 

REDE FERROVIÃRIA FEDERALS(A. 
DIRETOR 
N9 53jCRF /78 Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1978, 

11m' Sr. 
Estevam Augustp Santos Pereira 
MD, Assessor Parlamentar do Ministro dos Transportes 
Ministério dos Transportes 
Brasflia-DF 

Referenciando sua solicitação de informações, consubs
tanciada no telex AP/MT n9 010, de 23 de janeiro p.p., e na 
papeleta n9 015jAP/GM, de 11-1-78, tudo relativo ao pediR 
do do Senador Itamar Franco, pertinente à manutenção dos 
trens SE-61 e SE-62, ao trecho Santos Dumont-Três Rios, 
temos a informar: 

1 - Este é o trecho crítico de saturação da capacidade 
de transporte da linha do Centro, de altíssima densidade de 
tráfego, o qual está sendo solicitado ainda para receber novas 
e cultosas correntes de tráfego, tais como minério de ferro, 
destinado às usinas siderúrgicas do País e à exportação de 
produtos siderúrgicos: carvão, cimento, bem como todos os 

fim de poder atender à expansão do Plano SiderúrgIco Nacio
nal, à exportação de minérios e ao desenvolvimento indus
trial. 

A linha do Centro terá de suportar, durante um certo pe
ríodo, essa sobrecarga de transporte até que venha a entrar 
em prática a projetada Ferrovia do Aço. Entrementes, não há 
outro recurso para atender à tal demanda de transporte, 
senão apelando para a supressão de trens de passageiros, de 
baixa utilização, como é enfocado, mesmo porque tal situa
ção é minorada pela circunstância de haver uma estrada de 
rodagem paralela em toda a extensão - a Rodovia Federal 
Rio-Belo Horizonte, dotada de freqUências fartas e amiuda
das de transporte através de diversas linhas de ônibus." 

Chamo a atenção da Casa para aquilo que tenho combatido des
de que cheguei ao Senado, que é essa exploração do minério de Mi
nas Gerais sem uma contrapartida ao nosso Estado. Minas Gerais fi
ca com os buracos, enquanto exportamos nossos minérios. 

Mas o mais sério, nessa informação do Chefe do Gabinete de 
S. Ex' o Sr. Ministro, Sr. Presidente, é que ele fala que essa situa
ção só poderá ser minorada em relaçào à Ferrovia do Aço. E o que 
tem acontecido com essa Ferrovia do Aço, uma ferrovia prometida 
para 1.000 dias, iniciada sem planejamento, sem planificação, os em
preiteiros tendo ordem de serviço sem o projeto definitivo? E o que 
aconteceu, sobretudo, com essa ferrovia neste instante? Ela está prati
camente paralisada, o seu custo inicial praticamente quadruplicado. 

S. Ex' o Sr, Chefe de Gabinete vem dizer que nós, de Minas Ge
rais, teremos que esperar a tão decantada e sonhada Ferrovia do 
Aço, Até quando? Os trens de passageiros de Belo Horizonte ao Rio 
de Janeiro a Rede Ferroviária os suprime. No entanto, em relação ao 
Estado de São Paulo, a Rede Ferroviária mantém os trens de passa
geiros, 

o Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)-Ouço V. Ex' 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Realmente V. Ex' tem 
razão. Saímos daqui, numa delegação de Senadores, percorrendo 
aquela ferrovia do Rio D'Ouro, E como se tratava de uma iniciativa 
daquela empresa para uma visita, ficamos estarrecidos de ver a con
tribuição de Minas Gerais com a exportação do minério de ferro. Na
quela área da antiga Habira, as reservasj~ estão se exaurindo, Natu: 
raImente, vamos partir para outras áreas e pensam agora em Cara
jás, Mas, a verdade é que V. Ex' colocou muito bem o problema, Es
tão abrindo grandes buracos. Minas Gerais fica com buracos e a po
breza. porque a exportação de ferro é a de um produto primário, um 
produto que não está ainda industrializado, e portanto, tem um pre
ço que sempre sofre oscilações, pois as pressões externas são muito 
grandes, daí os prejuízos que isso tem causado. Sou a favor da indus
triaUzação e também de um maior controle da exportação desse mi
nério, porque não tem trazido nenhuma riqueza para aquele Estado. 
Ainda mais, existe uma cidade, Ipatinga, em que a incidência de tu
berculose é muito grande. Essas empresas que exportam, o que têm 
feito em favor daqueles enfermos, contra a poluição que ali é inten
sa? Nada. Pegam o ferro, exaurem a terra e sacrificam o povo, em 
contrapartida, pobreza da população e probreza da economia do Es
tado de Minas Gerais. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Agradeço, nobre 
Senador Benjamim Farah, a contribuição que V. Ex' traz a este meu 
pronunciamento, que vou transformar num apelo, mais uma vez, ao 
Sr. Ministro dos Transportes, 

produtos e insumos para a indústria do Estado de Minas Ge- 1:: de salientar ainda, Sr. Presidente, que esse trem que serve 
rais. __ spbretudo_aos trabalhadores da própria Rede é um trem que sai da ci-

O crescimento da demanda de transporte no trecho re- dade de Santos Dumont peja manhã, às 5 horas e 15 minutos, voltan-
ferido está exigindo da Rede Ferroviária a adoção de medi- do de Três Rios às 15 horas e 55 minutos. Não é possível que a su-
das que visem melhor utilização da capacidade da linha, a pressão desse ramal, conseqüentemente, desse trem, possa trazer tão 
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grandes prejuízos à exportação de minério que se pretende, sobretu
do a esse minério destinado às usinas siderúrgicas do nosso País. 

o Sr. AgenQr Maria (MDS - RN) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

o SR. ITAMAR FRANCO (MOS - MG) - Com muito pra-
zero 

o Sr. Agenor Maria (MOB - RN) - Senador Itamar Franco. 
o que é de estranhar, no caso em tela. é que a crise do petróleo 
arrebentou em 1973 e, 5 anos depois, estamos aqui. na Brasil, supri
mindo as linhas de trem, quanda sabemas que a transparte ferroviá
rio é mais rentável, mais racianal do.que o rodoviário. Nào tem senti
do. Estamos importando pneu, pelos olhos da cara, o petr61eo 
encarecendo o custa de vida e aumentanda a, dívida nacianal, e aqui 
no Brasil, em 5 anas, não foi possível criar candições;·pelo menos pa~ 
ra c.onservar as linhas de_ trem já existentes; não digo aumentA-las, a 
que seria a justo, a oportuno e a interessante, mas, pela menos, man
ter as linhas de trem já existentes. V. Ex' tcm toda a razãa. O Go
verno devia preocupar-se um pouco mais com O povo, com esses pro
blemas que afetam o dia-a~dia da vida naçional, antes de pensar na 
fissão nuclear, que hoje continua sendo uma aventura ·e· uma inter
ragação. NãQ temos. absolutamente como provar que a fissão nu
clear seja, na realidade, uma tecnologia apravada, ainda mais para 
um país que está devendo 31 bilhões de dólares e vê sua balança de 
serviço a cada ano aumentanda seu déficit, déficit assustador. a pon
to de, ano passado. quase se igualar à dívida do País em 1974, que 
era de três bilhões e cento e quarenta e cinco milhões de. dólares, e a 
déficÍt de nossa balança de serviço, ano passado, foí aproximadamen
te a mesma caisa, Congratulo-me com V. Ex' pelo seu pronun
ciamento. t:. necessário que o ferro mereça suas cansiderações, mas, 
acima dele, estão as populações de Minas Gerais que precisam ·ter 
seu transparte para poder, assim, serem tratadas camo gente. Muito 
obrigada a V. Ex' 

o SR. ITAMAR FRANCO (MDS - MG) - Senador Agenor 
Maria, a núcleo da aparte de V. Ex' ê fundamental, que a prateção 
da homem é a proteção da trabalhador, Não é possível que este Go
verno esqueça a fundamçnt~Ll1umano desses trabalhadores, e se pre
tenda, coma se faz hoje, o transporte dessemlnérlo,_Nós nãa quere
mos analisar, neste instante~· neste pronunciamento, <> problema da 
Ferravia da Aça, cama eu jã disse, Uma ferrovia que nasceu sem pro
jeta, sem planificaçãa. Hoje, o Gaverno, que a prameteu em mil 
dias, não sabe quando ela vai terminar. Mas, de qualquer forma, re
nova aqui, Sr. Presidente, da tribuna, o meu apelo a S. Ex' o Sr. Mi
nistro dos Transportes, para que nãa haja supressão desses trens, e 
S. Ex.' verifique que hã mais de 20 anos é esse o meio tradicional de 
transporte naquela região. 

O Sr. Mauro Benevides (MDS - CE) - V. Ex' me permite um 
aparte? . 

O SR. ITAMAR FRAr;CO (MDB - MG) - Com muito pra· 
zero 

o Sr. Mauro Benevides (MOB - CE) -_Nobre Senador Itamar 
Franco, queira Deus que V. Ex~ tenha mais êxita nesse seu apela ao 
Ministro dos Transpartes da que n6s, que já fizemas idênticas soli
citações a S. Ex', defendenda postulação assemelhada. V. Ex' se re
corda. e a Casa também, de que na sessão legislativa passada, em três 
oportunidades, aborde:i, neste Plenária, o prablema da desativaçãa 
de um ramal ferroviário no meu "Estado - a ramal Sobral-CamociiTI. 
Inexplicavelmente, esse ramal fai suprimida por determinaçãa da Re
de Ferroviária Federal. Aqui, focalizamos a problema, transmitinda 
apelo veemente da Assembléia Legislativa e das classes empresariais 
da meu Estado, mas, lamentavelmente, a decisão foi rn:intida em ca
ráter definitivo. E. ainda hoje, cento e trinta mil cearenses esperam a 
reformulação dessa providência, indiscutivelmente inexpliCàvd dian
te das dificuldades da política energética vivida pelo País e pelo Mun
do. 

o SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Senadar Maurv 
Benevides, a recordacão de V. Ex' é muito importante mas, ao mes
mo tempo, traz certo desânima esse.apelo que V. Ex.' já fez há al
gum tempo da Tribuna da Senado e, infelizmente, não atendida pela 
Rede Ferroviária Federal. 

V,. Ex' invocou Deus. Vamos também fazê-la neste instante, in
vacar o Ser Suprema, na esperança de que S. Ex' o Sr. Ministro dos 
Transportes possa atender não s6 Minas Gerais cama o Estado que 
V. Ex', Senador Mauro Benevides, tão bem representa nesta Casa 
do Congresso Nacional. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônia Partella) - Concedo a palavra 
ao. nobre Senador Benjamim Farah. (Patisa.) 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Sr. Presidente, desista 
da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio PorteUa) - S .. Ex' desiste da 
palavra. 

rio. 

Não há mais oradores inscritos. 
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pela Sr. ll'-Secretá-

E /ido o seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 9, DE 1978 

"Torna obrlgatório o ensino de Higiene ~ Segurança do 
Trabalho nos ('ursos de Primeiro Grau. t. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 11' É obrigatória a ensino de Higiene e Segurança do Tra
balho. durante o Curso de Primeiro Grau, em todos as estabeleci
mentos escolare.<; do País. 

ArL 21' O Poder Executivo, ouvidas os Ministérios da Educa
ção e Cultura e do Trabalho, regulamentará esta lei, dentro de 60 
(sessenta) dias contados da sua publicação, estabelecenda o currículo 
mínimo da matéria de que trata o artigo anteriar. 

Art. 31' Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 41' Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustincação 

Embora nos últimos dois anos tenham experimentada um pe
queno declinio, os índices de acidentes do trabalha têm sido .um das 
mais terríveis prablemas nacionais. A cada dia que passa, segundo 
demonstram as estatísticas, centenas de trabalhadores ficam inváli
dos ou perdem a vida, em conseqUência de sinistras ·ocarrentes nas 
horas ~e trabalho. 

O assunto tem merecida especial atenção das autaridades cam
petentes, ansiosas em lacalizar as causas e prapor saluções para a an
gustiante e maléfica estado de caisas, responsável pela deSdita de inu
merâveis famHías brasileiras, maiores vítimas da invalidez ou da mor
te, sobretudo as nossas mais humildes trabalhadares. 

Mesmo assim, e até depois da realizaçãa de cursos, conferên
cias, simpósios e similares, o mal cada vez mais se prapaga, resistin
do a qualquer terapéutica. 

Oe nassa parte, estamos prapando mais uma sugestãa que, pen
samos. muito poderá contribuir para a desejada atenuação do prable
ma. Estamas levando a questão para as escolas, ande, desde criança, 
o tutura trabalhador será conscientizada da ruína social que re
presenta o acidente da trabalho e, ,em seguida. preparado para evitá· 
lo. 

Em sacorro deste nosso projeto, canvocamos a especializada 
calaboração das Ministérios da Educaçãa e Cultura e do Trabalho. 
Um e outra, no campo da respectiva competência. informará a me
lhor maneira de fixaqã·o 'do currículo básico para o ensino de Higiene 
e Segurança do Trabalho, a nível de 19 Grau. 
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Eis aí, em suma, as razões que nos levaram à iniciativa desta pro
posicão. agora submetida ao judicioso exame dos eminentes pares, 

Sala das Sessões, 9 de março de 1978. - Nelson Carneiro. 

(À.s Comi.ssÕes"ae Con.stitulção e Ju.stiça e de Educaçào e 
Cultura.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - O projeto que 
acaba de ser lido será publicado e remetido às Comissões compe
tentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'~Secretário. 
E lido o .seguinte 

REQUERIMENTO N' 13, DE 1978 

Requermos urgência, nos termos do art. 371, alínea "b", do 
Regimento. para o Projeto de Lei da Câmara n' 6, de 1978, de ini~ 
ciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre o reajus~ 
tamento do efetivo de pessoal militar da Ativa da Força Aérea 
Brasileira. em tempo de paz, e dã outras providências. 

Sala das Sessões, 9 de março de 1978. -JoséSarney. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - O requerimento 
será votado após a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, 
às 18 horas é 30 minutos" destinada à apreciação dos Projetas de 
Resolução n's 113 e 115, de 1977. 
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Alexandre Costa - Fausto Castelo-Branco 
- Dinarte Mariz - Domício Gondim - Cunha Lima - Marcos 
Freire - Augusto Franco - Gitvam Rocha - Lourival Baptista
Heitor Dias - Luiz Viana - Vasconcelos Torres - Hugo Ramos
Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto -
Franco Montare - Orestes Quércia - Qtto Lehmann - Benedito 
Ferreira - Italívio Coelho - Accioly Filho - Leite Chaves -
Daniel Krieger - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' l, DE 1974 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Sena-
do n' 53, de 1974.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 3, de 1974 (n' 845-8/72, na Casa de origem), que regula os 
contratos para a gravação e comercialização de discos 
musicais, tendo 

PARECERES, s.ob n9s 322 e 327, de 1977, das 
Comissões: _'--

_ de Constituição e Justiça - 19 pronunciamento: pela 
constitucionalidade e juridicidade do Projeto, com voto em 
separado do Senhor Senador José Lindoso; 2' pronu~cl~~ 
mento: pela constitucionalidade e juridicidade do SUQ~ttt],ltl
vo da Comissão de Educação e Cultura; 39 pronunciamento: 
pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da 
Comissão de Economia; 

_ de Educaçã.o e Cultura, favorável, nos termos de 
Substitutivo que apresenta; 

_ de Economia, favorável, nos termos de Substitutivo 

que oferece; e . 
_ de Finanças, (exame solicitado em Plenãno), con~ 

trário ao Projeto, com voto vencido dos Senhores Senadores 
Dirceu Cardoso e Ruy Carneiro, e voto ve,ncíd_o, em s~para
do. do Senhor Senador Evandro Carreira. 

A m!ltéria constou da Ordem do Dia de 20 de outubro de 1977, 
tendo a votação adiada, a requerimento do Senhor Senador Nelson 

Carneiro, para a sessão de 17 de novembro. Nesta oportunidade, a 
Requerimento do Senhor Senador Heitor Dias, a votação da matéria 
foi adiada para a presente sessão. 

Passa-se à votação do substitutivo da Comissão de Educação e 
Cultura, que tem preferência regimental. 

Hã, entretanto, sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo 1'
Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 14, DE 1978 

Nos termos dos arts. 336, inciso XIII, e 346, item 3, do Regimen~ 
to Interno, requeiro preferência para o Projeto de Lei da Câmara 
n' 3. de 1974, que regula os contratos para a gravação e comerciali~ 
zação de discos musicais, a fim de ser submetido à apreciação do 
Plenário antes do Substitutivo. 

Sala das Sessões, 9 de março de 1978. - HeMdlo Nunes. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Com a palavra o 
nobre Lfder Senador José Sarney. 

O SR. JOst SARNEY (ARENA - MA. Pela ordem.) - Sr. 
Presidente: 

As duas Lideranças dos Partidos nesta Casa acharam por bem 
pedir o reexame deste assunto e que o Projeto de Lei voltasse à 
Comissão de Educação e Cultura para este fim. 

Neste sentido, solicitamos a V. Ex' a retirada do projeto da 
pauta, a fim de que volte à Comissão d,e Educaçào e Cultura. de acor
do com o que foi ajustado entre as Lideranças, nesta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Em face do fato no
vo gerado com o requerimento anunciado pelo nobre Líder, a quem 
peço que formalize e faça encaminhar à Mesa, considero prejudicado 
este e acho qúe S. Ex', o Senador Helvidio Nunes, como Líder, do 
mesmo desiste, evidentemente. (Assentímento do Sr. Senador Helví~ 
dia Nunes.) 

Cumpre esclarecer de logo ao Plenário que. não obstante já se 
haverem esgotado os prazos regimentais não s6 para discussão e vo
tação, estes prazos foram fixados no Regimento com o objetivo de 
proteger, exatamente, a Minoria e os próprios Srs. Senadores contra 
protelações da Maioria. 

Quando, todavia, as duas Lideranças se erguem no mesmo senti
do, evidente que a Presidência não reluta em construir, em sintonia 
com 'o Regimento, acatando a deliberação que presume seja de fato 
uma deliberação do próprio Plenário. 

De maneira que aceito o requerimento e, tão logo chegue à 
Mesa, encaminharei à consideração e deliberação do Plenário. 
(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Sobre a mesa, re~ 
querimento que será lido pelo Sr. 19-5ecretário. 

E lido o .seguinte 

REQUERIMENTO N' 15, DE 1978 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea "b", do art. 
310, do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Proje
to de Lei da Câmara n9 3, de 1974, a fun de que seja encaminhado ao 
reexame da Comissão de Educação e Cultura. 

Sala das Sessões, 9 de março de 1978. - José Sam'ey - Itamar 
Franco. 

o SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Em votação o re
querimento. 

Os Srs. SelJadores que o aprovam queiram permanecer senta
dos. {Pausa). Aprovado. 

A matéria sairá da pauta para o reexame solicitado. 
Em conseqüência do adiamento de sua votação, o Item :2 da Or

dem do Dia, que tramita em conjunto com a proposição, fica com 
sua apreciação sobrestada. 
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t o seguinte o projeto que tem sua discussão sobrestada: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 53, DE 1974 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Cà· 
mara n9 3, de 1974.) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado nl' 53, de 1974, do Senhor Senador Franco Montoro, 
que torna obrigatória a numeração-de discos e demais grava
ções de obras artisticas, literárias ou científicas, tendo 

PARECERES, sob nl's 323 a 328, -de 1977, das Comis
sões: 

- de Constituição e J uStlÇll, 19 pronunciamento: pela 
constitucionalidade e jundicidade do projeto; 29 pronunda
mento: peta constitucionalidade e juridicidade do Substituti
vo da Comissão de Educação e Cultura' 31' pronunciamento: 
pela constitucionalidade e jurídicidade do Substitut.ivo da 
Comissão de Economia; 

- de Educação e Cultura, favorável, nos termos de Subs
titutivo que apresenta: 

- de Economia, favorável, nos termos de Substitutivo 
que oferece: e 

- de Finanças (exame solicitado em Plenârio), contrá
rio ao projeto. com voto vencido dos Senhores Senadores 
Dirceu Cardoso e Ruy Carneiro, e voto vencido, em separa
do, do Senhor Senador Evandro Carreira. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portel1a) - Item 3: 
Discussão, em turQO único, do Projeto de Lei da Câmara 

n9 I, de 1977 (nl' 2.320-Aj74, na origem), de iniciativa do Se
nhor Presidente da Repüblica. que regula a locação predial 
urbana, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob nl' 777, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, favorável ao Projeto, com 

as emendas que apresenta de n9s I a 12·CCJ, com voto venci
do, em separado, do Senhor Senador Otto Lehmann. 

A matéria constou da Ordem do Dia de;20 de outubro de 1977, 
sendo a sua discussão adiada, a requerimento do nobre Senador Hei
tor Dias. para a sessão de 17 de novembro. Naquela oportunidade a 
requerimento do ilustre Senador a discussão da m'atêria foi adiada 
para a presente sessão. 

Em discussão o projeto e as emendas. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-los vou encerrar a 

discussão. (Pausa.) 
Estâ encerrada. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MOS - ES) - Peço a palavra, Sr. Presi
dente; para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) _ V. Ex' pretende 
discutir, e inclusive tinha' inicialmente solicitado. Eu retifleo e abro 
novamente a discussão para ensejar a V. Ex' o uso da pala~ra. . 

C-u-mpreame-dizer- a-V.-· Ex-'·que-h:i--sobre a mesa requerimento de 
adiamento de votação. que será lido em seguida pelo Sr. 19-5ecretá-
rio. 

Apenas para conhecimento de V. Ex' 

O Sr. DirCeu Cardoso (MOS - ES) - Aguardarei, então. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Sobre a mesa, .re
querimento que vai ser lido. pelo Sr. 19-5ecretário. 

E /ido o seguinti? 
REQUERIMENTO N' 16, DE 1978 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c, do art. 310, 
do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de 
Lei da Câmara n9 I, de 1977, a fim de ser feita na sessão de 5 de abril 
próximo. 

Sala das Sessões, em 9 de março de 1978. - HelvJdlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Em votação o re_ 
querimento. 

o Sr. Itamar Franco (MOS - MO) - Peço a palavra, Sr. Pre
sidente. 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR fRANCO (MOS - MG. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Falo em nome do Movimento Democrático Brasileiro, para 
protestar veementemente contra esta tentativa da Maioria nesta 
Casa, de protelar, mais uma vez, a aprovação da Lei do Inquilinato. 

Vamos recordar, Sr. Presidente, que já se encontra na Câmara. 
dos Deputados, há mais de um ano, um projeto de nossa autoria, ex
tinguindo a denúncia vazia. Esse projeto, lamentavelmente, encontra
seem mãos do Deputado Blota Juniar, há mais de um ano, Sr. Presi~ 
dente, sem que sequer a Câmara dos Deputados examine o aspecto 
social da ex.tinção da denúncia vazia. 

Um Governo que se diz preocupado com os probfemas sodais, e 
a todo instante ternos escutado isso por esse Brasil afora, nós do 
Movimento Democrático Brasileiro não podemos entender. Primei
ro a protelação da Lei do Inquilinato. Segundo, principalmente, este 
projeto que hoje se discute aqui, e que é de origem do Senhor Pre
sidente da República. que enviou a Mensagem - e chamo mais_uma 
vez a atenção da Casa para a data, que é: 16 de outubro de 1974. Esse 
projeto ficou, praticamente, dois anos na Câmara dos Deputados. 
Depois de um acordo das Lideranças, naquela Casa, este projeto teve 
um substitutivo enviado ao Senado Federal e, sistematicamente, a 
Maioria, nesta Casa, tenta, G"om esses expedientes, que este projeto 
não seja aprovado pelo Senado Federal. 

Sabe a Maioria que não poderia mais. utmzando o Regimento, 
a não ser com esse pedido de adiamento de votação, protelar mais a 
votação desta matéria que, dentre outras coisas, Sr. Presidente, vai 
consolídar toda a legislação existente sobre matéria de locação de 
imóveis: vai eliminar a denúncia vazia ou imotivada, vai disciplínar a 
locação comercial e industrial por menos de 5 anos, vincula os rea
justamentos dos Iocativos à elevação das Obrigações do Tesouro Na
cional; estabelece obrigação do paga.mento dos tributos incidentes SQ

bre imÓvel, séguro contra indêndio e taxa de administração para o 
proprietário; institui o seguro de fiança 10catLcia. 

Poderíamos, Sr. Presidente, examinar a importância desta maté
ria. É lamentável que neste inicio dos nossos trabalhos a Maioria ve
nha. mais uma vez, pedir o adiamento desta matéria, de profunda re
percussão social no País. 

O MD~ protesta, mais uma vez, contra esse adiamento, e faz 
um apelo à nobre Liderança do Governo para que vote, hoje, a Lei 
do Inquilinato. 

O Slt PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Sena.dor Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MOS - ES. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estávamos no fim de nossa sessão legisiativa do ano passado, 
quando um requerimento de autoria da Liderança da ARENA solici
tava o adiamento da votação da Lei do Inquilinato, marcando, exata· 
mente, e aprazando o Congresso para a sessào de hoje, quando, neste 
interregno, a ARENA, sopesando os a.rgumentos prós e os argu
mentos contra, pesando a linha que poderia assumir na votação de 
hoje, iria votar a Lei do Inquilinato que regula os casos de locaçàc 
em nosso País. 

A Lei do Inquilinato, Sr. Presidente, que estamos votando, não 
é de autoria do MDB, é oriunda de uma mensagem do Senhor 
Presidente da República, que corrige, que tenta corrigir os desvãos, 
as falhas, as distorções e os esquecimentos das leis anteriores do 
Inquilinato. Portanto, Sr. Presidente, é o próprio Senhor Presidente 
da República que reconhece a necessidade da votação da Lei do 
Inquilinato, uma lei, Sr. Presidente, de uma necessidade premente. 
Nós Senadores e nós Deputados, que não pagamos aluguel de casa, 
nào temos o direito de procrastinar essa votação, porque ela é a espe-
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rança dos homens que pagam aluguel neste País; esperança do povo, 
dos chefes de família e quejá está se esgotando. 

Ora, Sr. Presidente, marcado para hoje, quando o Senado Fe
deral deveria iniciar seus trabalhos votando, surpreendentemente 
esta Casa inicía os seus trabalhos. adiando. Não quer votar, não vai 
votar, adia as suas decísçes para uma data posterior, jõgarido a vota
ção de um projeto para trinta, quarenta ou sessenta dias depois, 
quando o Brasil está de olhos nesta Casa, esperando a votação desse 
projeto. 

Sr. Presidente, homem de origem humilde que já teve à sua por
ta um senhorio cobrando aluguel, que viu essa figura que muitos 
Senadores daqui do plenário não viram e não conhecem; que já 
sentiu as duras contingências do outro lado da vida, por isso recla
mo. Acho que o Senado nào deve adiar mais essa votação, porque 
isso é um menosprezo, é um acinte às neCessidades de nosso povo. 
Não somos n6s que remetemos a Mensagem, foi o Senhor Presidente 
da República, reconhecendo a necessidade, a pressão dos fatos e dos 
acontecimentos. 

O ilustre Senador Itamar Franco é autor de estudos nesse senti
do, eliminando a .chamada denúncia vazia que o projefó do Governo 
pensava eliminar mas nào eliminou, mas que o projeto do nobre 
Senador Itamar Franco cancela. 

Ora, Sr. Presidente,~n6s Senadores não temos o direito de 
tripudiar sobre a necessidade do povo, dos que pagam aluguel nesse 
País, dos que moram em casas e apartamentos alugados, dos que têm 
a sua porta, ao fim do mês, a figura, às vezes sinistra, do senhorio, 
mal-educado e atrevido, cobrando o aluguel. Esses sofredores, mas 
que são os nossos eleitores, são os que nos mandam para esta Casa. 
Estes precisam de um tratamento mais equânime, mais justo e mais 
humano. 

Nós, em nome do MOB, como assinalou o ilustre Senador 
Itamar Franco, nesta luta intestina do nosso Partido, em que duas 
alas se dividem à procura de liderança, ele que se tornou, aqui hoje, 
nesta sessão, a torre sineira que nos conclama para o trabalho, a sua 
palavra nos movimenta, nos estimula e nos chama a brios. nesta 
hora. 

Este o apelo que remeto à Bancada da ARENA, nesta Casa. Te
ve tempo a ARENA, nesses meses de férias, nas praias ·de Guarujá, 
nas praias de Camburiú, nas praias de Salvador, nas praias de São 
Luís, nas praias do Piauí, na praia de Manguinhos, no Espírito San
to, na pessoa do Líder do Governo, todos esses que descansaram a 
sono solto, enquanto o. País caminhava para frente, que descansaram 
sem sonilos, sem atropelos, sem pesadelos, sem o senhorio batendo à 
porta nesses três meses de interregno, voltam, hoje, e adiam no
vamente, procrastinam a votação da Lei do Inquilinato. ~ para eles 
que dirijo o meu apelo, como nobre Senador Itamar Franco acaba de 
dirigir; precisamos votar. 

O Senado descansado, o Senado tranquilo, o Senado sereno, o 
Senado sob nova cúpula, Sr. Presidqnte, resplandecendo sobre nos
sas cabeças, o Senado sob tantas reformas e tantas modificações, o 
Senado que permite aos Srs. Senadores saírem do Plenário para 
tomar o seu café, o Senado, Sr. Presidente, de tantas alterações na 
sua construção e nas suas instalações, não provocou alteração, 
ainda, nas idéias imobilistas da nobre Bancada da ARENA; o seu 
Uder sereno, tranqUilo e risonho vai empurrar a votação .da Lei do 
Inquilinato para mais alguns meses à nossa frente. Mas o povo que 
está lá fora pagando aluguel, enfrentando o senhorio bravo e irreve
rente, às vezes atroz, mal-educado, atrevido e ousado, que não sente 
a pancada na porta, essas pancadas do destino, como as chamam 
aqueles que devem os aluguéis. Essa bancada precisa encarar com 
mais autoridade a missão que o Senado lhes conferiu. Nós não de
víamos adiar mais a votação dessa lei. 

Três meses, Sr. Preside'nte, se passaram. Houve modificações, 
inclusive, na estrutura da Casa, mas modificação das idéias da 
ARENA não houve, são elas as mesmas, arraigadas, plantadas, imó
veis, fixas no mesmo solo, no mesmo terreno, na mesma prumada e 
no mesmo sentido. 

Assim, Sr. Presidente, como assinalou o ilustre Líder Senador 
Itamar Franco, ocasionalmente na Liderança do nosso Partido, já. 
que o nosso Partido deambula como aquelas torrentes que procuram 
o [eito na imensidão do seu talvegue. Como assinalou _Itamar Fran
co~ que agora nos traz a palavra de comandamento na hora em que 
nós, divergindo, estamos tentando escolher esta torre sineira, nobre 
Senador, que nos conc1ama ao trabalho e ao aprisco, aqui, neste 
plenário. Então, convoco o nobre Líder_da ARENA, que nunca 
pagou aluguel na sua vida: que nunca viu um senhorio, nunca teve à 
porta aquelas pancadas macabras dos que exigem o pagamento do 
aluguel. Mas eujá as tive, eujá as vi, eujâ as senti. Então, em nome 
disso, em nome da população pobre do nosso País; em nome dos que 
não têm dinheiro para comprar a sua casa; em nome: dos que não têm 
proteção para conseguir, no BNH ou nas COHABs deste País as 
residências onde possam proteger suas famílias; em nome daqueles 
que pagam aluguel, venho fazer essa conc1amação aos nobres Lí
deres da ARENA. 

Enfim, Sr. Presidente, em nome, pois, desses que não têm casa 
própria, desses que não têm casa do Governo, onde pagam somente 
taxa de ocupação; desses inteirantes da nobre Bancada da ARENA 
que nunca pagaram aluguel, que não pagam porque têm casa própria 
ou porque não querem mesmo pagar, pois sendo do Governo acham 
que não é preciso pagar, e mesmo porque não há ninguém, também, 
que possa cobrar da ARENA, pois só se pode cobrar, com a polícia 
na porta, ao pessoal do MOB, então em nome disso, Sr. Presidente, é 
que faço um apelo ao nobre Líder Senador Eurico Rezende, recondu
zido à sua Casa, batendo à sua porta o Senhor Presidente da Repúbli
ca convocando-o para continuar os seus serviços, sous la coupo[e, ilu
I12inada, transparente, clara, cristalina do dia de hoje. 

Pense, Sr. Líder do Governo, nos que não têm casa, nos que têm 
que pagar aluguel, nos que não têm a COHAB, nos que não têm o 
BNH, dos que não têm dinheiro, dos que não têm proteção, dos que 
lutam e se atormentam trinta dias por mês para pagar, no final do 
mês, o seu aluguel. Esses não podem mais e não devem encarar mais 
o Senado, adiando por mais trinta ou sessenta dias a votaç.ão deste 
projeto. 

I:: uma atitude que o povo brasileiro exige do Senado. Já corri
gimos a lei através do nobre Senador Itamar Franco e dos ·seus estu
dos, através de um projeto de subsídio de um outro ilustre membro 
da ARENA, Senador Ouo Lehmann. A Mensagem é do Senhor 
Presidente da República e não do MOB. t:: o Senhor Presidente da 
República quem está exigindo que esta votação se faça o quanto 
antes, para dar um pouquinho de justiça ao povo sofredor. E é em 
nome disso tudo, em nome dos princípios de justiça social e de 
assistência que faço um apelo à nobre Bancada da ARENA: saiam 
desse imobilismo, Ses. Senadores, não queiram adiar mais isto; vo
temos a Lei do Inquilinato porque ela é um refrigério aos· dias 
atormentados do povo pobre que paga aluguel neste País. (Muito 
bem! Palmas.) 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Em votação o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria fica adiada, 

figurando na Ordem do Dia da sessão do dia 5 de abril, próximo. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Esgotada a 
matéria constante da Ordem do Oia, passa-se à apreciação do 
Requerimento nY 13/78, lido no Ex.pediente, de urgência para o 
Projeto de Lei da Câmara nY 6, de 1978. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 
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Discussào, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 6. de [978 (n9 4.700-B/78, na Casa de origem). de iniciati~ 
va do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre o 
reajustamento do efetivo de pessoal militar da Ativa da 
Força Aérea Brasileira, em tempo de paz, e dã outras provi
dências (dependendo de pareceres das Comissões de Segu
rança Nacional e de Finanças). 

Solicito ao nobre Senador Benjamim Farah o 'parecer da 
Comis!\ão de Segurança Nacional. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ. Para emitir pare
~er.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De iniciativa do Senhor Presidente da República, nos termos do 
art. 51 da Constituição, vem a exame desta Casa Projeto de Lei que 
"dispõe sobre o reajustamento do efetivo de pessoal militar da Ativa 
da Força Aérea Brasileira, em tempo de paz, e dA outras providên
cias" . 

Como bem explicita o Ministro da Aeronáutica na Exposição de 
Motivos feita ao Senhor Presidente da República, a reestruturação 
do Ministério da Aeronâutiea, estabelecida pelo Decreto 
n9 60.521/69, visando ao desenvolvimento da Força Aérea 
Brasileira, necessária às suas responsabilidades para com a Segu
rança Nacional, encontrou o Ministério da Aeronâutica em difícil 
crise de pessoal com os seus Quadros bastante desfalcados. Além 
disto, a Lei n9 4.902/65, que estabeleceu prazo limite para a 
passagem para a Reserva Remunerada, assegurando promoção ao 
posto superior, desfalcou a Força Aérea de muitos dos seus bons 
elementos, o que a prejudicou também qualitativamente. 

A proposiçào, por esta razão, visa a reajustar o efetivo do 
pe~soa[ militar da Ativa da Força Aérea Brasileira, compatibilizando 
os quadros de pessoal, em todos os seus níveis, com as reaís necessi
dades da Aeronáutica. o que restabelecerá, "tanto Quanto possível", 
o Plano de Carreira para Oficiais e Graduados, tornando mais atrati
va a sua permanência no serviço ativo. 

Prevê a matéria, em seu art. 29 que os atuais Oficíaís-Generais 
da Categoria de Engenharia do Quadro de Oficiais-Aviadores serão 
numerados, respeitadas suas posições relativas, no mesmo Quadro, 
ocupando as vagas abertas em decorrência dos efetivos nela fixados. 

Assegura a promoçào nos respectivos Quadros aos atuais Ofi
ciais do Quadro de Administraçào e do de Especialista em Supri~ 
mento Técnico do Corpo de Oficiais da Ativa da Aeronáutica, am
bos em extinção. 

Estabe.lece, ainda, a proposição, em seu art. 69, que as vagas 
resultantes da aplicação do reajustamento ora pretendido serão 
abertas a partir do ano de (978 e preenchidas: 

- as de Oficiais, em 3 (três) etapas nas datas previstas na Lei de 
Promoçào dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas; 

- as de Praças, em acordo com o Regulamento do Corpo do 
Pessoal Graduado da Aeronáutica; e 

- as de Praças Especiais, de acordo com a legislação em vigor e 
as instruções baixadas pelo Ministério da Aeronáutica. 

Considerando que as despesas decorrentes da execução desta 
Lei serão atendidas à cont,Ld-ª_$ dotações constantes do Orçamento 
Geral da União, nada vemos, no âmbito desta Comissão, que possa 
invalidar o presente projeto, razão por que somos pela sua aprova
ção. 

É o nosso parecer. Sr. Presidente. 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio PorteUa) - Tem a palavra o 
nobre Senador José Sarney para emitir o parecer da Comissão de Fi
nanças. 

O SR. JOst SARNE\:' (ARENA - MA. Para nnitir parecer.) 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De inicíativa do Senhor Presidente da República, nos termos do 
art. 51 da Constituição, vem a exame do Senado o Projeto de Lei 
que "dispõe sobre o reajustamento do efetivo de pessoal militar da 
Ativa da Força Aérea Brasileira, em tempo de paz, e dá outras pro~ 
vidências" . 

A matéria se faz acompanhar de Exposição de Motivos do Mi
nistro de Estado da Aeronáutica ao Senhor Presidente da República, 
explicitando que a reestruturaçào do Ministério da Aeronáutica, es~ 
tabelecidil. pelo Decreto n~ 60.521/67, colheu o seu Ministêrio em di~ 
ficil crise de pessoal, com os seus Quadros bastante desfalcados, para 
atender à demanda_ de pessoal com as diversas organizações criadas. 
Além disto, a instituição do Sistema de Defesa Aérea e de Controle 
de Tráfego Aéreo-SISDACTA, implicou não só na criação de no~ 
vos tipos de encargos técnicos, como, também, no serviço de seguran~ 
ça dos diversos "Sítios" espalhados pela sua área de responsabilida
dó. 

A proposição tem, por conseguinte, o objetivo de compatibilizar 
os quadros de pessoal em todos os níveis, com as necessidades reais 
da Força Aérea Brasileir:1., eliminando as anormalidades' existentes, 
dada a insuficiência de Oficiais e Graduados e dos próprios dispositi
vos regulamentares, tornando mais atrativo o Plano de Carreira, 
reduzindo o ónus para o País, decorrente do crescente aumento de 
contigente de militares precocemente transferidos "ex~officio" para-a 
reserva remunerada. 

A proposição, em seu art. }9, estabelece a nova estrutura do 
Quadro do Pessoal mi1itar da Ativa da Força Aérea Brasileira, em 
tempo de paz, e, em seu art. 59, autoriza o Poder Executivo a promo
ver as medidas necessárias ao melhor aproveitamento do pessoal pa
ra atender aos serviços da aeronáutlca, dispondo, inclusive sobre a 
criação e extinção de Quadros, desde que tais providências não acar~ 
retem prejuízos às promoções dos militares existentes. 

Considerando que as vagas resultantes da aplicação desta Lei se-
rão abertas a partir de t 978 e que as despesas decorrentes da sua apli~ 
caçào serão atendidas à conta das dotações constantes do Orçamen~ 
to Geral da União e nada havendo, no âmbito desta Comissào, que 
invalide a matéria, somos pela sua aprovação. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Ultima-se, assim, a 
instrução da matéria. 

Em discussão o projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Peço a palavra, Sr. Presi~ 
dente+ __ 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Concedo a palavra 
lO nobre Senador Dirceu Cardoso. para discutir o projeto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para discutir o pro
jeto. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
distribuído há poucos minutos o avulso do Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados n~ 178, oriundo de Mensagem do Senhor Presidente 
da República .... que dispõe sobre o reajustamento do efetivo de pes
soal militar da Ativa da Força Aérea Brasileira em tempo de paz, e 
dã outras providéncias", tem oportunidade o Senado de apreciar 
esta Mensagem, em regime de urgência. 

Sr. Presidente, quando o projeto vem'caracterizadQ pela urgên
cia, quando há prazos fatais que podem interromper a sua tramita
çào na Ca~a, qU<.lndo o próprio prazo da mensagem pode precluír, 
vê a nobre Bancada da ARENA que nós, do MDB, não criamos 
dificuldade alguma à tramitação da matéria. E, se se trata de uma 
categoria das mais exaltadas no nosso patriotismo e no nosso civis
mo. como é a Força Aérea Brasileira, haveremos de votá~la a toque 
de caixa. 

Quero crer que não é a urgência da votação desta Mensagem 
que tenha empurrado a Lei do Inquilinato para depois, porque os 
quinze minutos ou meia hora que perdêssemos na votação da· Lei do 
Inquilinato nào atrasaria a votaçào, na sessão de hoje, da Mensagem 
do Senh(lf Presidente da República. 

Conclamamos à ARENA que nós da Oposição nào criaremos, 
como n~Q temos criado, dificuldade alguma aos projetos que aqui 
tramit;,m chancebdos pela urgência urgentíssima que os líderes e a 
Mesa da Casa apõem à sua tramitação. Não criamos dificuldades 
porque não se trata de uma oposição desesperada, tampouco sistemá~ 
tica. É uma oposição consciente e livre. 
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Sr. Presidente, isto não é uma Jldvertência, mas seria um cha
mamento à atenção da nobre bancada da ARENA. Já que se reque
reu o adiamento da apreciação da Lei do lnquilinato, poder-se-ia ten
tar, por exemplo, o adiamento do exame desta Mensagem. Como 
estamos vendo que é urgente, a necessidade aqui é premente, o tem
po corre, flui, a tramitação tem tempo certo e o seu· Ç)ruo se esgota 
dentro de 48 ou 72 horas. 

Nós do MDS daremos nosso voto solene em fila indiana. 

Não podemos dá-lo na escolha do líder, porque estamos dividi
dos em coluna dupla, mas aqui vamos votar em fila indiana, um a 
um, a Mensagem do Senhor Presidente da República, reconhecendo 
a necessidade do reajustamento dos efetivos da Força Aérea Brasilei
ra. E o fazemos como homenagem a essa ilustre; força componente 
do nosso sistema militar, em que encontramos, através de conheci
mento e da vivência na Escola Superior de Guerra, dementos desta
cados e em quem reconhecemos inteligência, bravura, sem falar em 
patriotismo, que seria óbvio. 

Portanto, Sr. Presidente, vamos votar a proposição, prestando a 
nossa homenagem a uma Força Aérea que, para erguer o Aeroporto 
do Rio de Janeiro. sala de visitas do Brasil de hoje, sofreu, no seu 
orçamento, na sua organização interna e nas suas dotações, um sacri
fício imenso, para que pudesse o País contar com aquela obra 
monumental, para que desse ao Brasil, dentro das suas verbas, aque
le aeroporto que é, repito, o cartã.Q....Q.e visita do Brasil de hoje. 

Então, é com a nossa homenagem a esses bravos militares da 
Força Aérea Brasileira que daremos o nosso apoio írrestrito, o nosso 
apoio sem discrepância de minutos. ao chamamento da Mesa, votare
mos, dada a urgência com que se reveste essa mensagem, pela sua 
necessidade. pelo tempo que se está esgotando e pela preclusão desse 
tempo, dentro de poucas horas. 

Assim, queremos convocar a ARENA, para, no segundo ou 
terceiro dia de trabalho dQ,nosso Senado, mostrar que a nossa Banca
da não é oposição sistemática, nunca foi; não ê uma oposição 
desvairada, nunca será; é uma oposição consciente, c.onstrutiva e 
patriótica. Votaremos serenamente, conscientemente, o reaJuste dos _ 
efetivos da Força Aérea Brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (PetrônÍo PorteUa) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador José Sarnfi;y. 

O SR. JOs!l; SARNEY (ARENA - MA. Para discutir o 
projeto. Sem revisão do or.ador.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

~ do nosso dever. em nome da Maioria, agradecer a colabo~ 
ração da Minoria, nesta Casa, no apoio que deu à tramitação de ur-
gência deste projeto. ______ ~~_ 

A urgência foi votada nesta Casa, pela unanimidade dos 
Srs. Senadores, nurda demonstração de que a Casa reconhece a 
necessidade de uma tramitação excepcional do projeto, no Senado 
Federal. E, assim fazendo, ·0 Senado, na sua totalidade, presta uma 
homenagem também das mais justas à Força Aérea Brasileira, cujas 
virtudes foram realçadas peio Sr,-Sen~dor Dirceu Cardoso. A Força 
Aérea Brasileira a quem o País deve, no seu heroLsmo;na sua grande
za, feitos her6icos que enchem de orgulho a nossa Pãtria; Força 
Aérea Brasileira do Correio Nacional; Força Aérea Brasileira cober
ta de glória nos céus da Itãlía; Força Aérea Brasileira de ta~tos exem
plos de grandes brasileiros, bastando citar apenas um, que Deus 
guarda vivo até hoje, para orgulho de todos nós, e que representa o 
orgulho desta Pátria, aquele herói e santo - o Brigadeiro Eduardo 
Gomes. 

É com este espírito que, neste instante, o Senado, reconhecendo 
a urgência da matéria, reconhece também que nunca é pouco tudo 
aquilo que ele possa dar em homenagem à Força Aérea do Brasil. 
(Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Continua em 
discussão o projeto. (Pausa,) 

Não havendo mais quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

E o seguinte o projetQ aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 6, DE 1978 
(09 4.700-8(78, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Senhor Presidente da República) 

Dispõe sobre o reaJustamenta do efetivo de 
pessoal militar .:ia .Uva da Força Aérea Bras!.
leli-a, mn tenqJo do paz, e dá outras" Jm>vidên
cjas. 

O Coni;rltSso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O efetlvo de pessoal militar da 8.tlva da 

Força Aérea Brasileira •. em tempo de paz. passa a ter 
8. seguinte constituição: 

1- OFICIAIS 
aI Quadro de Oficiais Aviador •• 

Tenente-Brigadelro-do-Ar .....• , .. 
Major-Brigadeiro-do-Ar .......... . 
Brigadeiro-da-Ar ................. . 
Coronel ...... _ ....•...• ___ ...• _ ., ...... . 

TenentecCoroneI .........•....•.•.. 
Major .........................•... 
capitão ........ u •• __ •••••••• , ." •• _ • 

1.°-Tenente 

5 
18 
29 

150 
300 
450 
550 

500 

2.o-Tenente .... '"' , ..•..• '"' ."_ ....... Variável 

b) Quadro de OncJaIs Intendentes 
Major-Brtgadelro .........•... ' •.... 
Brtgadelro ..........•.•..•.••.•..•• 
Coronel ......... ~-__ .....•.•...•... 

Tenente-Corollel " .......... ~ ••• , ...... . 
Malar ................•...•...•..••• 
Capitão .................•.•...•... 
lP-Tenente 

1 

3 

30 
70 

130 
180 
170 

"2,0-Tenente ....................... Variável 

e) Quad~o de Otlciat. Médfuos 
Maj or"Briltadeiro . _ . , .... , ... '.' m • • • 1 
Brigadetto ... " ........ _ ................ , li 

Coronel ..............••••.•••...•• 30 
Tenente-Coronel . . . . . . . . . . . . . . .•••• 60 

Major ............................... 100 
Capitão •...•.•.............•..•..• M8 
lP-Tenente ... _" _. ~ _ ......•. _., _ .. 'Variável 

d) Quadro de Oficiais Engenheiros 
Major-Brigadeiro ....•.......••.•... 1 
Brtgadeiro ............... : ..... ;..... 3 
Coronel ..•..........•........••... 20 

Tenente-Coronel . '.' ................ _ .32 
Major ..........•...•....•.••...... 50 
Capitão ...........•.•.....•...... 100 
lP-Tenente ....... _ .... ~ .. _ .. _ .... -·Variável 
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e) Quadro de Oficiais Dentistas 
Coronel o o, o ••• o. o ••••• o ••• o ••••••• 

Tenente-Coronel ........... o •••••• 

Major ............. _ .............. .. 

1 

2 

~ 
Capitão... ..... .......... .......... 16 
lP-Tenente . ~ o • 0.0"0 ••••••••• _. o"' _. Variável 

f) Quadro de Oficiais Especialistas 
em Avião 
Tenente-Coronel o ••••• ~ o •• o o • o ••• o • 5 
Major ............................. 20 
Capitão....................... ....• 60 
1.o-Tenente ....................... 100 
2.o-Tenente ... , o , ••••••• " •••••••••• Variável 

g) Quadro de Oficiais Especia.llstas 
em Comunicações 

Tenente-Coronel ..............• o ... •• •• 

Major .•. , ~ .• , .••... ,,_ ....• _~"~~~ .... ... 
5 

20 

capitão ............................ 60 
LO-Tenente ....................... 100 
2.o-Tenente ., ...... _ ...... _ .. o"' • • •• Variável 

h) Quadro de Oficiais Especialista. 
em Armamento 
Tenente-COronel . , ..... o • o ••••••••• 

Major ....... " ............... ~ .... . 
Capitão ........................... . 
1.<>-Tenente ·····1················· 

2 

10 
2U 
30 

2.0-Tenente ....................... Variável 

i) Quadro de Oficiais Especialistas 
em Meteorologia 
Tenente-COronel ................ _ .. . 
Major ............................. . 
Capitão .......................... . 
l,O-Tenente 

3 

10 
20 
4D 

Z.o-Tenente ....................... Variável 

j) Quadro de Oficiais Especialistas 
em Controle de Tráfego Aé_ 
Tenente-Coronel ................... S 
Major...... ....................... 10 
Capitão ....... ........... ......... 25 

50 

2:O-'I'en~nte •.•............ '" ..•..• Variável 

}) Quadro de Ofidals Especialistas 
em Fotografia 
Tenente-CorOli~l .. • .. .. .. .. .• . .. .. . 1 
Malor. ............................. 4 

Capitão. • . .. .. .•.. .... . . .. . .•• ••• . . 10 
l.0-Tenente ....... _.. . .. . . . . ..... . 25 
2.o-Tenente ....................... Variável 

m) Quadro .de Otlclais de Infantaria 
de Guarda 
Tenente-Coronel.. ... ............•. 5 

Major ............................ . 
Capitão ............ _ .............. . 
l.°-Tenente 

15 
60 

100 
2.0 -Tenente ....................... Variável 

2 - PRAÇAS ESPECIAIS 
a) Cadetes da Academia da Força Aé

rea, Alunos de Curso dê Formação 
de Oficiais e Alunos da Escola Pre-
paratória de Cadetes do Ar ...... . 

b} A1Wlos dos Centros de ;Preparação de-
Oficiais da Reserva ............. .. 

c) Alunos da EscoÍa de Especla.llstas da 

Aeronáutica 

3 - PRAÇAS 
a) SuboficiaIs e Sargentos das diversas 

espéCiaildades . do Corpo do PeSSOal 

2.000 

200 

2.200 

Graduado .. ........... .•.... ...... 17.000 
b) Cabos. e B!>ldados de 1.a e 2.& Classes 23.000 
c) Taifeiros das diferentes graduações 3.700 
d) Voluntários das diferentes especiali-

dades do çorpo do Pessoal Graduado 1.000 

Art. 2.0 Osatuals Oficiais-Generais da catego
ria de engenheiros do Quadro de Oficiais Aviadores 
serão numerados, respeitadas suas posições relativas, 
no mesmo Quadro, ocupando vagas abertas em 'de
corrência dos efetivos fixados nesta Lei. 

Art. 3.0 Aos atuais Oficiais do Quadro de Admi
nistração e do Quadro de Especialistas em Suprimen
to Técnico, do Corpo de Oficiais da Atlva da aeronáu
tica, ambos em extinção, é assegurada, a promoção 
nos respectivos Quadros. de acordo com o efetlvo fi
xado pela Lei n.o 5.376, de 7 de dezembro de 1967, 
alterada pela Lei n.0 5.585, de 30 de Junho de 1970, 
mediante o 'preenchimento das condições .. básicas de 
acesso previstas na Lei de Promoções de Oflciàis da 
Atlva das Forças Armadas. 

Art. 4.0 li: declarado em extinção o atual Quadro 
de Oficiais Farmacêuticos do Corpo de Oficiais da 
Atlva da Aeronáutica. 

Parágrafo único. Aos Oficiais do Quadro de que 
trata este artigo é assegurada a proinoção no respec
tivo. Quadro, de acordo com o atua] efetlvo, mediante 
o preenchimento· das condições básicas de acesso, 
previstas na Lei de Promoções de Oficiais da Atlva 
das Forças Armadas. 

Art. 5.0 Dentro do efetivo tlxado nesta Lei, fica 
O Poder ExeCUtlvoautorlzo,do a promover as medidas 
l!reICessárias ao me1han apro~itamento do pessoal 
pam atender aos serviços da Aeronáutica; dispondo, 
inclusive, sobre a çr1ação QU a extinção de Quadros, 
desde que. tal providência não acarrete 'preju!zo ás 
promoções dos m11ltares existentes. 

Alt. 6.0 As vagas resultap.tes da aplicação. desta 
Lei serão. abertas a partir do ap.o de 1978 e preench!
das da seguinte forma: 

&) as.de Oficiais, em três etapas nas datas pre
Vistas na Lei de Promoções dos OtIcIaIs da Atlva das 
Forças Armadas; 

b) as de praças, de acordo com o Regulamento do 
Corpo do Pessoal Graduado da AeronáutICa; 

c) as de praças especiais, de acordo com a legis
lação em vigor e instruções baixa.das pelo Mln1stério 
da Aeronáutica. 
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An. 7.0 As despesas decorrentes da execução 
desta. Lei serão atendidas à conta. das dotações cons
tantes do Orçamento Geral da. UnIão. 

An. 8.0 Esta. lei entrará em vigor na. data. da. 
sua. publicação. 

J\I1;. 9.0 Ficam revogadas as Leis n." 4.653, de 31 
de malo de 1965; 5.376, de 7 de dezembro de 1967 e 
5.565, de 30 de jJlllho de 1970, e demais disposições 
em contrário, ressalvado o disposto no a.rt. 3.0 desta. 
LeI. 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Evandro Carreira,' orador inscrito para esta 
oportunidade. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao iniciarmos mais um período letivo-Iegislativo, mais letivo do 
que legislativo porque, inquestionavelmente, depois que o Legislati
vo perdeu suas prerrogativas, depois que o Legislativo sofreu a 
grande mutilação, quando perdeu o seu apanágio, a sua preocupação 
maior, que era verdadeiramente legislar, captar as carências, os 
anelos e as solicitações' sociais e transformá-las em lei, sem a menor 
preocupação de estar ou não insultando ou interferindo na receita ou 
na despesa da Naçào, ainda lhe resta a função letiva, a prerrogativa 
de universidade, onde nós, os Senadores da República, através de um 
trabalho de pesquisa e de estudos diuturnos, trazemos para este 
fórum, para esta Casa, para esta cátedra, o resultado do trabalho in
dormido, a fim de orientar os Srs. tecnocratas que governam esta 
Nação, a terem uma maior sensibilidade na tnlerpretação dos 
fenômenos sociais brasileiros. E é dentro dessa competência letiva ex
cathedra, que eu me aventuro a trazer uma contribuição nesse iniciar 
de período letivo-legislativo. 

Trata-se de um trabalho da lavra de um Tenente-Coronel do 
Exército que, dentro da Teoria das Comunicações, dentro da própria 
Antropologia e dentro da ciência do Estado poderia se situar como 
prefácio do livro mais elementar de qualquer uma dessas matêrias. 

O trabalho de autoria do Tenente-Coronel Tarclsio M. Ferreira, 
proferido na Terceira Reunião do Conselho Distrital do Lyons Club, 
Ponta Grossa, Paraná. a 4 de março de 1978, al~m de ser uma peça 
erudita, alêm de ser uma página da Ciência Política, da Ciência das 
Comunicações e da Antropologia, foi versado no mais escorreito 
vernáculo e não poderia deixar de ser inserido nas páginas desta 
Casa e não poderia deixar de ter a repercussão merecida como 
página que se constitui do maior ensinamento político e da maior 
atualidade. 

Honra-me a oportunidade de ler este trabalho, para que ganhe a 
consciência de todos os brasileiros t; possamos assim, pelo menos, 
cumprir os resquícios desta função nobre que o povo nos outorgou: 
legislar, aprender e ensinar da Tribuna. 

III REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO LYONS 
CLUB 

PONTA GROSSA, PARANÃ,A4DE MARÇO DE 1978 

ORADOR: T. Cei. Tarcíslo N. Ferreira - Cmte. 139 
B.I.B. 

Mais uma vez, eis-nos envaid~cidos com o convite para 
tro-carmos idéias com os nossos caríssimos amigos do Lyons. 
Agora por indicação do companheiro Salem Chamma, e 
desta feita com maior responsabilidade, pois para uma 
assistência mais abrangente, já que se trata de nos dirigirmos 
aos parti<::ipantes da III Reunião do Conselho Distrital, do 
Distrito L-6, do Lion's Internacional. Agradeço sobremanei
ra esta oportunidade que me é facultada, que me é outorgada 
em termos tão impositívos, porque não se trata de uma or
dem imperativa, por~m, maís do que isso, de um convite que, 
províndo dos acenos do coração, chega à minha sensibilidade 

c.om os ecos profundos de uma afetividade qUe me tem 
-acompanhado desde que cheguei para servir, a estes Campos 
Gerais. 

Se a tanto ousamos, ao atender o convite, é que, de um 
lado conhecemos bem a magnanimidade e a compreensão 
dos nossos ouvintes, que, por certo, antes desejam ouvir o 
amigo, que o orador ou tribuno, que tais atributos não 
possuímos; e de outro lado, porque pelo próprio tema por 
nós escolhido. se poderá perceber que, fiel às idéias que 
exporemos, não nos seria lícito faltar à oportunidade desta 
participação por maior que seja a nossa responsabilidade no 
fazê-lo. 

Essa incumbência mal busco desempenhar com os recur
sos limitados da imaginação, mas c_om a abundância do meu 
patriotismo e a exuberância do meu entusiasmo cívico. 

E por que o tema - Participação e Responsabilidade? 
Por nos parecer tema eminentemente leonístico, como 

procuraremos deixar patente no decorrer desta palestra que, 
desejamos tenha de verdade este aspecto, de palestra -
conversa informal entre amigos. 

Além disso julgamos que o tema envolve um dos 
aspectos fundamentais da crise que ora atravessa a humani
dade e, em particular o Brasil, nesta hora de aparente conflito 
entre gerações, quando o descompasso entre o avanço 
tecnológico e o desenvolvimento social dos povos, a inversão 
da concentração humana, cada vez mais polarizada para os 
centros urbanos, e a formidável expansão dos meios de 
comunicação, estão a exigir das autênficas lideranças uma 
compreensão perfeita dos efeitos que tais fenômenos acarre
tam, para que possam bem cumprir os seus deveres de líderes 
de suas comunidades. Pois que a eles compete a dificil missão 
de despertar a maior participação de todos os membros -da 
coletividade, orientando~lhes as energias; compreender seus 
problemas, apontar-lhes o melhor caminho, ordenando-lhes 
o caminhar e dirigindo-os em 'suas aspirações. 

Por isso não poderíamos perder esta oportunidade, por 
maior que seja a responsabilidade que assumimos, repetimos, 
já que nos era dado o ensejo de falar às verdadeiras lideran
ças da área, onde nos foi dada a missão de servir. 

Os senhores, quando escolhidos para pertencerem ao 
Lyons, o são pelo reconhecimento da liderança natural que 
exercem em seus ambientes de trabalho e de vida. 

Se tal fato constitui motivo de orgulho, mais que isso, 
lhes impõe uma responsabilidade muito grande. à qual não 
poderão faltar, 

Esta a característica primeira das lideranças naturais, e 
democráticas, a de nascerem espontâneas no reconhecimento 
das qualidades que emergem do convívio no grupo, a se 
alimentarem dos desafios constantes que a esse se apresen
tam. Afora os deveres implícitos decorrentes da liderança 
natural, os senhores respondem pelo compromisso leonístico 
- voluntário, porém formal, de bem servirem às comuni
dades em que vivem. Não poucos imaginam que bem servem 
s6 pelo fato de doarem à sua comunidade bens materiais que 
lhes são próprios e dos quais muitos carecem. Não percebem 
que quem dá algo _que lhe pertence, geralmente se desfez de 
bem supérfluo ou bem abundante. 

~ necessário, é útil, mas é muito pouco. Na verdade a 
melhor e mais nobre maneira de servir é partiCipando da luta 
face os problemas comunitários, pois então estaremos fazen
do uma doação mais profunda, estaremos dando parte de nós 
mesmos, de nossas vidas, com o empenho do nosso tempo, de 
nossa inteligência, de nossa disposição e do nosso entusias
mo. Mais que tudo, estaremos assumindo a responsabilidade 
maior de um compromisso [la busca da solução qUe nos pare
ça a melhor. Estaremos nos expondo ao julgamento do grupo 
pela maneira com que nos comportamos e nos arriscando às 
reações que poderão surgir dentro e fora de nossa comuni-
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dade. Este é o preço que as lideranças têm de assumir, para 
nào traírem às suas vocações. Porque é preço alto, arriscado 
e por isso temerário, diITci! se torna a missão dos vet4adeiros 
líderes e poucos sào os que permanecem fiéis à missão de seu 
aposto:r.do. Estes constituem os fermentos das sociedades! É 
neeessârio coragem, mais que coragem, desprendimento 
para, acreditando na idéia de_ bem servir, e s6 bem servir, lan
çar-se às ondas tumultuadas do mundo moderno, mãos 
firmes e corajosas-na-leme, na busca de porto seguro, onde 
<)ferecem maior e melhores oportunidades àqueles que em 
n6. ~onfiam e que de nós muito esp("ram. 

~t. 'luem luta, recolhe vitórias: são as grandes batalhas 
que lauream os grandes Chefes; é na porfia que se forjam as 
verdadeiras lideranças. 

Reparem bem que os chamei de fennentos, como líderes. 
pois que entendemos que a missão de condutores da comuni
dade não se exercerá pela força da posição em que se encon
tram, muito menos por meios de coação que possuam, antes 
pela capacidade de persuasã<,; da ação educacional que exer
cerem, particularme.nte pelo exemplo; pelo diálogo mais pro
fundo e realista que se trava através da participação efetiva 
nas grandes campanhas comunitárias, pela dedicação desinte
ressada, devotamento desmedido, abnegação ~spontânea. É 
necessârio que, como líderes, consigam que todos do grupo 
que enfrentam o problema, participem da busca da solução, 
pois as benesses da evolução humana não devem ser, e não 
são, frutos de doação, mas conquistas, alcançadas palmo a 
palmo pelo esforço da maioria, pela vontade de todos e pela 
determinação de muitos. Tal fenómeno se passa em todas as 
comunidades, desde a mais elementar - a família - célula 
mater da Pátria, até esta complex.a comunidade do nosso 
mundo político. Nem mesmo a liberdade, be.rn inerente à cria
tura humana, é outorgada às sociedades, que terão de con
quistá~la no ex.ercício duro e penoso da política, num esforço 
constante capaz de assegurar o seu próprio aperfeiçoamento. 

Por isso quando se esteriliza politicamente uma Nação, 
pela açào de governos totalitários, comprometido fica o aper~ 
feiçoamento da sociedade nacional, posto que o espírito cria~ 
dor fica inibido pelo arbítrio punitivo; o sentido de crítica, 
ainda que construtiva, se atrofia pelo medo da incompreen
são e conseqUentes represálias; a subservivência torna~se o 
refügio do instinto de_s_Qb~vivência., e a bajulação o escudo 
dos incapazes. 

Uma nação há de ter sua Hist6ria escrita pela ação de 
seus líderes e não pela aparente eficácia das ~uas leis, posto 
que se as leis presidem as sociedades, s6 homens conduzem 
outros homens. 

t verdade que o homem em sua longa caminhada em 
busca do aperfeiçoamento da sociedade em que neces
sariamente precisa viver, acabou percebendo que s6 existe 
um meio eficaz de controle do poder: - a lei. 

Essa entretanto, não transcende ao homem, ela não exis
te fora do homem. t:: feita pelos homens e para os homens; ela 
é produto de uma ética aceita pelos hpmens. Das leis não que
remos apenas eficâcia, acima de tudo ela precisa ter eqUida~ 
de. As normas impostas não bastam que sejam legais, elas 
precisam ser legítimas, isto é, estarem consoantes às mais ínti~ 
mas aspirações do grupo a que se destinam. Ademais não bas
ta estabelecer as regras para se ganhar o jogo. Este é vencido 
no campo, pelos homens, de acordo com a sua atuação, que 
depende de um preparo adequado, e de um desempenho inte~ 
ligente. As regras precisam ser estabelecidas e principalmen
te, obedecida'\.. Nunca porém serão perfeitas. Mesmo que fos
sem, pór si s6 não conduziriam o homem ao seu melhor de
sempenho. As pessoas é que preci::lam melhorar, conhecer 
corretamente os méritos das instituições, pensar no progresso 
e nos meios de atingi-lo, participar mais, in-crementar os seus 
conhecimentos, dedicar-se com mais esforço às suas ativida-

des. Tudo issO promove o desenvolvimento e o bem~estar so~ 
daI. As. regras se aperfeiçoarão em decorência. 

O problema suscitado pela t:xpansão do mundo moderM 

no, sob todas as formas, é direita e profundamente politico. 
A política nada de bom nem duradouro poderia tentar 

sem ~tar implicitamente sustentada por uma concepção ge
ral e razoável do universo, do homem, de suas necessidades 
reai"s, da sua natureza e de sua finalidade; em outras palavras,. 
por uma definiçào do que é verdadeiramente a qualidade da 
nossa vida humana. Trata~se de orientar Q crescimento demo
gráfico e econômico no sentido de maior desenvolvimento da 
qatureza humana que ao mesmo tempo é o do bem comum, 
fundamento e fim de toda a sociedade temporal. 

A sociedade assim natural e legttimamente estruturada, 
e só assim, estará em condições de propiciar ao indivíduo o 
ambiente adequado para o seu próprio desenvolvimemo, e 
para isso ela foi concebida. 

Resultará a comunidade nacional de um consenso demo
crático e se manterá assim na razão direta do resultado da in
teração cada vez mais esclarecida entre o cidadão, agente de 
formação e organizaçào do Estado. e o próprio Estado, cujas 
leis, se visam à defesa da nação, primordialmente garantem a 
liberdade indivídual e a própria dinâmica da sociedade que 
nela se abriga e progride. 

Democracia entendida pois no sentido da participação 
responsável de todos na administração e no desenvolvimento 
da sociedade. 

Não nos esqueçamos que a chave de estabilidade política 
está na leg,itimídade. Mas se na legitimidade temos a chave de 
estabilidade política. está na autenticidade a chave das verda
deiras lideranças. 

E é tempo das lideranças brasileiras procurarem enten~ 
der os verdadeiros problemas nacionais, e neles pensarem 
buscando detectar equívocos de enfoque político, social ou 
económico. Já não se pode admitir Que se transfira ao GÕve.r
no toda responsabilidade pelos destinos do País. e pelos fra~ 
cassos ou sucessos alcançados. t preciso atentar que somos 
nós mesmos que, conscientes ou não, fazemos as instituições 
e implantamos os regimes, bons ou maus: 

O maior perigo que ameça hoje a nossa civilização é a es
tatização da vida, o intervencionismo do Estado, a absorção 
de toda a espontaneidade histórica. 

Ceder será fatal. 
A estatização significa a paralisaçãõ -da iniciativa pelo 

centralismo burocrático, a desorganização da economia por 
experiências inconsequentes, a irresponsabilidade das autori
dades pela hipertrofia do poder, a manipulação da massa pe
lo dirigismo oficial. A espontaneidade social ficarã violenta
da. A sociedade terá de viver para o Estado; o homem para a 
máquina do governo. 

Tal perigo começa quando os homens só querem as van
tagens da liberdad~, mas não a liberdade mesma em toda a 
sua entidade, com todos os riscos e responsabilidades ineren~ 
teso Estes querem transferi-los para o Estado, sem verem que 
com isso lhe entregam sua pr6pria liberdade. 

Bemanos já afirmou que "o estado totalitário é menos 
uma causa do que um sintoma. Não é ele que destrói a Ii~ 
berdade; organiza-se sobre suas cinzas". A única defesa con
tra tal perigo consiste em preparar politicamente o povo e a 
Democracia é o único método efetivo de. educar a maioria. É 
desenvolver nossa responsabilidade no pensar, no obrar e no 
sentir e querer. São precisos homens responsãveis que não 
abdiquem destas responsabilidades e que seJam capazes de 
prescindirem dos favores do Estado para evitar que, a troco 
deles, sejam manipulados. A submissão incondicionada à bu
rocracia estatal só pode ser evitada precisamente com uma 
organização social legítima, estruturada naturalmente, e 
defendida pela ação de suas lideranças autênticas, 
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Notemos que se liberdade e responsabilidade são inci
diveis, em conseqUência, liberdade e competência hão de 
resultar intimamente unidas c, por isso, o homem s6 ê real
mente livre enquanto membro de comunidade cuja existência 
e atividade possa decidir em forma compartilhada; de 
comunidades que por isso hão de velar zelosamente por sua 
autodeterminação e autogoverno, pór sua autonomia, já 
que não há liberdade s~m comunidade, como não há comuni
dade sem liberdade. 

Em suma: frente a uma organização mecanizada, arti
culada rigidamente de cima, é preciso reconstruir uma so
ciedade orgânica, biologicamente, desde suas raízes. 

b nosso dever participar na restauração da teia social em 
que vivemos. ~ dever inalienável para com a sociedade e a 
Pátria, porque somos beneficiários destas comunidades. 

A preocupação obsessiva pelo bem-estar material cons
titui !:.:-je um caldo da cultura para um materialismo difícil 
de vencer. Materialismo de fato, implícito, que conduz ao 
fenômeno do maior absenteísmo civico e político que já 
conhecemos. 

Temos de vencer o egoísmo, a preguiça e o medo. 
Para isso é urgente restabelecer os canais dQ diálogo na

tural entre todos os meios e estruturas. ~ preciso criar organi
zar, fortificar a açào dos grupos naturais capazes. -e preciso 
consolidar os pontos de apoio naturais: sua influência se im
porá à medida que expressem as reações do bom senso. 
Nunca as estruturas da administração do Estado, socialistas 
ou tecnocráticas, deixaram menor margem para a pr6pria ini
ciativa pessoal e para os corpos sociais naturais, e jamais, ao 
mesmo tempo, se falou tanto em participação. 

A participação exige liberdade e responsabilidade ali 
onde pode desenvolver-se a pr6pria competência. O bom 
diálogo há de desenvolver-se sobre a base competência~ 
responsabilidade. Sua finalidade será reforçar as estruturas 
das sociedades natLlr_ais. 

A prática da Democracia, ao mesmo tempo que cultiva a 
individualidade, incentivando cada membro da sociedade a 
participar das decisões em tudo que lhe diz respeito;-também 
o educa para receber as contestações e os vereditos que 
lhe são contrários. Embora seja natural, a tendência do 
homem em fazer prevalecer as suas idéias e convicções, 
alguns chegando mesmo a defendê-las com ações até arbi
trárias e violentas na Democracia prevalece o bem comum no 
consenso mais geral. Na Democracia, são livres as iniciativas 
no campo econômico, como sào livres as instituições politi
cas. Livres até o momento em que possam ameaçar ou preju
dicar essas mesmas liberdades intrínsecas ao sl:;.tema. Para 
qualquer desses casos de subversão o próprio regime dispõe 
de instrumentos de proteção. Relembro isto, porque há os 
que pensam que subdesenvolvimento e Democracia são in
compatíveis, esp-ecialmente devido ao baixo nível educativo e 
cultural, mas se esquecem de que é nos países democráticos 
que há os mais elevados níveis de progresso, justamente 
porque as instituíções políticas são livres e, especialmente 
porque há liberdade de iniciativa. 

Outros temem a Democracia porque na verdade têm 
medo de perder o privilêgio que desfrutam nos postos em que 
~e encontram e que lhes dào vantagens decorrentes da ri
queza ou do poder. Há os comodistas que fazem dos 
diálogos, dos debates, das negociações, das composições, do 
estudo de problemas, da análise das tendências da opinião 
pública, da apuração das aspirações populares, tudo exigindo 
habilidade política, capacidade de liderança. bagagem de 
conhecimentos e, principalmente, dedicação e trabalho. 

A descontinuidade na prática da Democracia cria um 
problema que, depois, quanto mais tempo se leva para resta
belecê-Ia, mais se torna dificil de solucionar. Deixa-se de 
treinar a sociedade nos exerc;ícios do aceita C':': não, do !!"''1hr 

e perde, do ceder, do dialogar, do reinvidicar, do esclarecer, 
do debater, do informar, do fiscalizar e de tantos outros con
sagrados no regime. As novas gerações não são introduzidas 
no sistema e- crescem com formação defeituosa, prorrogando 
indefinidamente a sua compreensão do que seja Democracia. 

Presisamos encontrar urgentemente, para o bem do 
Brasil, o caminho inteligente para esse incrível impasse insti
tucional. Temos que quebrar o círculo vicioso do me4p 
enquanto ainda hã energias para o exercício democrático. 

Temos de evitar hesitações, que é perigosa toda hesita
ção. 

A Democracia que nossa civilização precisa recobrar 
terá que ser, portanto, a de uma sociedade aberta: fundada 
no ideal político do Estado de Direito; inspirada nos ideais de 
liberdade, na garantia dos direitos do homem, na separação e 
harmonia dos poderes, na livre escolha dos representantes 
do povo, no direito à propriedade; e assegurada pelas sal
vaguardas da liberdade individual, através do dever 
irrecusável do E§tado de manter inalterâveis as condições 
bâsicas necessãrias a plena realização do indivíduo e opondo
se a quaisquer ações estatocrâticas que possam restringir ou 
reprimir a liberdade de iniciativa. 

Evidentemente tal desiderato não se consegue à primeira 
tentativa ou experiência. ~ necessário que as autênticas li
deranças percebam a insatisfação que se avoluma, diante 
desta ou daquela deformação, e passam a exercer o seu minis
tério, buscando por todos os meios a seu alcance, conduzir o 
potencial vivo do esforço coletivo no sentido da nova orienta
ção desejada ou reclamada. Num trabalho onde a maioria 
participe para que se consiga uma margem sempre maior de 
justiça, e uma co-responsabilidade que alicerce melhor os 
beneficios das novas conquistas. 

Como líderes, os senhores não poderão ficar fora do pro
cesso de evolução politica de nossa sociedade e. têm de assu
mir as responsabilidades da posição social em que se encon
tram. 

Na verdade, chegados a este mundo desprovidos de qua
se tudo, temos de compreender que se tanto conseguimos, 
muito devemos. E a única maneira verdadeiramente nobre de 
resgatarmos tal dtvida, será pela doação de nós mesmos, 
através da participação ativa nas lutas comunitârias, na con
quista do bem comum, para a efetivação dos ideais maiores 
do povo a que pertencemos, e da grande famOia há humani
dade. Assim estaremos realmente servindo, porque servir ê 
dar-se em prol do bem comum. 

Só serâ digno de pertencer a um Clube de Serviço, como 
o Lion's Internacional, aquele que estiver realmente imbuído 
desses propósitos. 

Perdoem-nos se, na oportunidade de um encontro como 
este, que há de ser sempre alegre, pelo convívío amigo que en
seja, somos tão sisudos e austeros em nossas palestras. ~ que 
consoante o Que pregamos, queríamos enfaticament,e chamâ
los à responsabilidade que têm da participação efetiva, na 
hora grave em ,que a Nação Brasileira busca discernir qual o 
mefhor' método a seguir, na sua vocação de Ordem e de Pro

gresso. 
Os senhores, como líderes que são, não podem se furtar 

e têm de se arriscar na tomada daquela posição que lhes 
parecer mais acertada, quaisquer que sejam as dificuldades e 
as incompreensões que poderão advir. A hora é de decisão. 
Decisão grave e difícil, mas inadiável. 

A melhor maneira de servir no momento à famOia, à 
comunidade, à Pátria brasileira, outra não serâ senão a de 
com toda a honestidade, tomar a posição que lhes parecer 
mais útil à consolidação das aspiracões maiores da Nação 
brasileira e dizer, cheios de entusiasmo cívico: 

- Brad! c !""~<:entl!! 
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Sr. Presidente. é com muita honra ... 

O Sr. Bf'njamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Poís não, 
nobre Senador Benjamim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Conheço pessoalmente 
o Coronel Tarcfsio Ferreirã-; Trata-se de um militar brioso, decidido, 
valente, culto, e um homem de ação. A cpnferência que V. Ex' acaba 
de ler, pronunciada na reuniào do Conselho Distrital do 
Lion's Club de Ponta Grossa, no Paranã, a 4 de março, é uma prova 
evidente da mentalidade do militar brasileiro. O militar brasileiro é 
culto. tem vocação democrática e não é preciso que se diga, tantas e 
tantas vezes, que os militares têm sido chamados para a defesa das 
nossas instituições. E não somente para isso. V. Ex' sabe que a 
Força Expedicionária Brasileira, nos campos da Europa, levou a 
mensagem do Brasil, o nosso amor à democracia, à justiça e à liber
dade. Os bravos soldados que tombaram na luta contra o Nazi
FasciSmo e os Ctue voltaram, uns e outros todos deixaram a marca do 
seu amor à hUManidade, sobretudo, o seu amor a esta Pátria, aos 
grandes princípios sem os quais não vale a pena viver. Este ê o nosso 
Exército, esta é a mensagem, portanto, da alma e do coração do 
soldado brasileiro. O que o Coronel Tarcfsio Ferreira caba de dizer 
com coragem, com decisão, com elevado espfrito de um brasileiro 
que ama a democracia e a liberdade, ê, realmente, a mensagem que 
vem da caserna. O militar ama a democracia, ama a liberdade. Quem 
entende que praticar a violência vai ao encontro dos anseios dos 
militares acho que incide num eqULvOCO. Nós acreditamos nos senti
mentos democráticos dos militares; aqui está uma mensagem neste 
sentido. Por tudo isso, não s6 pelo conhecimento que tertho desse 
coronel, de quem tenho a honra de ser amigo e admirando.a sua 
bravura e a sua capacidade de decisão, por tudo isso, quero me 
congratular com V. Ex" por tcr trazido e lido .esta conferência. aqui 
no Senado da República, Os militares quando se pronunciam dessa 
maneira dão sempre uma esperança, um alento, àqueles que acredi
tam em dias melhores para este povo. Confiamos no Exército; ele 
saberá sempre cumprir com o seu dever. Nele depositamos, mais 
uma vez, o nosso crédito de respeito e confiança, pois bem sabemos 
que ele corresponderá aos anseios do povo brasileiro, na busca do 
seu grande destino. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Agradeço o 
aparte que V. Ex' insere no meu discurso. 

Sr. Presidente, eu poderia ter trazido uma peça de TocqueviUe. 
de Leon Duguy, de Hans Kelsen, mas troux.e uma peça de um 
brasileiro que pode ser inserta como prefâcio de qualquer tratado de 
ciência política. E honra·Il)e poder ler, da tribuna do Senado, esta 
peça do ilustre Tenente-Coronel Tarcísio N. Ferreira. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) ~"'Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lourival Baptista. 

o SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: no lançamento 
de seu livro Brasil: a soluçào positiva. o Ministro Reis VeIloso, do 
Planejamento, fez oportunas declarações, em Recife, sobre a proble
mãtica do Nordeste, apontando diretrizes seguras para a sua so
lução. Visitando a capital pernambucana, em fins de fevereiro últi
mo. Sua Excelência afirmou que "se há a necessidade de se mudar a 
face do Nordeste é exatamente na sua zona rural que n6s temos de 
operar", Logo anunciou para este ano uma destinação orçamentãria 
de Cr$ 6,2 bilhões para o POLONORDESTE, Projetas de Irrigação 
e Sertanejo e Programa da Agroindústria. 

Observou o Ministro do Planejamento que, ao contrário do 
ocorrido em governos anteriores, no "período da Revolução as mu
daoças econõmicas e sociaTs--';'êm acontecendo". Isso porque os go· 
vemos revolucionãrios merecem a confiança da sociedade brasileira, 

acrescentando que "as grandes mudanças no Nordeste virão de pro· 
gramas como o POLONORDESTE, Irrigação, Sertanejo e AgroinM 
dustriat". 

Manifestando seu pleno conhecimento dos assuntos do Nordes
te, nordestino que é, o Ministro Reis Vetloso insistiu que "ê na zona 
rural do Nordeste que está o grande desafio. Ainda é lá que nós te
mos a grande massa da população, temos o grande problema de em
prego, o grande problema de uma agricultura em grande parte de 
subsistência" . 

Prosseguindo, assinalou o Ministro Reis Velloso: "Nós temos 
até problemas de propriedades de instituições sociais e políticas de 
modo que a necessidade de se mudar a face do Nordeste é exatamen
te na sua :wna rural que nós temos que operar". 

Sr. Presidente, são pontos de vista que têm sido reiteradamente 
afirmados pelo Ministro Reis Velloso que bem refletem a política 
básica do Governo Geisel para o Nordeste, com a qual concordamos 
plenamente. pois entendemos que é realmente na zona rural que está. 
o grande desafio para efetiva e definitiva transformação do Nordeste 
brasileiro. E tanto é assim que o Governo Geisel aumentou conside
ravelmente as dotações orçamentárias para os grandes projetas da re
gião. Conforme destacou o Ministro do Planejamento com a destina
ção de Cr$ 6,2 bilhões para o POLONOROESTE, projetas de Ir
rigação e Sertanejo e Programa Agroindustrial o Governo aumentou 
em setenta e três por cento as aplicações deste ano em relação a 1977 
que foi, segundo ele, de Cr$ 3,57 bilhões. 

Discriminando as aplicações por programas o Ministro frisou 
que o POLONORDESTE foi contemplado com Cr$ 2,854 bilhões; 
o Programa de I rrigação com Cr$ 2,670 bilhões; o Projeto Sertanejo 
com Cr$ 500 milhões e o Programa Agroindustrial com Cr$ 130 mi
lhões. 

Expressando nossa satisfação e concordância com as palavras 
do eminente Ministro Reis Velloso, congratulamo-nos com o povo 
nordestino pelo aumento dos recursos, previsto este ano para os 
grandes programas governamentais na região, o que vem confirmar 
o firme propósito do eminente Presidente Geisel de transformar a re
gião, econômíca e socialmente, integrando-a, de vez, ao resto do 
-paIs, na acertada e dificilluta contra os desequilíbrios regionais. 

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

O SR. PRESIDENTE (Amara! Peixoto) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDa - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os problemas de assistência médic~.hospitalar no Brasil vêm 
alcançando proporções alarmantes, conforme é fácil verificar do no
ticiário diário de nossa imprensa falada e escrita. Os atritos e acusa~ 
ções a hospitais e médicos se avolumam, de modo inquietante, pois 
uma questão da máxima relevância para a população adquire cono
tações emocionais e, assim, quase de luta, quando sabemos todos de 
que o assunto exige a soma de esforços para que seja devidamente 
equacionado e solucionado. Não se pode focalizar o problema como 
se ele decorresse de causas meramente circunstanciais, como o maior 
ou menor espírito profissional deste ou daquele médico. Reduzir a 
questão a uma lastimável e emocional troca de acusações é na verda
de promover uma luta sob todos os aspectos injusta, errada e nefas
ta ao interesse comum de médicos e clientes. O mesmo se dá no to
cante aos dentistas, com menor carga emocional. 

Sr. Presidente, na verdade, o problema é sobremodo grave e 
importante, Resulta da inexistência de uma política global de saúde 
que objetive o aprimoramento de nossos recursos e o perfeito atendi
mento da população. No Estado do Rio, médicos e dentistas perce
biam, até 28 de fevereiro, salários infimos, que cori"-espondiam a três 
salários mínimos. que agora foram aumentados ainda modestamen
te. de sorte que, a 19 de maio, voltarão a receber, de novo, os aludi~ 
dos três salários mínímos. Isso condena o profissional a uma situa
ção de miséria ou a ver seu emprego como mero "bico".:t: o sacrifi~ 
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cio do profissional e da população, pois este ê um salário muíto abaiM 

xo do indispensável à subsistência do médico e do dentista. por mais 
modestamente que vivam. 

O problema no meu Estado tornou-se agudo e reclama solução 
imediata. Além dos ínfimos salários, muitos outros fatores contri
buem para o preocupante quadro fluminense em setor de tão grande 
importância. Dentre tantos enumeramos alguns, mais notórios: 

- falta de profissionais: 
- inexistência de estímulo profissional; 
- escassez de material de consumo e de elemento humano no 

que diz respeito a auxiliares; 
- desorganização do setor de Saúde Pública: 
- deficiências dos hospitais públicos e ambulatórios do INPS; 
- falta de medicamentos, de elevado custo, desde que os reme-

dias fornecidos pela CEME ainda são muito restritos em número e 
qualidade. 

O problema é, sem dúvida, dos mais preocupantes, que diz 
respeito não s6 ao bem-estar como à vida da pessoa. Merece absolu
ta prioridade e urge que assim venha ser visto pelos governantes. que 
tão freqUentemente primam pelo erro de realizarem obras caras, 
suntuosas e inteii'ã.mente adiáveis, quando não supérfluas: Não é dit:!
cil, assim, constatarmos que o primeiro' passo para a exata focali
zação do problema está'riam.Qdarrç.ª de mentalidade dos que gover
nam, que precisam colocar acima de tudo, inclusive da vaidade reali
zadora, o verdadeiro interesse da população. Enquanto isso não se 
der, apenas se agravará o paoorama, para sofrimento do povo e 
desgaste dos governantes. 

Era o qu~nha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco Montoro. 

o SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais· do Esta
do de São Paulo, Audálio Dantas, entregou ao Governador Paulo 
Egydio um memorial sobre a violência policial, subscrito por 28 entiM 

dades de classe. 

Audálio Dantas declarou ao Governador que a violência não 
atinge apenas os jornalistas, mas toda a coletividade. "Cremos - fri
sou - que como profissionais de imprensa estamos intcrpretando o 
interesse da cidadania de homens que vivem nesta cidade e neste ESM 
tado". 

Senhor Presidente, Senhores Senadores: 
O brutal espancamento do jornalista Milton Soares, na delega

cia policial de Guarulhos - na presença de seu próprio advogado, 
de companheiro de trabalho e depois do pagamento da fiança -
comprova que a escalada da violência já atinge órgãos da própria 
administração pública. 

"O delegado - relata, hoje, o Jornal O Estado de S. Paulo" -
empurrou Milton para fora do plantão policial e aos gritos o amea
çou. Disse que não queria mais vê-lo na delegacia pois, do contrário. 
o trancaria no xadrez e lhe daria uma surra". 

Quando Milton estava no saguão de entrada, o Delegado mu
dou de idéia e mandou que dois policiais levassem o jornalista para o 
primeiro andar do prédio, onde ocorreu o espancamento. 

Como ressalta o documento do$indicato dos Jornalistas Profis
sionais do Estado de São Paulo, existe no País um processo de violên
cia institucionalizada. E clama pelos "direitos de todos os cidadãos, 
desrespeitados pelo arbítrio decorrente das (eis de exceção e pelo uso 
da força bruta pelos que, a pretexto de salva~uardar a segurança, ge
ram a insegurança, o medo e a intranqüilidade da população". 

Do Parlamento - que é a última tribuna-do povo - o Movi
mento Democrãtico Brasileiro formula seu mais veemente protesto 
pela indiferença das autoridades e pede providências urgentes no sen
tido de serem apurados os fatos, reprimida a violência e punidos os 
responsáveis! 

Fatos como esse demqnstra a necessidade de efetivo funciona
mento e reestruturação do Conselho de Defesa dos Direitos da Pes
soa Humana, que hã vários anos não se reúne. 

Essil. r~struturação foi por mim proposta há quatro anos e se 
encontra retida na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. 
Por isso, apelo à liderança da Maioria para que providencie a vota~ 
ção do projeto. O Senado nào pode ficar indiferente diante da escala
da da violência e do desrespeito aos direitos humanos, que intranqUi
lizam e preocupam a população do Pais. 

o MEMORIAL 

A íntegra do memorial sobre a violência policial formulado pelo 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais, e subscrito por 28 entidades 
de classe, é a seguinte: 

"Basta de violência, basta de tortura, espancamento e assassina
to~ impunes - este é o clamor de uma população indefesa e intimida~_ 
de que acreditamos interpretar neste momento. 

Não viemos pedir o privilégio da imunidade à violêncía para os 
jornah:i-t:ls, para os advogados e para os outros poucos setores da so
ciedade 4ue, na situação de liberdade relativa que vivemos hoje, ain
cj.a têm meios e ,condições de manifestar seu protesto, sua indignação 
e sua revolta. 

Viemos com ú propósito de alertar a consciência do Governa
dor, com toda a responsabilidade inerente ao cargo, para o crime_ 
continuado que se comete contra toda a população. O relatório ane-
xo é um levantamento sumário, que abrange apenas os últimos 12.
meses, dos atas conheddos de violência que até agora sempre se_pro. 
curou apresentar como atos isolados. Na verdade, a análise_d~ss~j"j;- --
vantamento nos permite concluir que se trata de uma escalada_~ue_. __ 
configura daramente um processo inaceitável de institucionalização ___ _ 
da violência. pois os fatos enumerados no documento envolvem·io-=--
dos os setores de um massacrante esquema de repressão social. É um 
processo de violência institucionalizada cujo efeito corrosivo começa 
a contagiar também a própria população. . 

O que nos causa a mais justa indignação é a impunidade a~ue:'
se habituum os agenets dC:iSâ violência - do mais baiXO ao mais alto 
escalão da hierarquia. Só a certeza da impunidade pode levar ao ex
tremo da bestialidade que vitimou um jornalista na DelegaCia -de 
Guarulhú:.;, com a agravante de premeditação, claramente caracteri
zada na ação dos policiais responsáveis pela selvageria, apesar da pre
sença de companheiros de trabalho, da interferência de um advoga
do e do pagamento da nança' . 

Em nome dos direitos, da integridade e da dignidade de todo~ 
os cidadàos, em defesa do direitQ.à própria vida, cotidianamente _ 
ameaçado, repetimos que não viemos pedir privilégios e regalias. Vie
mos, sim, clamar peios direitos de todos os cidadãos, desrespeitados 
pelo arbítrio das leis de exceção e pelo uso da força bruta pelos que, a 
pretexto de salvaguardar a segurança, geram a insegurança, o medo e 
a intranqUilidade da população." 

Para que conste dos Anais do Senado, peço a V. Ex' que consi
dere como parte integrante deste protesto a nota publicada hoje no O 
Estado de S. Paulo. relatando as circunstâncias que envolveram o 
espancamento de Milton Soares: 

"TESTEMUNHA CONFIRMA AMEAÇA AO 
JORNALISTA 

"O delegado empurrou O Milton para fora do plantão 
policial e, aos gritos, o ameaçou. Disse que não queria mais 
vê-lo na delegacia, pois, do contrário, o trancaria no xadrez e 
lhe daria uma surra," 

A declaração é do motorista da Folha de S. Paulo, 
Nelson Alves, ouvido ontem no inquérito instaurado na Dele
gacia Geral de PolLcia para apurar o espancamento do 
jornalista Milton Soares. Depuseram também, outro motoris
ta, Daniel Juvêncio dos Santos, e o AdvogadQ Menaldo 
Montenegro. O inquérito presidido pelo Delegado Camargo 
Lima deverâ estar concluído até o final da próxima semana. 
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Nelson Alves disse que guiava o carro do jornal, 
transportando Milton Soares, por vários bairros de Guaru
ihos, onde fazia algumas reportagens. Duas semanas antes de 
Milton ser preso, levou-o até a delegacia. Foi quando ouviu 
as ameaças do Delegado Fausto Ranieri: "Nesse dia o 
Milton ficou quieto, foi colocado para fora e disse": "O 
senhor é quem sabe, doutor. A autoridade é o senhor", 

Em conversa com o motorista., Milton Soares queixou-se 
de que estava sendo perseguido pelo Delegado. Daniel Juvên
cio dos Santos foi o segundo a ser ouvido. Declarou que na 
quinta-feira da semana passada dirigia a viatura e voltava 
com Milton do bairro da Penha. Milton entrou pouco antes 
das 19 horas e ele ficou no carro. Minutos depois começou a 
ouvir gritos: "Era o delegado Fausto Ranieri mandando que 
ele saísse da delegacia. Quando o Milton estava no saguão de 
entrada, o Delegado mudou de idéia e mandou que dois poli
ciais levassem o Milton para o primeiro andar do prédio". 

Sem saber o qrre- fazer, Juvêncio declarou qUe foi pro
curar a mulher do jornalista em Guarulhos e am"''': ~elefo
naram para a delegacia: "Primeiro informaram que o Milton 
estava. Depois de muita insistência disseram que ele estava, 
mas não poderia atender porque era um preso incomunicâ
vel". Diante dessa informação, a mulher e o motorista avisa
ram o jornal. 

O advogado declarou que foi acionado pelo jornal para 
cuidar do caso de Milton, que estava sendo autuado em fla
grante por desacato. "E embora tivesse pago a fiança de dez 
mil cruzeiros, não consegui soltar o Milton. Cheguei a vê-Io 
no momento em que era levado para o xadrez, por volta das 
23 e 30. Somente às 3 horas da sexta-feira é que fui informado 
por um policial de que Milton havia sido agredido no xadrez 
e acabara de ser levado para o Pronto-Socorro de 
Guarulhos", 

Hoje novos depoimentos serão tomados. Ainda não foi 
marcada a data para o interrogatório de Fausto Ranieri. 

Deputados criticam 
"A população brasileira foi atingida com o espanca

mento do jornalista Milton Soares, da Folha de S, Paulo, 
porque esse ato de violência significa um estado de latência 
do arbítrio c a presunção de que as agressões continuam". 
Com essa afirmação o Deputado Freitas Nobre, do MDB 
paulista, criticou ontem na Câmara, em Brasília. as arbi
trariedades do. polícia em São Paulo. 

Para Freitas Nobre, "o mecanismo policial de repressão 
é de tal ordem que, inclusive, nas redações infiltram-se poli
ciais que estão a serviço de outros interesses que não o da 
informação livre". Ao reiterar que prosseguirá lutando na 
defesa da ativjdade profissional do jornalista, o Deputado 
afirmou que a Nação não se conforma com a inversão do 
papel da máquina policial. 

Outros dois Deputados oposicionistas de São Paulo, 
Frederico Brandào e Dias Menezes, protestaram. tambêm, 
contra a violência policial de que foi vítima Milton Soares. 

Câmara de Guarunios 

Um documento, subscrito por vários jornalistas que 
trabalham em Guarulhos, denunciando as violências poli
ciais naquele município que culminaram com O espanca
mento do .repórter Milton Soares, foi entregue ontem na 
Câmara Municipal. O Vereador Kan Kíse (MDB) leu uma 
moçào de solídariedade à categoria, na qual acentuou "-3 

impunidade de homens que, escudados em cargos públicos, 
praticam desmandos que afrontam a lei e os direitos huma
nos", 

Outros Vereadores, da ARENA e do MDB, manifes
taram-se também "repudiando as violências contra cidadãos 
honestos e att: crianças, como ocorreu há. dias quando um 
menor de 14 anos foi estrangulado num dos xadrezes do presí
dio de Guarulhos". 

Milton Soares, que ontem continuava em casa sob obser
vação médica, poderá ser internado hoje em uma clínica de 
repouso conforme sugestão dos mêdicos do Hospital Stella 
Maris, que continuam preocupados com seu estado psicológi
co." (O Estado de S. Paulo, de 9-3-78.) 

Eru o que tinha a diLcr. 

O SR, PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Não hã mais 
oradores inscritos. 

N ada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, 
designando para a sessão extraordinâria a realizar-se hoje, às J8 ho
ras e 30 minutos, neste plenârio, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 113, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Con~tituição e Justiça como 
conclusão de seu Parecer nl' 1.047, de 1977), que suspende a execução 
do § II' do art. 49 da Lei nl' 682, de 31 de dezembro de 1969, do 
Município de Ipuã, Estado de S~o Paulo. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 11 S, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como 
conclusão de seu Parecer nl' 1.049, de 1977), que suspende a execução 
das Instruções GR nl' 5/68, de 25 de abril de 1968, do Departamento 
da Receita da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Estã encerrada a 
sessão. 

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

ATA DA 9~ SESSÃO, EM 9 DE MARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDl':NCIA DO SR. JOsl': L1N DOSO 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - José Guíom-ard - Evandro Carreira - José 
Lindoso - Cattcte Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco 
- Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José Sarney -
Fausto Castelo-Branco - Helvídio Nunes - Petrõnio Portella -
,Mauro Benevides - Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte 
!",,1uriz - Domício Gondim - Milto'n Cabml - Cunha Lima -

Marcos Freire _ Murilo Paraiso - Arnon de Mello - Luiz Caval~ 
cante - Teotõnio Vilela - Augusto Franco - Gilvan Rocha -
Lourival Baptist<l - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos -
Dirceu Cardoso - Eurico Rezende - João Calmon - Amaral Pei
xoto - Roberto Saturnino - Vasconcelos Torres - Benjamim 
Farah - Hugo Ramos - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema
Itamar Franco - Magalhães Pinto - Franco Montoro - Orestes 

Quércia - OUo Lehmann - Benedito Ferreira - Lãzaro Barboza 
_ Osircs Teixeira - Italívio Coelho - Mendes Canale - Saldanha 
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Derzi - Accioly Filho - Leite Chaves - Mattos Leão - Evelãsio 
Vieira - Lenoir Vargas - Otajf Becker - Daniel Krieger - Paulo 
Bros."ard - Tarso Dutra. 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista çle presença 
ac.usa o c.:Qrnparccimento de 61 Srs. Senaqores. Havendo núrn~ro re· 
gimental, declaro aberta a sessão. 

Sobre a mesa, projetos de lei que serão lidos pelo S~. jll-Se-, 
cret.ário. 

São lidos os Jc>guintc>s 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 10, DE 1978 

"Altera a redução do caput do art. 611, da Lei nll :5.107, de 
13 de setembro de 1966 - Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço. " 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1'" O capm do art. 6'" da Lei nll 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, passa a viger com a seguinte redação: 

"Art. 6'" Ocorrendo f.!scisão do contrato de trabalho 
por parte da empresa, <;em justa causa, ficará esta obrigada a 
pagar diretamente ao empregado optante os valores relativos 
aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamen
te anterior que ainda não houverem sido recolhidos ao Banco
Depositãrio, além da importância igual a 40% (quarenta por 
cento) desses valor~s e do montante dos depósitos, da corre
ção monetãria e dos juros capitalizados na sua c.onta vincula
da, correspondentes ao per[odo de trabalho na empresa. 

Art. 211 O Poder Executivo, ouvido o Banco Nacional da Habi
tação, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 3'" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

Justificação 

Um dos objetivos essenciais_ do_ Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço foi, irrecusavelmente, o de constituir~se em sistema indeni
zatório que, em carãter optativo, veio substituir o instituto da es
tabilidade. 

Exatamente por essa razão. os empregados optantes não mais 
sentem nenhuma segurança no emprego, eis que os empregadores 
têm a faculdade de despedi-los a qualquer momento-, arcando tão-so
mente com os ónus previstos no art. 611 da Lei n\' 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, com a redação dada pelo Decreto-lei n'" 1.432, de 5 
de dezembro de 1975, ou seja, importância equivalente a dez por cen
to sobre os valores ali referidos e sobre o montante dos depósitos, 
mais correção monetária e juros capitalizados na conta vinculada 4Q 
empregado despedido sem justa causa. 

O limitado percentual fixado no questionado dispositivo legal se 
tem constit1,lido em autêntico convite a que os empregadQres de:spe
çam, sem maiores formalidades, muitos de seus empregados, o que 
vem provocando a extraordinãria rotatividade de_mão~de-o.bra veri
ficada nos últimos anos e que é fator preponderante de comoção e 
até mesmo caso social. 

Em verdade, o citado percentual deve ser majorado a pelo me
nos quarenta por cento, a fim de. que os empregadores pensem duas 
vezes quando forem despedir. sem justa causa, empregados optantes. 

A medida preconizada, temos convicção, colaborarã para o apri
moramento do instituto do Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço, ensejando apreciãvel diminuição _da nociva rQtativ.idadç de 
mão-de-obra e dando maior segurança_ao e-mpregado no trabalho.-
fator de tranqUilidade social. 

Sala das Sessões, em 9 de março de 1978. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Servil;o, e dá ou
tras providêndas 

Art. 6\' Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte 
da empresa, sem justa causa, ficarã esta obrigada a depositar, na da
ta da dispensa, a favor do empregado, importância igual a 10% (dez 
por cento) dos valores do depósito, da correção monetãria e ç:los ju
ros capitalizados na sua conta vinculada, correspondentes ao perío· 
do em que o empregado trabalhou na empresa. 
.......................... " ........ _._ ..... ~ ...... ~ .... _. __ .. 

DECRETO-LEI N' 1.432, DE5 DE DEZEMBRO DE 1975 

Altera dispositivos da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 
1966, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confe
re o item II, do artigo 55, da Constituição. 

DECRETA: 

-Art. 19 O art. 6\', o item I do art. 8Q e o art. 19 da Lei 
nQ 5.]07, de 13 de setembro de 1966, passam a vigorar com a seguin
te redação: 

"Art. 69 Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, 
por parte da empresa, sem justa causa, ficará esta obrigada a 
pagar diretamente ao empregado optante os valores relativos 
aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamen· 
te anterior, que ainda não hOL!ver sido recolhido ao Banco 
Depositaria, além da importância igual a 10% (dez por cento) 
desses valores e do montante dos çl.epósitos, da correç1io 
monetária e dos juros capitalizados na sua conta vinculada. 
correspondentes ao período de trabalho na empresa,· 

§ I Q Quando ocorrer despedida por culpa recíproca 0\.1 
força maior, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, o percen
tual de que trata este artigo será de 5% (cinco por cento), obri
gada a empresa aos demais pagamentos nele previstos. 

§ 2'" As importâncias de que trata este artigo deverào 
constar do recibo de quitação de rescisão do contrato de tra· 
balho, observado o disposto nos parágrafos do art. 477 da 
CLT, e eximirão a empresa exclusivamente quanto aos vaia
res discriminados". 

(Às Comissõc>s de Constítuição e Justiça e dc> Legislação 
Soda/.; 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 11, DE 1978 

Reajusta os vencimentos dos servidores do Senado F e
deral. e dá outras provi~ênclas. 

o Congresso Nacional decreta: 

Art. III Os atuais valores de vencimentos e proventos dos serviM 
dores ativos e inativos do Senado Federal, decorrentes da aplicação 
da Lei n9 6.409, de 29 de março de 1977, são reajustados em 3&% 
(trinta e oito por cento). 

Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo, os 
vencimentos do pessoal em atividade, cOnstantes dos Anexos I e II 
daLei nll 6.409, de 29 de março de 1977, passam a vigorar com os va
lores especificados nos Anexos I e II desta Lei. 

Art. 211 O salãrio-família passa a ser pag-o na importância de 
Cr$ 81,00 (oitenta e um cruzeiros) mensais, por dependente, a partir 
de I ~ de março de 1978. 

- Art" 39 Nos cálculos decorrentes da aplicação desta lei, serào 
desprezadas as frações de cruzeiro, inclusive em relação aos desconM 
tos que incidirem no vencimento. 
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Art.4' O reajustamento de vencimentos e proventos, concedido 
pela presente lei, vigora a partir de 11> de março de 1978. 

Art. 5'1 A despesa decorrente da aplicação desta lei seri atendi
da à conta das dotações constantes do Orçamento da União. 

Art. 6'" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7'1 Revogam-se as disposições em contrãrio, 

Justificaçio 

o presente projeto concede aos servidores ati vos e inativos -do 
Senado Federal. majoração de vencimentos e proventos no percen
tual de 38%, - em estrita paridade com o recente aumento retributi
vo deferido aos servidores do Poder Executivo, pelo Decreto-lei 
n'" 1,604. de 22 de fevereiro de 1978, 

A N E X O 

GRUPO NíveiS 

DIREÇÃO E ASSESSORA DAS-6 

MENTO SUPERIORES DAS-5 

DAS-4 

DAS-3 

DAS-2 

DAS-l 

A N E X O 

De igual modo, é estabelecida a mesma norma de vig!ncia, ou 
seja, a partir de I~ de março de 1978, fixando.-se, ainda, o salifio
famflia em valor igual ao atribuído aos funcionârios do Poder 
Executivo federal. 

Como se observa, o aumento que se objetiva com o presente 
projeto decorre essencialmente de correção salarial que se justifica 
em conseqUência da desvalorização do poder aquisitivo da moeda. 

Assim, em consonância com o princípio inserto no art. 98 da 
Constituição, impõe-se a atualização dos vencimentos e proventos 
dos servidores do Senado Federal, nos termos do pr~ente projeto de _ 
lei. 

Senado Federal, 8 de março de 1978. - Petrônlo PorteUa -
José Lindoso - Amaral Peixoto - Mende.!! Canale - Mauro Bene"l
des - Henrique de La Rocque - Renato Franco. 

I 

Vencimento ou Representação 
Salãrio Mensal Mensal 

Cr$35.880,00 60% 

Cr$32.292,00 55% 

Cr$30.498,00 50% 

cr$26.013,00 45% 

Cr$23.322,00 35% 

Cr$19.734,00 20% 

I I 

Valor Mensal Valor l1ensal valor ~lensal 
de Vencimen- Referê!). de Vencimen- Referên de Vencimen- Referên 

Salã Salã - Salã -to ou cias to ou cias to ou cias 
rio - Cr$ rio - Cr$- . rio - Cr$ 

23.882,00 57 9.448,00 38 3.735,00 19 
22.743,00 56 9.001,00 37 3.560,00 18 
21. 661,00 55 8.571,00 36 3.392,0-0 i7 
20.632,00 54 8.164,00 35 3.230,00 16 
19.648,00 53 7.776,00 34 3.077 ,00 15 
18.714,00 52 7.405,00 33 2.931,00 14 
17.821,00 51 7.053,00 32 2.790,00 13 
16.972,00 50 6.717,00 31 2.657,00 12 
16.165,00 49 6.394,00 30 2.530,00 11 
15.395,00 48 6.089,00 29 2.412,00 10 
14.661,00 47 5.798,00 28 2.297,00 9 
13.961,00 46 5.521,00 27 2.185,00 8 
13.296,00 45 5.259,00 26 2.081,00 7 
12.665,00 44 5.008,00 25 1.983,00 6 
12.059,00 43 4.769,00 24 1.887,00 5 
11.485,00 42 4.541,00 23 1. 798,00 4 
10.939,00 41 4.326,00 22 1. 713,00 3 
10.417,00 40 4.120,00 21 1.633,00 2 
9.922,00 39 3.923,00 20 1.556,00 1 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

LEl N9 6.409 - DE 29 DE MARÇO DE 1977 

Reajusta os vencimentos dos servidores do Senado Fe
deral, e di outras providências. 

... , ... ,.' ..... \ .................. -.. -.-,-. ~ .-.. -.--.--.............. -.--

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Financas.) 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Os projetas lidos, após 
publicados, serão despachados às comissões competentes. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 11'
Secretário. 

São lidos os seguintes: 

REQUERIMENTO N' 17, DE 1978 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Re
gimento, para o Projeto de Resolução nl' 1, de 1978, que autoriza a 
Fundação Universidade Estadual de Londrina (PR) a contratar ope
ração de crêdito no valor de Cr$ 96.000.000,00 (noventa e seis mi
lhões de cruzeiros). 

Sala das Sessões, 9 de março de 1978. - Helvfdio Nunes. 

REQUERIMENTO N' 18, DE 1978 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Re
gimento, para o Projeto de Resolução n9 2, de 1978, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Pelotas (RS) a elevar em 
Cr$ 478.820.131,02 (quatrocentos e setenta e oito milhões, oito
centos e vinte mil, cento e trinta e um cruzeiros e dois centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Sessões, 9 de março_de 1978. - Helvídlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Os requerimentos lidos 
serão apreciados 'ao final da Ordem do Di~, de acordo com o art. 
375, Il, do Regimento Interno. 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 113, de 1977 (apresentado pela Comissão de Constituição 
e Justiça como conclusão de seu Parecer ni' 1.047, de 1977), 
que suspende a execução do § l~ do art. 49 da Lei n' 682, de 
31 de dezembro de 1969, do Município de Ipuã, Estado de 
São Paulo. 

Em discussão o projeto, (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro~a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comiss-ãooe Redaçào. 

E o seguinte o proieto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 113, DE 1977 

Suspende a execução do § II' do art. 49 da Lei nl' 682, de 
31 de dezembro de 1969, do Município de Ipuil, Estado de Silo 
Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. t suspensa, por inconstitucionalidade, nos ter
mos da decisào defmitíva do Supremo Tribunal Federal, proferida 

em 5 de agosto de 1977, nos autos do Recurso Extraordinário 
DI' 87.354, do_Estado de São Paulo, a execução do § 19 do art..49 da 
Lei nl' 682, de 31 de dezembro de 1969,--do Município de Ipuã, Esta~ 
do de São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 115, de 1977 (apresentado pela Comissão de Constituição 
e Justiça como conclusão de seu Parecer n9 1.049, de 1977), 
que suspende a execução das Instruções GR n9 5/68, de 25 
de abril de 1968, do Departamento da Receita da Secretaria 
da Fazenda do Estado de São Paulo. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados, 

(Pausa,) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 115, DE 1977 

Suspende a execução das Instruções GR uI' 5/68, de 25 de 
abril de 1968, do Departamento da Receita da Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo. 

o Senado Federal resolve: 
Artigo único. h suspensa, por inconstitucionalidade, nos ter~ 

mos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida 
em 14 de abril de 1971, nos autos do Recurso Extraordinário 
n9 71.410, do Estado de São Paulo, a execuçào das Instruções GR 
n9 5/68, de 25 de abril de 1968, do Departamento da Receita da 
Secretaria da Fazenda daquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia, passa-se à apreciação do Requerimento 
n9 17/78, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Resolu
çãonl' l,de1978. 

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

dos. (Pausa,) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa~se à apreciação da matéria. 

Discussão, em turno ú-nico, do Projeto de Resolução 
nl' 1, de 1978 (apresentado pela Comissão de Economia -co
mo conclusào de seu Parecer nl' 11, de 1978), que autoriza a 
Fundação Universidade Estadual de Londrina (PR), a 
contratar operação de crédito no valor de Cr$ 96.000:000,00 
(noventa e seis milhões de cruzeiros), tendo 

PARECER, sob nl' 12, de 1978, da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não ha~endo quem queira discuti-lo, dec1aro·a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs_ Senadores que o aprovam queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso) - Vai-se passar, agora, à 
apreciação do Requerimento n9 18f78,lído no Expediente, de urgên· 
cia para o Projeto de Resolução nl' 2, de 1978. 

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

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
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Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão. em turno único, do Projeto de Resolução 
nl' 2, de 1978 (apresentado pela Comissãq de Economia co
mo conclusão de seu parecer nl' 13,. de 1978), qlie autoriza a 
Prefeitura Municipal de 'Pelotas (RS), a elevar em 
Cr$ 478.820.131,02 (quatrocentos e setenta ~e oito milhões, 
oitocentos e vinte mil, cento e trinta e um cruzeiros e dois cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob nl' 14, de 1978, da Comissão de Cons-
tituição eJustiça, pela constitucionalidade ejuridicidade. 

Em discussão o projeto (pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, redações 
finais de matérias em regime de urgência, que serão lidas pelo Sr~ .. 11'
Secretârio. 

São lidas as seguintes 

PARECER N' [5, DE 1978 
Da Comissio de Redação 

Redação final do Projeto de Resoluçio nl' 1, de 1978. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
nl' I, de 1978, que autoriza a Fundação Universidade Estadual de 
Londrina (PR) a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 96.000.000,00 (noventa e seis milhões de cruzeiros). 

Sala das Comissões, 9 de marçO de 1978 - HelvfcJio Nunes, 
Presidente - Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha DerzI. 

ANEXO AO PARECER No 15, DE 1978 

Redação final do Projeto de Resoluçlo n9 1, de 1978. 

Faço saber que o Senado FedeJ.al aprovou, e eu, -,-_:-::-::--,
-,--__ --,-, Presidente, nos termos do art. 42, inciso VIU, da 
.constituição, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' ,DE 1978 

Autoriza a Fundaçio Unlverslda4e Estadual de Londrina, 
Estado do Paraná, a contratar operação de crédito no valor de 
Cr$ 96.000;000,00 (noventa e seis milhões de cruzeiros). 

O Senado Federal resolve:-

Art. II' ~ a Fundação Universidade Estadual de Lond-l'ina, 
Estado do Paranâ, nos termos do art. 21' da Resolução nl' 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar uma 
operação de çrédito, no valor de Cr$ 96,000.000,00 (noventa e seis 
milhões de cruzeiros), junto à Caixa Económica _Federal, com a 
garantia de fiança do Estado do Paranâ, se necessãria, nos termos da 
Lei Estadual nl' 6.934, de 23 de setembro de 1977, mediante a utiliza
ção de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(F AS), destinada ao financiamento da implantação da primeira 
etapa do Campus U niversitãrio. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

PARECER N' 16, DE 1978 
Da Comissão de Redaçio 

Redação final do Projeto de Resolução nl' 2, de 1978. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
nl' 2. de 1978. que autoriza a Prefeitura Municipal de Pelo tas (RS) a 

elevar em Cr$ 478.820.131,02 (quatrocentos e setenta e oito milhões, 
oitocentos e vinte m,il; cento e trinta e um cruzeiros e dois centavos) o 
montante de sua.dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 9 de março de 1978. - Hefvidiõ·Niines, 
Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Dirceu Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N0 16, DE 1978 

Redaçào final do Projeto de Resolução nl' 2, de 1978. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 
art. _42, inciso vr, da Constituição, e eu, _________ _ 
Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N0 ,DE 1978 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pelotas, Estado do 
Rio Grande do Sul, a elevar em Cr$ 478.820.131,02 (quatro
centos e setenta e oito milhões, oitocentos e vinte mil, cento e 
trinta e um cru:teiros e dois centavos) o montante de sua divida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 b a Prefeitura Municipal de Pelotas, Estado do Rio 
Grande do Sul, nOS termos do art. 21' d.a Resolução nl' 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 478.820,131,02 (quatrocentos e setenta e oito milhões, oito
centos e vinte mil, cento e trinta e um cruzeiros e dois centavos) o 
montante de sua dívida consolidada a fim de que possa contratar um 
empréstimo, de igual valor, junto ao Banco do Estado do Rio Gran
de do Sul S.A., este na qualidade de agente financeiro do Ranco Na
cional da Habitação (BNH), destinado a financiar a implantação de 
obras de infra-!,!Strutura e equipamentos urbanos no bairro de Areal, 
no Município de Pe\otas, denominado "Projeto Baronesa". 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Achando-se em regime 
de urgência as proposições cujas redações finais acabam de ser lidas, 
G.evern ser estas submetidas imediatamente à apreciação do Plenário. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução nl' I, de 
1978. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-Ia, decfaro-a encerrada. 
Em votação . 
Os Srs .. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Passa-se, agora, à apre
ciação da redação final do Projeto de Resolução nQ 2, de 1978, ante
riormente tida. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Nào havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senta

dos. (Pausa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgaçào. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a presente sessão, d~ignando para a sessão ordi
nâria a realizar-se amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti
tucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado nQ 143, de 1977, do Sr. Senador Vasconce
los Torres, que dispõe sobre o preço de venda ao consumidor dos de
rivados de petróleo que contenham parcelas de âlcool anidro, tendo 

PARECER, sob nl' 912, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com vo

to vencido' "" ,.. 
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-2-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti
tucionalidade e jurídicidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado nq 144, de 1977, do Sr. Sena
dor Benjamim Farah, que autoriza o Poder Ex.ecutivo a determinar o 
pagamentos de gratificação especial ao funcionalismo civil e militar 
da União, e dã outras providências, tendo 

PARECER, sob nY 940, de 1977, da Comissão: 
- de Constituiçào e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuri

dicidade, com voto vencido dos Srs. Senadores Nelson Carneiro e 
Cunha Lima. 

são. 
o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Estã encerrada a ses-

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR, BENJA
MIM FARAH NA SESSÃO DE 7-3-78 E QUE, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, S_ERIA l'J!fJLICADO 
POSTERIORMENTE: 

o SR. BENJAMIM FARAH (MDS - RJ. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O que me traz a esta tribuna é um pronunctamento râpido em 
torno da proposta do Governo para aumento dos vencimentos dos 
militares. 

A Comissão do Estado Maior das Forças Armadas, encarre
gada da matéria, sugeriu a incorporação do auxilio-moradia aos 
proventos dos militares, quando transferidos para a reserva. 

Isso constitui, Sr. Presidente, uma grande aspiração dos mili
tares, que, ao deixarem a atividade, de um modo geral, perdem 
aproximadamente cem por cento das vantagens que recebem. Tí
nhamos procurado consertar esta situação através de leis especiais, 
como as de n9s 1:!67, t195, llS6, de 1950, Sobre esta última, acha· 
mada Lei da Praia, os militares honraram·me colocando nela o meu 
nome., porque foi uma das iniciàUvas rriinhas. 

A referida lei, que atingiu, no mínimo, 3/4 das Forças Armadas, 
sofreu uma modificação no Governo Castello Branco, quando foi 
elaborado outro Çódigo de Vencimentos, no começo de 1967, se não 
me falha a memória, em janeiro. 

Essa promoção, pela Lei nQ 1.156, foi supressa. O militar passa 
para a reserva não mais com aquela promoção que tinha ante
riormente, mas apenas com dois proventos acima do posto. Não é 
essa a idêia principal que deveria vingar, porque o grande desejo dos 
militares não ê s6 o provento mas tambêm a promoção, para não 
criar uma certa desigualdade, uma diferenciação no cOmportamento 
dos militares, quando na inatividade, Vejamos, por exemplo, nos 
núcleos onde moram sargentos: um foi promovido a tenente e outro 
fica como sargento, na passagem para a reserva. Então, há uma desi
gualdade, uma injustiça, sobretudo, porque a lei dava a todos uma 
promoção, o que não aconteceu mais depois do Código de janeiro de 
1967, 

Sr. Presidente, uma das conquistas dos militares é, justamente, 
essa, a do auxílio·moradia na atividade, que constitui para eles uma 
aspiração, e mais do que uma aspiração, uma necessidade, quando 
passa para a'reserva, 

Os jornais deram muita ênfase sobre o auxílio·moradia, No en· 
tanto, na proposta, não veio o auxflio-moradia. Vou enviQar esfor
ços no seritido de restabelecer essa sugestão que veio da Comissão do 
Estado-Maior das Forças Armadas, Não fica somente o apelo ao Go· 
vemo, que não aceitou a sugestão, mas também a promessa de lutar 
aqui. Creio que o Senado dará o melhor dos seus esforços e não fi
cará indiferente a este pedido, que vem tambêm dos militares, 
porque constitui, como disse, uma de suas grandes aspirações. A per
da dessa vantagem causa uma diferença muito grande na vida, pois 
atingo a 40% de redução.4e seus proventos quando se transferem 
para a inatividade. Este é um apelo que faço também ao Líder da 
Maioria e ao Senado, para que se restabeleça essa sugestão proposta 

pela Comissão encarregada pelo Estado-Maior das Forças Armadas, 
isto é, o auxilio para moradia. 

O honrado chefe do Governo, que também ê militar, certamente 
não há de negar apoio a esse apelo, pois é justo e necessário. (Muito 
bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR, ARNON DE 
MELLO NA SESSÃO DE 8-3-78 E QUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE: 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs, Senadores: 

No caldeirão político em que nos achamos, venho tratar de as· 
sunto sobremaneira ameno, venho tratar de Carlitos, ou melhor, do 
seu extraordinârio criador. 

Devo de início dizer que vejo com tristeza--que a morte de Char
les Chaplin, ocorrida a 25 de dezembro do ano passado, não teve, 
entre nós, a merecida repercussão, embora se trate de gênio que por 
tantos anos encantou o Mundo, mercê do seu ~:/(.traordinário poder 
de criação ecomunicação. 

Pouco vou ao cinema. Mesmo antes de existirem no País as emis
soras de TV, que atraíram a tantos habitués da cena muda e con
tinuam atraindo a muitos habitués do cinema falado, conto nos de
dos das mãos as vezes em que o freqUentei. Nunca, porém, perdi um 
filme de Chaplin, ainda nos meus tempos de criança, Lembro·me 
mesmo de quando menino, haver assistido em Maceió, no antigo 
cinema Capitólio, de propriedade de Cesar Pinto, em companhia, 
aliás, do meu velho amigo Djaci Pereira, filho do comendador 
Ezequiel Pereira, então cônsul honorário da Bolívia em A!agoas, ao 
excelente "Em Busca do Ouro", e depois a"O Circo", com os quais 
Chaplim afirmou suas fantãsticas qualidades artísticas. 

FILMES 

Vendo-se os filmes de Chaplin" e lendo-se-Ihe a autobiografia, 
conclui-se facilmente que se deve súa obra especialmente à sua ex
periência matrizada nos sofrimentos que amargou ao perpassar dos 
anos da_ infância desvalida. Carlitos surge, assim, como o produto do 
negro período de miséria da vida de Chaplin, que lhe foi, aliás, de 
fontes de ensinamentos. Certo, o gênio lhe era inato, e já se prenun· 
ciara e evidenciara no dia em que, tendo sua mãe perdido a voz 
quando cantava num espetáculo de music-hall, em subúrbio de Lon
dres, para assistência hostil que já pateava, o empresário o empurrou 
para o palco, a fim de substituí-Ia. Tinha. então, Chaplin, cinco anos 
de idade, e com seus ditos alegres, seus trejeitos e suas cantorias, 
arrancou aclamações entusiáticas da platéia enfadada, que real· 
mente, fazia poucos instantes. lhe apupava a mão adorada. 

POBREZA 

No iníCio de sua autobiografia, assim se refere Chaplin aos 
duros e magros tempos da sua meninice: 

"Minhas lembranças desse período são irregulares, dentro e 
fQra de foco. A extrema pobreza ê a impressão dominante. Andâva~ 
mos de uma morada para outra, e acabamos fixando-nos em uma 
água furtada, Powvall Terrace n'" 3. Possuía eu a noção perfeita do 
estigma social que era a nossa pobreza. Até as crianças mais pobres 
comiam aos domingos o seu jantar feito em casa. Um assado pre
parado na própria residência significava responsabilidade, um ritual 
que distinguia uma classe pobre da outra. Os que não tinham em 
casa. aos domingos, o seu jantar pertenciam à classe mendigante, e 
nós éramos dessa classe. Mamãe me mandava comprar um jantar de
seis pence (carne e duas espécies de legumes). Era uma vergonha 
aquilo, sobretudo aos domingos. Eu me atormentava por mamãe 
não preparar qualquer coisa em casa. E inutilmente ela me tentava 
explicar que, cozinhando em casa, gastaria duas vezes mais." 

NO CINEMA 

Comendo na meninice õ pão -das necessidades mais elementares, 
Chaplin transpôs para o cinema suas emoções infantis e impressões 
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adolescentes. E, aO mesma tempo que valorizava o perfume das fia
res e a poesia da contemplação, atacava de rijo a sociedade. no ínti
mO revoltado com a sua indiferença, como com a frieza do capitalis
mo; os erros e as crueldades do sistema dominante, todos inteira
mente desinteressados do seu sofrer. 

E de pronto se lhe destaca o gênio, surgido no teatrO e melhor 
afirmado na cena muda, engrandecendo o cinema nãscente. Um sim
ples cachorro, um solitârio poste de luz, uma coisa qualquer, trata
dos por ele, ganhavam logo palpitações humanas. Através da mímica 
de que se servia maravilhosamente bem, emprestava vida a tudo de 
que lançasse mão em seus espetácutos. E a isso misturava poesia e 
beleza, tocando o sentimento e o espírito de quem quer que os as
sistisse, tivesse a idade que tivesse, pertencesse a esta ou àquela classe. 

Sem teta, sem pão, sem nada de seu, vagabundo inveterado, 
marcado peta simplicidade e pela inocência e impelido ao eterno 
combate pelo simples direito de viver, que lhe negavam, desapega-se 
de tudo, não tem ligação alguma com o hoje nem com o amanhã. 
Não sabe de ond~ vem e muito menos para onde v<iLi. Ao Deus dará, 
qual o Gil Blas, de Santilhana, irrompendo inesperadamente de qual
quer lugar, dormindo ao reJento, sem residência, sem endereço, sem 
de nada precisar, inteiramente absorto, indiferente por completo a 
seja qual for necessidade, dizendo-se "cavalheiro, poeta, sonhador, 
sempre à procura de romance", convive e aceita de bom grado o 
sofrimento mais pungente e atroz, s6 se revoltando quando lhe que
rem tirar a liberdade. 

O HOMEM DO POVO 

Defronta Carlitos suavemente, sem quaísquer queixas nem 
azedumes, as agressões e as brutalidades dos poderosos que o ferem 
mas não lhe extirpam a esperança. li vagabundo errante mas ~ tam~ 
bêm plumitivo que se nutre dos sonhos que a desumanidade social 
golpeia sem exaurir. Não importa o desajustamento entre a áspera 
realidade e Os seus anseios generoSOs. Não importa o impacto dos 
seuS insucessos. tanto o desprezo dos homens, a indiferença que lhe 
vai em torno, enfim os dramas da vida lhe são estímulo, não o parali
sam: muito pelo contrário, o incentivam na luta que trava, 
permanentemente, em favor do aperfeiçoamento das relações huma
nas. 

Homem do povo, seu sofrimento ê total e, representado no cine
ma mudo, provocou reação cuja área logo cresceu desmedidamente, 
sem que o interesse pelos seus filmes fosse detido pela moderna 
tecnologia, com o melhorar tanto a qualidade das peUcLl.las c introdu
zir-lhes O som. 

E assim Chaplin expõe a insensibilidade com que o mundo injus
to vê e trata a miséria, por ele expressa com excepcional nitidez. A 
amargura dos deserdados, a tristeza dos aba:ndonados, tudo ele traz 
à luz do dia. provocando revolta e compreensão ao mesmo tempo, 
no empenho de persuadir. 

Chaplin enriqueceu, tornou-se privilegiado mas nele e na sua 
obra deixaram sinais profundos a misêria da infância, a pobreza da 
mãe, que ficou lesa; o alcoolismo do pai, que morreu cedo, aos 37 
anos. 

MENSAGEM 

A sua figurinha desajeitada logo conquistou o coração de todos 
pela mensagem que transmitiu. Carlitos representou o povo 
desamparado e famínto, em combate com a injustiça, e recorrendo à 
inteligência e à sutileza de espírito para desmascarar e ridicularizar 
os faríseus e: farsantes. Num de seuS primeiros ftlmes, ele entra num 
salão das classes priVilegiadas e tropeça em uma senhora de alta 
categoria social. lrnediatamente, virawse, todo sem graça, rindo 
amarelo, tira o chapéu e lhe pede desculpas. Mais adiante, tropeça 
numa escarradeira. Do mesmo jeito que havia feito antes. vira-se, 
tira o chapêu e pede desculpas à escarradeira. A cena provoca garg3w 
lhadas homéricas mas também dá o que pensar. Ao fazer a uma 
escarradeira as mesmas reverências e mesuras que fizera a uma ilus
tre dama, não estaria Carlitos criticando e agredindo a sociedade que 
o molesta e teima em escravizá-lo'? • 

Realmente, o sucessO de Chaplin decorre po fato de ele colocar 
na tela as frustrações de sua infância desassistida. O homem comum 
identificou-se com os seus sofrimentos e percalços. Os poderosos, 
que tanto conheciam o ambiente por ele satirizado, gostaram da 
caricatura. Além das crianças, que riam com os seus insucessos e 
maluquices, os adultos sentiram, por outro lado, as suas dores, que 
lhes provocavam risos mas também lhes tiravam lâgrimas. 

ASPECTO SOCIAL 

Não ê possível obscureçer o aspecto social dos filmes de 
Chaplin. Ele não condena o ser humano mas as estruturas da socie~ 
dade em que vive, tão cheias de dissimulação e hipocrisia. Sempre fiel 
à verdade, caricatura a realidade, da qual sai o vagabundo e miserá~ 
vel Carlitos, despojado de tudo mas mantendo a inOCência com que 
enfrenta a fatalidade. 

Pierre Leprohon assim interpreta aquela passagem de "Vid<t de 
Cachorro", em que os cães lutam por um osso: "Compreendeu-se O 
que o autor pôs neste audacioso paralelismo'? É a crueldade mesma 
da vida, por ele expressa com terrível realismo, a luta sem piedade 
dos que devem ganhar sua vida: homens sem trabalho e cachorros 
sem dono", 

UNIVERSAIS 

Congenitamente contrário às injustiças sociais, Chaplin impreg
nou realmente a sua obra de uma humanidade sem fronteiras, que a 
torna universal. Nela está o ser humano que estima o que a vida tem 
de mais belo e puro e não dá maior valor apenas ao vil metal 
sonante, ao dinheiro. 

Jogado de um lado para outro, como bola de futeõol, o seu 
vagabundo mantém sempre, entretanto, a expressão de jngenuidade 
desguarnecida, que o faz extremamente humano, irresistivelmente 
simpático, e torna tão querida por todos as suas películas, em que há 
de tudo. desde a ironia. a sátira, a caricatura, o protesto, a crItjca 
social, de mistura cam a causticidade, o sarcasmo, o humor, o cômi
co, que provocam ao mesmo tempo risos e lâgdmas. 

"O essencial da criação de Chaplin - diz Anlbal Machado não 
se define apenas pelo riso nem unicamente pelas lâgrimas; mas na 
maneira por que aí juntou e confundiu uma substância nova, tão 
cheia de poesia e tão saturada de humano, que Carlitos logo se 
transformou num símbolo universal." 

APARTES 

O Sr. Luíz Cavalcante (ARENA - AL) - V. Ex'- me permite, 
nobre Senador? 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL) - Pois não, no-
bre Senador Luiz Cavalcante. . 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL) - Meu eminente cole
ga, falar de Carlitos ê voltar, n6s, sexagenários, à nossa própria 
infância. Para os meninos da dêc;ada de 20, como nóS dois) não havia 
diversão que mais nos deliciasse do que as fitas de Carlitos, como "O 
Garoto", "Vida de Cachorro", "Balneário", "O Circo", que V. Ex' 
já evocou, depois de seguidas pelas de média e longa metragens, em 
fase menos remota, tais como: "Luzes da Cidade", "Em Busca do 
Ouro", "Tempos Modernos", "Luzes da Ribalta", todas elas 
verdadeiras jóias da cinematografia. 

Ninguém fez mais rir o mundo do que Carlitos. Daí, pelo bem 
que: ele me fez, peJas gargalhadas sem conta que o menino Luiz 
Cavalcante deu naqueles filmes, eu me associo, com muito emoção, à 
justa inserção, que V. Ex' faz, do nome de Carlitos nos Anais desta 
Casa. Muito obrigado pela oportunidade deste registro. 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL) - Nobre Sena
dor Luiz Cavalcante, o aparte de V. Ex' revela a sensibilidade de 
V, Ex', demonstrando que V. Exf compreende a obra de Cbap];n 
como também a admiração que nutre pelo gênio que ele foi. 
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MDB 

o Sr. Gilvan Rocha (MDB - SE) - Permite V, Ex' um aparte, 
nobre Senador'? 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL) - Pois não. no· 
bre Senador pelo Estado de Sergipe. 

o Sr. Gilvan Rocba (MDS - SE) - A Bancada do Movimento 
Democrático Brasileiro não poderia deixar passar em branco este 
momento de oãsis, que V. Ex' traz a esta Casa de grandes debates. 
Nós, também, evocamos a imortal figura de Carlitos - criação de 
um homem genial na sua arte - principalmente o lado humano do 
vagabundo, representativo da eterna luta do pobre, do injustiçado. 
E, na profundidade do mora(ismo de suas mensagens que sempre 
significaram que nem tudo está perdido debaixo do sol, quer dizer, 
que os oprimidos, os abandonad_Qs, os vagabundos, usando a justiça, 
usando a serenidade não devem nunca se curvar às forças mais pode
rosas, quero evocar, Excelência, o humanismo da mensagem de 
Carlitos, mensagem que, aparentemente superficial na inocência dos 
seus filmes, é realmente profunda lição para todas as gerações e para 
toda a História. 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL) - Nobre Sena· 
dor Gilvan Rocha, não queira saber V. Ex' a alegria com que recebo 
o seu aparte, vindo de um homem próximo da minha terra, de Sergi
pe, a qual somos ligados pelo rio São Francisco; de um homem do 
MOS que, nesta hora, está voltado também para a figura de Carlitos 
que merece o nosso apreço; e tão grande foi que, mesmo depois de 
morto, não descansa, porque, ainda hã pouco, segundo anunciam os 
jornais, lhe roubaram o caixão com os restos mortais e at~ hoje a 
polícia da, Suíça não descobriu s_e.us autores, nem os motivos de tal 
profanação. 

ARENA 

o Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL) - Pois não, no· 
bre Senador Osires Teixeira. 

o Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Conquanto tenha o 
eminente Senador, representante das Alagoas, dito que Carlitos toca 
aos sexagenários, eu me permitiria ampliar o conceito para dizer que, 
realmente, a figura criada por Charles Chaplin é daquelas que tocam 
a todo ser humano. Mais do que tocar a todo ser humano, na ver
dade. o que se revela no gênio de criador e de comunicador, que é 
Charles Chaplin, é que o seu personagem, Carlitos, conhecido de 
sexagenários e de crianças, amado por sexagenários e crianças, 
aborda na sua comicidade, com o seu sabor satírico, o que hã de 
mais puro no ser humano, que é a inocência. E a razão fundamental 
para que todos nós, crianças, adultos e velhos amemos a Carlitos, e5R 
tá, indiscutivelmente no fato de ser ele um pouco de cada ser hum~tno 
que nós somos. N isso reside, para mim, aquilo que Carlitos e Charles 
Chaplin representam de eterno para o Mundo. Lamentavelmente. 
morreu. Charles Chaplin era daqueles homens que não deveriam 
morrer aos 88 anos, mas viver duzentos, trezentos anos, para a glória 
do ser humano. Na contemporaneidade em que nos encontremos, no 
mundo conturbado em que vive o ser humano nos dias de hoje, tal
vez tenha sido Carlitos o único personagem com sabor inocente, ca
paz de identificar homens de todos os credos, de todas as raças e de 
todas as idades. Muito obrigado. 

O SR. ARNON DE MELLO (ARENA - AL) - Nobre Sena
dor Osires Teixeira, V. Ex'. com a sua sensibilidade, toca em ponto 
da maior importância da figura de Carlitos. Ele realmente foi um ho
mem universal que tocou todas as classes e idades, todas as pessoas 
pertencentes às classes rica ou pobre, porque a mensagem dele é so
bretudo uma mensagem profundamente humana. 

SÃTIRA 

Srs. Senadores: . 
Em todos os filmes de Chaplin, insere-se a sátira a um mundo 

para ele hediondo, sem alma nem coração, sem piedade alguma, com 
a-sua polícia cruel, um mundo cheio de ignomínias contra os mais 
fracos, no qual triunfam figuras enfatuadas que mais se assemelham 
a clowns. Utilizando a mímica e não a palavra, faz Chaplin uma caR 
ricatura impressionante dos sustentáculos da sociedade, que conhe.
ceu e suportou em seus dias dolorosos de miséria. TranqUilamente 
sua personagem defronta, em diferentes situações, a incompreensão 
e o desamor, entregando-se a todas as experiências, como estudante 
da vida contra cujas opressões, luta imperturbável, servindoRse, 
entre a ternura e a amargura, da destreZa contra a força. 

"Não restará mais ninguém para pregar o último rabo de papel 
na túnica do rei?" - pergunta Carlos Drummond de Andrade, em 
crónica que escreveu ao ser informado de que Chaplin se retiraria 
das telas quando completasse 70 anos. 

INTELECTUAIS 

Com Chaplin se verificou o que ele disse de Shakespeare, ao visi
tar-lhe a casa, em Stanford on Avon: "Na obra dos gênios, a origem 
humilde sempre se revela aqui ou ali" . 

Levando seu gênio para o cinema, integrou-se, de fato, na huma
nidade e estabeleceu uma corrente de comunicação excepcional que 
sensibilizou homens como André Malraux, Jean Cocteau, Lovis 
Oeluc, Waldo Franco, e, entre nós, Alceu de Amoroso Lima, Octâ
vio de Faria, Prudente de Morais Neto, Anibal Machado, que lhe 
dedicaram páginas de grande agudeza. 

Chegou-se mesmo a comparáRlo a outros g!nios, como 
Dostoiewski, no romance; Shakespeare, no teatro; Beethoven. na 
música; Goethe, na poesia; Miguel Angelo, na estatuâria, expoentes 
todos que, cada qual em sua arte, se agigantaram na época em que vi~ 
veram e perduram nos tempos presentes. 

Mas, ao contrário desses gênios, que buscavam suas criações 
maravilhosas, mergulhando nas profundezas do homem, Chaplin 
construiu sua obra na base das realidades vigentes, apontando-lhe os 
desacertos. O homem, vítima de todas as crueldades, era Carlitos, 
que, inconformado e irreverente, buscava sempre a verdade, através 
da caricatura e da sátira. 

PROFUNDAMENTE HUMANO 

Além de artisticamente genial, a obra cinematográfica de CC.aR 
plin é, sem dúvida, profundamente humana, provocando a admira
ção de toda a gente de todas as idades e condições sociais, e fazendoR 
o comunicar-se com o mundo inteiro. 

Está aí o grande êxito de CarUlos. Charles Chaplin, feito de con
tradições, transmite essas contradições ao personagem que criou, e 
bem exprime a humanidade nos seus altos e baixos, nos seus anseios, 
esperanças, alegrias e decepções, nas suas agonias e nos seus dissabOR 
res, nas suas satisfações ingênuas como nas suas revoltas e nas suas 
clemências, na sua propensão para o bem e na sua inclinação para o 
mal. 

A imortal criação gênio de Chaplin espelha, realmente, a pró
pria humanidade, cujos renegados defeitos e excelsas virtudes conse
guiu captar e embutir no vagabundo. 

ELITE E POVO 

1:. curioso como Chaplin, apesar do seu progressismo e dos seus 
protestos contra as injustiças sociais, não somente conta com o apre
ço e atrai a atenção amável das crianças, - que o adoram, com a sua 
bengaUnha torta, os seus sapatos imensos de palhaço de circo, o seu 
chapeuzinho coco, as suas calças surradas e excessivamente largas, o 
seu paletozinho estreito, todo contrastes e contradições, que lhe dão 
mais graça à figura burlesca - mas também conta com a estima, a 
consideração e as homenagens dos adultos poderosos. 

Foi condecorado pela Rainha da Inglaterra, como par do Rei
no, com o título de Sir. A própria América do Poder Económico, on-
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de o herói;' n que ganha mais dinheiro, terminou por consagrá-lo, 
Tendo rodado alí 75 dos seus 79 filmes, ali, depois de muito atacado 
e perseguido, recebeu o Oscar pelo conjunto da sua obra, e; pouco 
antes de falecer, novas manifestaçÕes de apreço lhe foram tributadas 
como um dos pioneiros da arte do cinema. E isso, vale lembrar, em
bora houvesse sido expulso dos Estados Unidos como suspeito, na 
celebre fase da "caça às bruxas", 

Tais homenagens, porém, não lhe desmerecem a obra cinema
tográfica, Elas comprovam, ao contrãrio, que ê geral a concordâ.nçia 
no sentido de tornar-se vitoriosa a Justiça, Social, o que nos assegura
rá 'a tranquilidade e a paz, livrando-nos dos vulcões em que se assen
ta o Mundo e que tanto fortalecem, cada vez mais, as correntes 
subterrâneas de revolta. 

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL PAcIFICA 

Já aqui disse eu que creio na transformação social pacífica, ape
sar de a História não nos Óé!,J" __ motivos para otimismo a respeito, por
que não se; cita, '10 ('orrer dos tempos, regime social que voluntãria e 
pacificamente houvesse aberto mão dos privilégios que usufrui. Mas 
o caSo de Cadito$leva-nos a pensar e a rever a pr6pria História. Não 
houve até agora, no mundo, maior humanista, nem, por outro lado, 
maior critico da sociedade injusta. 

Morreu Chaplin numa fase de progresso, em- que muito se luta 
contra a pobreza, na qual nasceu e em protesto da qual realizou sua 
obra fabulosa. 

Seu desaparecimento repercutiu no ma-ndo todo. O Diário do 
Povo, de Pequim, na China Comunista, disse que ele "era um pro~ 
gressista que os reacionârios perseguiam", Mas a Rãdio do Vaticano 
registrou seu falecimento considerando_que toda sua vida fora dedi~ 
cada "aos valores do espírito e à paz entre os homens". 

MUNDO MELHOR 

Razão para isso existe. Chaplin quer um mundo melhor, no 
qual a liberdade seja um dir.eito inalienãvel do ser humano, não a li~ 
berdade simplesmente formal, mas a liberdade de não ter fome, ou 
melhor, as quatro liberdades de Roosevelt. Nunca realmente o aban, 
danou o amor à liberdade. 

O estômago vazio não QJ_€:;z esquecer a sua dignidade de pessoa, 
que defendeu sempre, com unhas e dentes, indo mesmo ao extremo 
de dar pontapé no fundilho do policial. Livre de todos os empeços, 
enfrenta a miséria que o submete mas não o elimina. Sempre fugindo 
ou vencido nas lutas em que se mete, nunca se lhe apaga, potêm, a es~ 
perança. De cada profissão a que se dedica e expelido como incapaz 
e inconsciente, porém continua sempre,_ continua a aplicar~se a quan· 
to se lhe oferece, mesmo que seja o ringue em que atuam famosos e 
grandes boxeadores, enquanto eké pequenino e fraco. 

DISCURSO 

Dos 79 filmes de Charles Chaplin apenas num dos últimos, de 
1940, "O Grande Ditador", usa palavras, E as usa para pronunciar 
oração que, no fundo, o exalta: 

"Os homens que odeiam desaparecerão, os ditadores su
cumbem e o poder que do povo arrebataram hã de retornar 
ao povo. E assim a liberdade nunca perecerá." 

"Nào sois máquinas - diz em certa altura -, homens e 
que sois! E com o amor à humanidade em vossos corações. 
Não odieis! S6 odeiam os que não 'se fazem amar, e os inuma
nos," 

E ainda: 

"Nào batalheis pela escravidão! Lutai pela liberdade! 
No décimo sétimo capitulo de São Lucas acha-se escrito q.ue 
o Reino de Deus está dentro do homem - não de llJll só 
homem ou de um grupo de homens mas de todos os homens. 
O Reino de Deus estão_em vós! Vós. o povo, tendes o poder
() poder de criar máquinas. O poder de criar felicidade! Vós, 

o povo, tendes o poder de tornar esta vida livre e bela, de fazê
la uma aventura maravilhosa! Portanto, em nome da demo
enleia, usemos desse poder, unamo-nos todos nós. Lutemo:; 
por um mundo novo, um mundo bom, que a todos assegure o 
ensejo de trabalho, que dê futuro à mocidade e segurança à 
velhice." (Muito bem! Palmas. O orador e cumprimentado.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N9 1, DE 1978 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribui
ções regimentais, ressolve: 

Art. II' Os valores do subsídio - parte fixã e variável- da aju
da-de·custo e do auxílio-transporte no Estado de origem dos Senado
res são majorados em 38% (trinta e oito por cento). 

Parãgrafo único. O reajustamento a que se refere este artigo vi-
gora a partir de 19 de março de 1978. 

Art. 21' Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão Diretora, 8 de março de 1978. - Petrônlo 

Portella - José Lindoso - Amaral Peixoto - Mendes Canale -
Mauto Benevides - Henrique de La Rocque - Renato Franco. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N' 2. DE 1978 

Reajusta os salário!; dos servidores contratados do Senado 
Federal. 

A Comissão Diretora, no uso de -sua competência regimental, 
resolve: 

Art. 19 São reajustados em 38% (trinta e oito por cento) os valo
res das referências de salários dos servidores íntegranteS do Quadro 
de Pessoal Cl T, aprovado pelo Ato n9 8, de 1976, da Comissão Dire
tora, decorrentes da aplicação do Ato da Comissão Diretora nl' 1, de 
1977, excetuadas as hipóteses previstas neste Ato. 

Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo, as 
referências salariais constantes do Anexo I do Ato da Comissão Dire
tora nQ I, de 1977, passam a vigorar com os valores especificados no 
Anexo I desta lei. 

Art. 21' As diferenças salariais percebidas na forma do art. 49 do 
Ato da Comissão Diretora nl' 8, de 1976 e resultantes da aplicação 
do disposto no art. 21' do Ato da Comissão Diretora n9 I, de 1977, se
rão absorvidas peto reajustamento ora concedido na meSma base per
centual referida no art. 19 deste Ato. 

Parãgrafo único. As diferenças a que se refere este artigo, de va
lor igualou inferior a Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), serão absorvidas 
integralmente, de uma só vez, 

Art. 31' Os servidores incluídos na relação nominal anexa ao 
Ato n9 14, de 1976, da Comissão Diretora, terão reajustados os satã
rios resultantes da aplicação do preceituado no art. 31' do Ato da 
Comissão Diretora n9 I, de 1977, de modo a q ue percebam impor
tância inferior ~ 10% (dez por cento) do valor do aumento atribuído 
à Classe inicial da Categoria a que conCOTJeram, resultante da aplica~ 
ção do reajustamento e da absorção a que se refere este Ato, 

§ }9 No caso do salãrio do servidor ser inferior ao da Classe 
inicial da Categoria a que concorre, o reajustamento será realizado 
no percentual fixado no art. II' do presente Ato, obedecida a norma 
do capur deste artigo. 

§ 2~ Nenhum servidor, em decorrência do disposto no caput des
te artigo, poderã perceber salãrio inferior ao atualmente auferido. 

Art. 4~ São reajustados em 38% (trinta e oito por cento) os vaia
res dos salârios mensais dos servidores dos Órgãos Supervisionados, 
de que trata o art. 45 da Resolução nl' 58 de 1972. 

Art. 59 Os reajustamentos de salários concedidos pelo presente 
Ato vigoram a partir de I I' de março de 1978. 

Art. 6Q Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrãrio. 
Sala da Comissão Diretora, 8 de março de 1978. - Petrônio Por

tella - José Lindoso - Amaral Peixoto - Mendes Canale - Mauro 
Benevides - Henrique de La Rocque - Renato Franco. 
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ANEXO I 

ESCALA DE SALÂRIOS E RESPECTIVAS REFE~NCIP.S DOS EMPREGOS 

INCLUIDOS NO QUADRO DE PESSOAL CLT, APROVADO PELO ATO 

N9 8, DE 1976, DA COMISSÃO DIRETORA 

Valor Mensal Valor Mensal Valor Mensal Refe 
de Vencimento Referên de Vencimento Referên de Vencimento ren-
ou Salário - cias ou Salário - cias pu Salário - cias 

Cr$ Cr$ 

23.882,00 57 9.448,00 

22.743,00 56 9.001,00 

21. 661, 00 55 8.571,00 

20.632,00 54 8.164,00 

19.648,00 53 7.776,00 

18.714,00 52 7.405,00 

17.821,00 51 
.. 7.053,00 

16.972,00 50 6.717,00 

16.165,00 49 6.394,00 

15.395,00 48 6.089,00 

14.661,00 47 5.798,00 

13.961,00 46 5.521,00 

13.296,00 45 5.259,00 

12.665,00 44 5.008,00 

12.059,00 43 4.769,00 

11. 485,00 42 4.541,00 

10.939,00 41 4.326,00 

10.417,00 40 4.120,00 

9.922,00 39 3.923,00 . 
INSTITUTO DE PREVID~NCIA DOS CONGRESSISTAS 

Ata da duocentésima trigésima-sétlma reunião ordinária, 
realizada em 19-12-77. 

Às onze horas do dia primeiro de dezembro de mil novecentos e 
setenta e sete, presentêS~os Srs. Senador Nelson Carneiro e os Depu
tados Passos Pôrto, Hugo Napoleão, Laerte Vieira, José Bonifácio 
Neto e Raul Bernardo, sob a presidência do Senhor Senador 
Henrique de La Rocque Almeida, reuniu-se o Conselho Deliberativo 
do Instituto de Previdência dos Congressitas a fim de tratar assuntos 
diversos. - Lida e aprovada a ata da reunião anterior, são relatados, 
com pareceres favoráveis e aprovados por unanimidade, os proces
sos de concessão de pensão a: Otflvio Barbosa de Oliveira Filho, 
Olfmpia Oliveira Rocha, Maria José Miranda da Siqueira Lima, 
Nair Almeida Pereira e Ivonete Pereira de Farias. - Às onze horas e 
trinta minutoSosenhor Presidente Senador Henrique de La Rocque 
Almeida se ausenta por motivo de força maior, passando a presidên
cia ao Conselheiro mais idoso, Senador Nelson Cà:rneiro. - Pros
seguindo, o senhor Conselheiro Deputado Raul Bernardo relata 
requerimento do senhor Deputado Erasmo Martins Pedro, 

Cr$ 

38 3.735,00 19 

37 3.560,00 18 

36 3.392,00 17 

35 3.230,00 16 

34 3.077,00 15 

33 2.931,00 14 

32 2.790,00 13 

31 2.657,00 12 

30 2.530,00 11 

29 2.412,00 10 

28 2.297,00 9 

27 2.185,00 8 

26 2.081,00 7 

25 1.983,00 6 

24 1.887,00 5 

23 1.798,00 4 

22 1.713,00 3 

21 1.633,00 2 

20 1.556,00 1 

solid:tando o recolhimento de contribuições relativas ao período de 
1971/1975 em que exerceu o cargo de Vice~Governador do então 
Estado da Guanabara. - Após discussão, o senhor Conselheiro 
Deputado José Bonifácio Neto pede vista do processo, que lhe é 
deferida. - A seguir, o Conselho Deliberativo examinando aspectos 
do Projeto n9 4.307/77, que attera a legislação do IPC, já aprovado 
nas Casas e remetido à sanção, conclui que, no que concerne ao 
previsto no artigo quarto, respeitante ao pagamento de diferenças de 
contribuições pelos senhores parlamentares, sua aplicação deverá ser 
compulsória. - A seguir, o senhor Senador Nelson Carneiro, 
Presidente, diz que, uma vez que a ele coube encerrar esta última 
reunião do Conselho Deliberativo, na presente sessão legislativa, ·se 
vale do ensejo para agradecer a dedicação dos funcionflrios do IPC 
bem como o apoio dos senhores Conselheiros aos trabalhos da Presi. 
dência, for~ulando a cada um os votos pessoais de que o ano próxi
mo vindouro seja prollcuo e feliz. - Nada mais havendo a tratar, às 
doze horas e vinte minutos é encerrada a reunião. - E, para constar, 
eu Zélia da Silva Oliveira, Secretâria, lavrei a presente Ata que, 
depols de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. _ 
Às.: Senador Henrique de La Rocque AlmeIda, Presidente. 
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MESA 

Presldentl!o: 39-Secretórlo: 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Petrónio Portella (ARENA - PI) Henrique de la Rocque (ARENA - MA) 

L1der 
Eurico Rezende 

Vice-lideres 
Heitor Dias 

Helvidio Nunes 
José Sarney 
Mattos Leão 

Osires Teixeira 
Otto Lehrnonn 

Saldanha Derzi 
Virgílio Távora 

19-Vice-Presidente: 

José lindoso (ARENA - AM) 49-Secretário, 

Renato Franco (ARENA - PA) 

29-Vice-Presidente: 

Amaral Peixoto (MOS - RJ) 

19·5ecretÓrio: 

Mendes Canale (ARENA - MT) 

29·Secretdrio: 

Mauro Benevides (MOS - CE) 

COMISSOES 

Diretor: José Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefones: 23·6244 e 25-8505 - Ramais 193 e 257 

Suplentes de Secretório: 

Altevir Leal (ARENA - AC) 

Evandro Carreiro (MoB - AM) 

Otoir Becker (ARENA - Se) 

Braga Junior (ARENA - AMl 

LIDERANÇA 00 MDB 
E DA MINORIA 

Líder 
Franco- Montor.o 

Vice-Líderes 
Roberto Soturnino 

Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

lázoro Barbozo 
Danton Jobim 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

Titulares 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice·Presidente: Evandro Carreiro 

Suplentes 

A) SERViÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1: Heitor Dia~ 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 
2, José Sorney 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

Local: Anexa II - Térrea 

Telefone: 25-8505 - Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 

Titulares 

1. Otair Becker 

2. Benedito FerreirQ 

3, Italívio Coelho 

4. Murilo Paraíso 

(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Agenor Maria 

Vice-Presidente: Otaii' Bec:ker 

ARENA 

Suplentes 

1, Dinarfe Mariz 

2, Saldanha Derzi 

3. Mattps Le60 

5, Vasconcelos Torres 

MOS 

1. Agenor Mctia 1. Adalberto Sena 

2. Roberto Safurnino 2. Evelásio Vieira 

Assistente: Cláudio Carlos Rodrigues Costa - Ramais 301 e 313 

Reuniões: T erças·feiras, às 10:30 horas 

local, Sala "Clóvi5 Bevil6cqua" - Anexa II - Ramal 623 

2, Jarbos Passarinho 
3. Dinorfe Mariz 
4, Teot6nio Vilela 
5, Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandro Carreira 

3. Otair Becket 

MOS 
1. Evelásio Vieira 
2. Gilvan Rocha 

Assistente: lêda Ferreiro do Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Terços-feiras, às 10,00 horas 
locol, Sola "Clóvis Bevilácqua" - Anexo II - ~arna1623 

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
19-Vice-Presidente: Accioly Filho 
2'1'-Vice·Presidente, Leite Chaves 

Titulares 

1. Accioly Filha 
2, Gustavo Capanema 
3, Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Helvidio Nunes 
7, Wilson Gonçalves 
a, Italivio Coelho 
9. Ofto lehmann 

10, Osires Teixeira 

1, Dirceu Cardoso 
2, Leite Chaves 
3, Nelson Carneiro 
4, Paulo Brossard 
5. Orestes Quercia 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

1. MaHos leão 
2. lenoir Varga5 
3, Arnon de Mello 
4. Vqsconcelos Torres 
5. Milton Cabral 
6. José Sarney 

1. Franco Montoro 
2, Lázaro Barboza 
3, Cunho lima 

Assistente: Maria Helena BUEmO Brandão - RQmal305 
Reuniões: Quartas-feiras, à~ 10,00 h()ras 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo II - ij.amal 623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Murilo Poroi:oo 

3. Cattete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Oerzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Tóvora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lázaro Barbaza 

3. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Prdsidenle: Wilson Gonçalves 

Vice~Presidenle: Itamar Franco 

Suplentes 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junlor 

4. Alte:vir teClI 

5. Luiz Cavalcante 

MOS 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneira 

Àssistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quintas·feiras" às 1 0:00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice-Presidente: Vasconcelos Torres 

Titulares 

1. Millon Cabral 

2. Arnon de Mello 

3. José Guiomard 

4. luiz Cavalcante 

5. Murilo Paraiso 

6. Vasconcelos Torres 

7. Dinarte Mariz 

8. Otair Becker 

l. Franco Montoro 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Saturnino 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Scrney 

4. Domicio Gondim 

S. Jarbas Passarinho 

1. Agenor Maria 

2. Orestes Quérda 

Assistente: Daniel Rl!lis dl!l Souza - Ramaló75 

Reuniõos: Quartas·feiras, às 10130 horas 

Local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Joào Calmon 

Vice-Presidente: Evelósio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Tarso Outra 1. Helvidio Nunes 

2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 

3. João Colmon 3. Arnon de Meflo 

4. Oito Lehmann 4. Heitor Dias 

5. Jarbas Passarinho 

6. Caltete Pinheiro 

MOS 

1. Evelásio Vieira 1. Franco Monloro 

2. Paulo Brossord 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Seno 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

local: Solo "Clóvis Bevilácqua" - Anexo I[ - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Paulo Brossard 

Vice·Presidente: Domicio Gondim 

Titulares 

ARENA 
1. Teotónio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domício Gondim 

5. Helvidio Nunes 

6. Lenoir Vargas 

7. Maltas Leão 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. Virgílio Távora 

12. Magalhães Pinto 

MOS 

1. Paulo Brossord 

2. Evelósio Vieira 

3. Gilvan Rocha 
• 4. Roberto Saturnino 

5. Cunha Lima 

Assistente: Cdndido Hippertt - Ramal 676 

Reuniões: Quintos-feiras, às 9:00 horas 

Suplentl!ls 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. LourivalBoptista 

4. Daniel Krieger 

S. José Guiomard 

6. José Sarney 

7. Saldanha Derzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreiro 

local: Sala "Clóvis 8evilócqua" - 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: Jessé Freire 
Vice·Presidente: Orestes Quérc1a 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junlor 
2. Virgílio T óvara 

3. Osires Teixeira 
4. Jorbas Passarinho 4. Domício -Gondim 

5. lourival Baptista 
6. Acdoly Filho 

1. Franco Montara 

~. Orestes Quércia 

3. Nelson Carneiro 

MOS 

1. Lcizaro Sorboza 

2, Cunho limo 

ASSistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniõ~; Quintas·feiras, às 11:00 horas 

local, Sola "Clóvis Sevilácqua" - Anexa U - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Milton Cabral 

2. Domício Gondirn 

3. Arnon de Mello 

4. luiz Cavalcante 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Jorbas Passarinho 

Vice·Presidente: luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José GlJiomard 

2. Murilo Paraiso 
3. Virgílio Távora 

5. Jarbas Passarinbo 
MOS 

1. Dirceu Cardo$o 1. Gilvan Rocha 

2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente, Ronaldo Pacheco de Oliveiro - Ramal 306 

Reuniões: Quartos-feiras, às 10,00 horas 

local, Solo "Rui Borbozo" - Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 

Titulares 

1. Helvidio Nune~ 

2. Otto lehmann 

3. Soldcmha Derzi 

I. Danton Jobim 

2. Adalberto Seno 

(5 membro$) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice·Presidente: Helvidio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgílio Tóvora 
2. Arnon de Mello 
3. Jarbas Passarinho 

MOS 
1. Dirceu Cardoso 

A~sistente: Mario Carmen Castro Souza - Ramal 134 
Reuniões: Quinta~-feiras, às 12:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMP051ÇÃO 

Presidente: MagCllhãe~ Pinto 

1 "'-Vice·Presidente: Saldanha Derzi 

2 Q·Vice-Pre$idente: Nelson Carneiro 

Titulares 

ARENA 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgilio Távora 

4. Jesse Freire 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. José Sorney 

8. JoãQ Calmon 

9. Augusto Franco 

10. 0110 lehmann 

MOS 

I. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Choves 

s. Nelson Carneiro 

Assistente: Cândido Hippertt - Ramal 676 

Reuniões: Terças-feiras, às 10:30 horas 

Suplentes 

1. Accioly Fi{ho 

~. Fausto Castelo·Branco 

3. Helvldio Nunes 

4. Domício Gondim 

5. J~rba$ Passarinho 

6. luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

local: $010 "Rui Barbosa" - Anexo 11- RamCJis 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Altevir leal 

2. Ruy Santo~ 

3. Canete Pinheiro 

COMPOSIÇ~O 

Presidente: Ruy Santo$ 

Vice-Presidente: Altevir le,Sl1 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Derzi 

2. lIalivio Coelho. 

3. Osires Teixeira 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. lourival Baptista 

MOS 

1. Ada.lberlo Seno 1. Beniamím Farah 

2. Gilvan Rocha 2. Cunho l!ma 

Assistente: ledo Ferreiro do Rocha - Ramal 312 

Reuniões, Quintas-feiras, às 11:00 horas 

local, Solo "Rui IkIrbosa" - Anexo I[ - Ramais 621 e 716 
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COMI$SÃO DE SEGURANÇA NACIONAl- (CSN) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Jose Guiomard 

COMPOSIÇAO 
Presidente, Milton Cabral 

Vice-Presidente: Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

2. Vasconcelos Torres 
1_ Alexandre Costa 
2_ Braga Junior 

3. Virgílio Távora 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

1. Adal.berto Sena 
2. Benjamim Farah 

MOB 

3. Dinarte Mariz 

1. Agenor Maria 
2_ Dirceu Cardoso 

Assistente, lêda Ferreira da Rocha - Rama1312 
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:00 hora5 
local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo II - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERViÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1. lenair Vargas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldonha Derzi 

1. Benjamim Farah 
2_ Itamar Franco 

COMPOSICÃO 
Presidente: Benjamim Farah 

Vice·Presidente: lenoir Vargas 

ARENA 

MOB 

Suplentes 

1, Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3, Mattos leão 

1. Danton Jobim 
2. lázoro Barboza 

Ass.istente: Sônia Andrade Peixoto - Ramal 307 
Reuniõ~, Quintas-feiras, às 9,00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo I[ - Ramois 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÓES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇAO 

Presidente, Lourival Baptista 
Vice-Presidente: Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2, luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. Lourival Boptista 
5. Matias leào 

1. Evandro Carreira 
2, Evelósio Vieira 

ARENA 

MOB 

Suplentes 

1. Otto lehmann 
2. Teotónio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

1. Lázaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Revniões: Terças·feiros, QS 10;00 hQrQ$ 
Local: Solo "Rui Barbosa" - Ãnexo 11- Ramais 621 15716 

B) SERViÇO DE COMISSÓES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUÉRITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local: Anexo II - Térreo 
T elefon~; 25·8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacional 
2} Comissões Temporários para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Misto do Projeto de Lei Orçamentária (arl. 90 do Regir.-.ento 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Alfeu de Oliveira - Ramol 674; Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 598; 
Mouro Lopes deSá - Ramal 310. 

SERViÇO DE COMISSÓES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIÓES DAS COMISSÓES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1977 

HORAS '!ER.ÇA S A L A S ASSiSTENTE HORAS QUINTA S A L A S ASSIS-:;:ENTE 
._~ 

C.T. RUY EJ\.RBOSA RONALDO 09:00 C.P. cL6vrs BEVIL.(c.: .... uA CANDlDO 
Rama18 - 621 e 716 RemaI - 623 

10:00 

C.A.R. cLClvrS BEVrUCQUA LEDA 09::'0 C.S.P.C. RUr BARBOSA SONIA 
Ramal - 623 RamaiS - 621 e 116 

C.A. CLClVIS BEVILJ(CQUA CUUDIO C.E.C. c16VIS BEVrUCQUA 
CLElDE 

10:30 
Ramal - 623 COSTA 

1.0:00 
Ramal - 623 

C.R.E. RUY BARBOSA CMOlDO C.D.F. RUY BARBOSA RONALlXl 
h<1mal8 - 6:21 ól 716 Raaa,iJ _ 621 e 116 

HOP.,I,S Ç:J}.R'l'A S A L A S ASSISTENTE 

11:00 

C.L.5. CL6vIS BEvrUCQUA 
Ramal - 623 

DAlIIEL 

09:00 C.S.N. RUY BARBOSA LEDA RUY BARBOSA 
C.5. LEOA 

RamB.18 - 6:21 e 716 Ra!rlalS - 621 e 71 

C.C.J CLClVI5 BEVIUCQUA MARIA 12:00 C.R. 
cMIIIS BEIIIUCQUA MARIA 

10:00 Ramal - 623 HELENA Ramal - 623 CARME.\! 

C.III.E. RUY EARBOSA 
RONALDO 

Ramais - 621 , 716 

10:30 C.E. R!JY BAlU!OSA 
DANIEL 

Ramais - 621 e 716 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção II 

ANO XXXIII - N9 007 SÁBADO, 11 DE MARÇO DE 19711 BRASILIA - DF 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Pe

trónio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 001, DE 1978 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pelota., Estado do Rio Grande do Sul, a elevar em 
Cr$ 478.820.131,02 (quatrocentos e setenta e oito milhões, oitocentos e vinte mil, cento e 
trinta e um cruzeiros e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 29 da Re
solução n9 93, de ]j de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 478.820;131,02 
(quatrocentos e setenta e oito milhões, oitocentos e vinte mil, cento e trinta e um cruzeiros e dois centavos) o 
montante de sua dívida consolidada a fim de que possa contratar um empréstimo, de igual valor, junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado a financiar 'a' implantação de obras de infra-estrutura e equipamentos 'urbanos 
no bairro de Areal, no Mq.1}icípio de Pelotas, denominado HProjeto Baronesa". 

Arl. 29 Esta Resoluçijo entra em vigor na data de sua publicação. . 
Senado Federal, 10 de março de 1978 . .,- Senador Petrôn;o Portel/a, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal "Provou, e eu, Petrônio Portella, Presidente, nos termos do art. 42, in
ciso VIII, da Constituição, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 002, DE 1978 

Autoriza a Fundação Universidade Estadual de LondrIna, Estado do Paraná, a contra
tar operação de crédito no valor de CrS 96.000.000,00 (noventa e seis milhões de cruzeIros). 

Art. 19 É a Fundação Universidade Estaduál de Londrina, Estado do Paranâ, nos termos do art. 29 da 
Resolução n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar uma operação de 
crédito, no valor de Cr$ 96.000.000,00 (noventa e seis milhões de cruzeiros), junto à Caixa Econômica 
Federal, com a garantia de fiança do Estado do Paranã, se necessãria, nos termos da Lei Estadual n9 6.934, 
de 23 de setembro de 1977, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 80' 
cial (FAS), destinada ao financiamento da implantação da primeira etapa do Campus Universltãrio. 

Arl. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 10 de março de 1978. - Senador Petrôn;o Portel/a, Presidente. 
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SUMÁRIO 
1 - ATA DA 10' SESSÃO, EM 10 DE MARÇO DE 1978 

LI-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Aviso do Sr. Ministro de Estado daSat1de 

- N9 412/77, encaminhando informações daquele Minis
tério a respeito ·do_ Projeto de Lei do Senado n9 227/77, que elimi
na do Código Eleitoral injustificada discriminação contra o han
seniano. 

1.2.2 - Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 

- Projeto de Resolução n9 95177, que suspende a execução 
da Resolução n9 1.569, de 20 de novembro de 1963, do Município 
dê Campos, Estado do Rio@.hneiro. (Redação final,) 

- Projeto de Resolução n9 t 14/77, que suspende a execução 
dos incisos TIl e IV do Provimento n9 141, de 17 de junho de 
1971, do Corregedor da Justiça do Distrito Federal. (ReQ~ção 
final.) 

- Projeto de Lei do Senado n9 123/75, que descataloga a va
diagem como contravenção penal. 

- Projeto de Lei do Senado n9 244/77, que estabelece que as 
listas para a escolha dos reitores das Universidades estaduais e 
municipais obedecerão às normas estabelecidas em seus res
pectivos Estatutos. 

- Projeto de Lei do Senado n9 232177, que dispõe sobre a 
aposentadoria especial para o Bombeiro Hidrâulico e pa-ra o Ele
tricista do Grupo de Instalações Elêtricas, Gãs Hidrâulicas e 
Sanitârias. 

- Projeto de Lei da Câmara n\> 115/77 (0'1 3.205-B/76;- na -
Casa de origem), que revoga a Lei n9 6.192, de 19 de dezembro de 
1974, que dispõe sobre restrições a brasileiros naturalizados, e dã 
outras providências 

- Projeto de Lei do Senado 0 9 159177, que dispõe sobre a 
cessão dos auditórios existentes em edificios públicos para espew 

tâculos de interesse cultural. 
- Projeto de Lei do Senado n9 176/77, que modifica a re

dação do art. 59 da Lei n9 3.999, de 15 de dezembro de 1961. 
- Projeto de Lei do Senado n9 26/75, que altera e acres

centa dispositivos na Lei n'1 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei 
Orgânica dos Partidos Políticos). 

- Oficio n9 8/21/77 (n9 47~P/MCj77, na origem), do Sr. 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao 
Senado Federal, c6pias das notas taquigrâficas e do acórdilo 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso 
Extraordinârio n9 81.590, do Estado de São Paulo, o qual.de
clarou inconstitucional as Resoluções n'1s 29/72 e 1/73, da Secre
taria de Educação daquele Estado. 

- Ofício n'1 S/22/77 (n'1 52wPjMCj77, na origem), do Sr. 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao 
Senado Federal, cópias das notas taquigráficas e do acórdão 
proferido nos autos do Recurso Extraordinãrio n' 77.705, do 
Estado do Maranhão, no qual o Supremo Tribunal Federal em 
não conhecendo do recurso, confirmou a inconstitucionalidade 

·da Lei n'" 3.267, de 14 de setembro de 1972, daquele Estado. 
- Projeto de Lei da Câmara n9 61/77 (n9 947-Bj75, na Cãsa 

de origem), que dispõe sobre inscrição obrigatória que deve cons
tar do rótulo ou embalagem de produto estrangeiro com similar 
no Brasil, e dã outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado 0 9 281/76. que estabelece a obri
gatoriedade de garaoti:õ!, a ser dada pelo fabricante, para os 
pneus comercializados. 

- Projeto de Lei do Senado n' 51/77, que disciplina a 
venda, no com~io varejista, dos cereais acondicionados em pa
cotes padronizados. 

1.2.3 - Comunicação da Presidência 

- Referente à visita que farã ao Senado Federal Sua Alteza 
Real o Príncipe Charles da Inglaterra. 

1.2.4 _. Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n9 12/78, de autoria do Sr. 
Senador Jarbas Passarinho, que altera o art. 27 da Lei n' 6.383, 
de7 de dezembro de 1976. 

- Projeto de Lei do Senado n9 13/78, de autoria do Sr. Se
nador Franco Montara, que dispõe sobre a transmissão, por 
emissoras de rãdio e televisão vinculadas à U nlão, de programas 
de debates sobre problemas brasileiros, e dã outras providências. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE - Visita reali· 
zada pelo Sr. Ministro do Exército ao Supremo Tribunal Federal. 

SENADOR BENJAMIM FARAH - Centenário de nasci
mento do Professor Alphêo Portela Ferreira Alves. 

SENADOR MA URO BlJNEvIDES - CinqUentenârio de 
publicação do romance "A Bagaceira" de José Américo Almeida. 

SENADOR MURILO PARAISO - Apelo aos Srs. 
Ministros do Planejamento e do Interior, em favor de reivindi
cações de Olinda-PE, na oportunidade do transcurso do aniver
sãrio de fundação daquela cidade. 

1.3"": ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n9 143177, do Sr. Senador Vas
concelos Torres, que dispõe sobre preço de venda ao consumidor 
dos derivados de petróleo que contenham parcelas de álcool 
anidro. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Rejei
tado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado n'1 144/77, do Sr. Senador Ben
jamim Farah, que autoriza o Poder Executivo a determinar o pa
gamento de gratificação especial ao funcionalismo civil e m~litar 
da União, e dã outras providências. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade.) Discussio adiada para a 
sessão do dia 6 de abril próximo vindouro, nos· termos do Re
.querimento n9 19j78. 

1.4 - DISCURSOS APÓS ~ORDEM DO DIA 
SENADOR MARCOS FRElllE - Reestruturação dos ór

gãos institucionais responsãveis pela política desenvolvimentista 
para o Nordeste. 

SENADOR AGENOR MARIA - Aspectos da realidade 
s6cio~econômica brasileira e, de modo particula~, do Nordeste. 

SENADOR EVELJSIO VIEIRA 
desnacionalização da economia brasileira. 

Processo de 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Posse do Professor 
L.afayette Pondê na Presidência do Conselho Federal de 
Educação. 

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

2 - DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTE· 
RIOR 

- Do Sr. Senador Dinarte Mariz. proferido na sessão de 
!·3· 78. 

TES 

3 - ATAS DE COMISSOES 

4 - MESA DlRETORA 

5 - UDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSICÃO DAS COMISSOES PERMANEN. 
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ATA DA 10~ SESSÃO, EM 10 DE MARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 

PRESlDtNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA, 
Jost L1NDOSO, MAURO BENEVIDES E RENATO FRANCO 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM·SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Renato 
Franco - Alexandre Costa - Helvídio Nunes - Petrônio PorteUa 
_ Mauro 8enevides - Wilson Gonçalves - Agenor Maria -
Dinarte Mariz - Milton Cabral- Marcos Freire - Murilo Paraíso 
_ Luiz Cavalcante - Ruy Santos - Eurico Rezende - Roberto 
Saturnino - Benjamim Farah - Itamar Franco - Franco 
Montara - Osires Teixeira - Maltos Leão - Evelásio Vieira -
Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 2S Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a, sessão. 

O Sr. l~-Secretárió procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
AVISO DO SENHOR MINISTRO 

DE ESTADO DA SAÚDE 

N9 412/77, de 15 de dezembro, encaminhando informações 
daquele Minístêrio a respeito do Projeto de Lei do Senado n9 227, de 
1977, do Sr. Senador Franco Montoro, que elimina- do Código 
Eleítoral injustificada discriminação contra o hanseniano. 

(À Comissão de Saúde.) 

PARECERES 

PARECER N' 17, DE 1978 
Comissilo de Redaçio 

Redação final do Projeto de Resoluçio n'195, de 1m. 
Relator: Senador Dirceu Carnoso 

A Comissão apresenta-a redação final do Proj,eto de Resolução 
nl' 95, de 1977, que suspende a execução da Resolução n9 1.569, de 
20 de novembro de 1963, do Município de Campos, Estado do Rio 
delaneiro. 

Sala das Comissões, IOde março de 1978 - Helvidio Nunes, Pre
sidente - Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Dem. 

ANEXO AO PARECER N' 17. DE 1978 

Redação finai do Projeto de Resoluçio n9 95, de 1m. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 

42, inciso VII, da Constituição, e eu, , Pre.-
sidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' ,DE 1978 

Suspende, por inconstitucionalidade, a ext'cução d. Reso-
lução n'1 1.569, de 20 de nOl'embro de 1963, do Munldpio de 
Campos, Estado do Rio de Janeiro. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. e. suspensa, por inconstitucionalidade, nos ter~ 
mos de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida 
em 23 de outubro de 1975, nos autos do Recurso Extraordinário 
0 9 80.646, do Estado do Rio de Janeiro, a execução da Resolução 
n' 1.569, de 20 de novembro de 1963. do Municlpio de Campos, 
naquele Estado. 

PARECER N' 18, DE 1978 
Comissio de Redaçio 

Redação final do Projeto de Resoluçio n'1 114, de 1977. 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n9 114, de 1977, que suspende a execução dos incisos TIl e IV do Pro~ 
vimento n'1 141, de 17 de junho de 1971; do Corregedor da Justiça 
do Distrito Federal. 

Sala das Comissões, 10 de março de 1978 - Helvídio Nunes, 
Presidente, Saldanha Derzi, Relator - Dirceu Cardoso. 

ANEXO AO PARECER N' 18, DE 1978 

Redaçio final do Projeto de Resoluçio n' 114, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, oos termos do art, 
42, inciso VIl, da Constituição, e: eu, _________ _ 
Presidente, promulgo a seguinte, 

RESOLUÇÃO N' ,DE 1978 

SusPfllde, por inconstitucionalidade, a execuçio dos incl~ 
sos III e IV do Provimento n9 141, de 17 de junho de 1971, da 
Corregedoria da Justiça do Distrito Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. ~ suspensa, por inconstitucionalidade, nos ter
mos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida 
em 6 de março de 1975, nos autos do Recurso Extraordinário 
n' 79.935, do Distrito Federal, a execução dos incisos TIl e IV do 
Provimento n'1 141, de 17 de junho de 1971, da Corregedoria da Jus
tiça do Distrito Federal. 

PARECER N' 19, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de 
Lei do Senado n'1 123, de 1975 que "descataloga a vadiagem 
como contravenção penal". 

Relator: Senador Accloly Filbo 
O Projeto altera o artigo 59, do Decreto-lei n'1 3.688, de 3 de 

outubro de 1941, limitando o tipo da vadiagem à forma de prover a 
própria subsistência mediante ocupação ilícita. 

A destipificação da modalidade de entregar-se habitualmente à 
ociosidade, sendo válido para o trabalho e sem ter renda que assegu
re meios de subsistência, vem justificada pela diminuição da oferta 
de empregos, impondo a grandes contingentes de população a 
desocupação, ou a aceitação de subempregos e biscates, que as sujei
ta à prisão em flagrante por vadiagem. 

A proposta, e a argumentação que a ampara, não têm procedên-
cia. 

Sem questionar índices e dados estatísticos, q-ue praticamente 
existem para todos os gostos, a situação na justificativa exposta não 
fundamentaria a eliminação do ordenamento jurídico-penal da 
modalidade fundamental de vadiagem, merecedora de reprovação de 
todos os povos, desde os tempos antigos. 

Desde que o ,Direito Penal ganhou espiritualização com a 
entronização nele da intenção, com os romanos, não basta d realiza
-ção material do fat9 descrito na norma inctiminadora para a existên
cia do crime. O mesmo se dá, evidentemente, com as contravenções, 
que só- diferem em grau, segundo o jufzo do legislador, embora a 
existência de teorias apontando distinções em função do elemento 
subjetivo. 
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Certamente não se considera "habitualmente entregue à 
ociosidade" quem não encontre trabalho por contigcncia de mer~ 
cado. 

Os aplicadores da lei merecem a confiança de que saibam distin
guir a vítima dessa conjuntura dos profissionais da má vida, reprova
dos veementemente no curso da História. 

A norma tem função educadora, dela emerge um comando que 
representa também o valor cultural da nação - com o qual não se 
ajusta a indiferença do ordenamento jurídico diante de fato ccnsUl::a,
do como a. ociosidade habitual. 

O objetivo que seria alcançado - proteger pessoas desemprega
das de eventual distorção na aplicação da lei, situação lamentâvel de 
que não estã livre qualquer norma - não justifica a destipificação 
proposta.. 

Além disso, o projeto ensejaria o conflito de normas, pois ~ ã 
ocupação ilícita a que ele se refere acaba sendo um ilícito penal. 

Constitucional e jurídico. o projeto é de ser rejeitado quanto ao 
mérito. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1978 - Daniel Krleger, Presi
dente - Accioly Filho, Relator - Nelson Carneiro - Otto Lehmarin 
- HeMdlo Nunes - Leite Chaves - Oslres Teixeira - Wilson 
Gonçalves - Maltos Leão. 

PARECER N' ZO, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado n'1 244, de 1971, que "estabelece que as listas 
para a escolha dos reitores das Universidades estaduais e 
municipais obedecerio às normas estabelecidas em seus 
respe~tivo5 Estatutos". 

Relator: Senador Osires Teixeira 

a eminente Senador Franco Montero, com o Projeto de Lei do 
Senado n" 244, de 1977. pretende estabelecer o princípio de que"as 
listas para a escolha dos reitores das Universidades estaduais e 
municipais obedecerão às normas estabelecidas em seus respectivos 
Estatutos". 

a projeto inspirou-se, segundo tudo indica, na momentosa 
questão que envolveu a Universidade de São Paulo, amplamente 
noticiada pela imprensa, relativa à lista sêxtupla que se exigiu daque
la Universidade para a eleição de seu novo Reitor. 

O assunto, aliás, é referido expressamente na Justificação do 
Projeto: 

..... Saliente-se ademais, em abono da presente proposi
tura que o Egrégio Conselho Universitário da maior 
Universidade estadual do pais, a Universidade d!! São Paulo, 
em sua sessão de 27 de outubro de 1977, por unanimidade de 
votos, entendeu que a Lei e o Decreto federais em tela não 
poderiam, ao arrepio do expresso teor do Estatuto 
Universitário bai:'tado pelo Decreto Estadual n" 52.326, de 
16 de dezembro de [969 (art. 28), compelir a USP a 
organizar lista sêxtupla para a eleição de seu novo Reitor." 

A Justificação do projeto está muito bem fundamentada. 
Demonstra-se em tal estudo que, se à União cabe legislar sobre as 
diretrizes e bases da educação nacional, reserva-se aos Estados -
sempre por força da Constitu.ição Federal - a competência para 
organizar o seu sistema de ensino, _ 

Quanto à autonomia universitãria, princípio que norteia o 
ordenamento constitucional_ e jurídico da democracia brasileira, o 
estudo do Senador Franco Montoro também demonstra que, pela 
Lei n'/' 5,540, de 28-11-68, está ela plenamente assegurada. 

Causam estranheza ao autor, em conseqtlência, a Lei n" 6.420, 
de 3·6-77, e o Decreto nl' 80.536, de lI-H'1.7Q, que impuseram às 
Universidades Estaduais e Municipais o preceito da organização de 
lista sêxtupla para a escolha de Reitores, interferindo, assim, na 
economia interna de estabelecimentos que, regulados pelos seus pró
prios Estatutos, deviam ter preservadas suas autonomias, 

Ressalta a Justificação: 

"Não pode a lei federal, em t6pico que, por sua nature
za, não constitui diretriz e. base da educação nacional, retirar 
aos Estados e M unicipios o poder de editar preceitos estalutã .. 
rios compreendidos em sua competência constitucional." 

A tese defendida pelo ilustre autor parece-nos correta e merece 
nosso apoio. 

Entretanto, registra-se uma tradição entre a tese e o Projeto, já 
que este, inspirado no bom propósito de corrigir anomalías, pretende 
que a lei federal interfira nas Universidades estaduais e municipais. 
Em oulros termos: o Projeto procura um processo de solução que, na 
Justificação, se demonstra inconstitucional e injurídica. 

Tal tentativa legislativa, acaso vitoriosa, talvez solucionasse o 
problema das listas sêxtuplas, mas criaria o mal maior de aceitar-se, 
como norma geral, a competência da lei federal de interferir na 
autonomia universitária que se pretende resguardar nos Estados e 
Municípios. 

Acreditamos que, para a neutralização de leis e decretos que 
ofendem a Constituição e uma estruturação jurídica dela emanada, 
existem instrumentos judiciais claramente definidos, que deVem ser 
exercitados na defesa dos princípios que devemos preservar como 
valores importantes da nossa cultura. A propositura legislativa, 
como solução, não nos parece o melhor caminho a ser trilhado em 
tais problemas. 

Isto posto. fundamentando-nos especialmente no brilhante estu
do oferecido pela Justificação de fis. 002, opinamos contrariamente 
ao Projeto de Lei do Senado nl' 244/77, por injuddico e inadequado. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1978. - Daniel Krieger,Presi
dente - Osires Teixeira, Relator - Wilson Gonçalves - Otto 
Lehmann - Cunha Lima, vencido - Accioly Filho - Nelson 
Carneiro, vencido - Leite Chaves, vencido. 

PARECER N' 21, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e J ll!Itiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado DI' 232, de 1977, que "dispõe sobre a aposenta. 
doria especial para o Bombeiro hidráulico e par. o Eletrlclsta 
do Grupo de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitá
rias". 

Relator: Senador Olto Lehm,,ªn~ 
_ O Projeto sob ex~me, de a,ut~ria,do ilustre Senador Benjamim 

Farah, objetíva declarar ptiri.Osas;iinsalubres e perigosas, para efeito 
de obtenção da aposentadoria especial de que trata o art. 91' da Lei n" 
5.890/73 - que alterou a legislação da Previdência Social -, as 
atividades de Bombeiro H~dráu1ico e de Eletricisla do Grupõ de 
Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias. 

Informa o Autor, na Justificação, que o· Projeto decorre de 
sugestão do Sindicato dos Oficiais Eletricistas e Trabalhadores na 
Indústria de Instalações Elétrica!!, Gãs, Hidráulicas e Sanitárias do 
Estado do Rio de Janeiro, 

Todavia, estabelece o dispositivo legal citado, que a aposenta~ 
doria especial será concedida no caso de "serviços que, para esse efei
to, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto 
do Poder Executfv6" (grifo nosso). 

A Lei, portanto, cuja modificação não foi objeto da proposição, 
subordina a declaração de periculosidade, a ato do Poder Executivo. 

Diante disso tem esta C6mis!lão, por constantes e reiteradas 
decisões, concluído sempre pela injuridicidade de Projetos idênticos, 
limitando seu entendimento ao fato de que, a caracterização de 
atividades penosas, insalubres ou perigosas, deve decorrer, na forma 
do art, 209 e seguintes da Cons_Qlidação das Leis do Trabalho, das 
norm,as e quadros que a respeito forem expedidos pelo Departamcm
to Nadorial de Segurança e Higiene do Trabalho, atendendo-se as
sim, não só a determinações legais vigentes, como à evidência de que 
somente um órgão técnico pode dar gradação qualitativa e quantita
tiva aQS riscos alegados. 
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Nada mais correto do que atribuir essa competência a um setor 
especializado, e não à lei, que ê genérica. 

Em face do exposto, nosso Parecer é pela rejeição do Projeto, 
por injurídica. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1978. - Daniel Krlcgel, 
Presidente - Otto Lebmann, Relator - Accloly Filho, vencido 
quanto à injuridicidade - Wilson Gonçalves -- Leite Chaves, 
vencido - Nelson Carneiro, vencido - Cunha Lima, vencido -
OsiresTeixeira.. 

PARECER N' 22, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiçat sobre o Projeto de 
Lei da Câmara nl' 115, de 1977 (nl' 3.20SRB, de 1976, na Casa 
de origem), que "revoga a LeI DI' 6.192, de 19 de dezembro de 
1974, que "dispõe sobre restrições a brasileiros naturalizados, 
e dá outras providências". 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Projeto da lavra do nobre Deputado Jorge Arbage, aprovado pe
la Câmara dos Deputados, visa a revogar a Lei n\" 6.192, de 19 de de
zembro de 1974, por considerã-Ia colidente com dispositivos consti~ 
tucionais. 

A Lei que se pretende declarar inconstitucional, estã assim redi
gida: 

Dispõe sobre restrições a brasileiros naturalizados, e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
Art. I\" ~ vedada qualquer distinção entre brasileiros natO$,e 

naturalizados. 
Art. 29 A condição de "brasileiro nato", exigida em leis ou 

decretos, para qualquer fim, fica modificada para a de "brasileiro". 
Art. 31' Não serão admitidos a registro os atos de constituição 

de sociedade comercial ou civil que contiverem restrição a brasileiro 
naturalizado. 

Art. 4~ Nos documentos públicos, a indicação da nacionaIi~ 
dade brasileira alcançada mediante naturalização far-se-á sem refe
rência a esta circunstância. 

Art.5\" A violação do disposto no artigo 19 desta L~i constituí 
contravenção penal, punida com as penas de prisão simples de quin~ 
ze dias a três meses e multa igual a tr!s vezes o valor do maior sª,lâJ;"iQ 
mínimo vigente no País. 

Art. 69_ Esta_ Leá entrarã em ... igor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrãrio." 

País de imigração, nada mais acertado do que procurar o Brasil 
diminuir as distâncias que separam brasileiros aqui nascidos e os 
que, nascidos alhures, afinal se incorporam, pela naturalização, à. 
nossa nacionalidade .. foi «5SC O- objetivo da questionada lei, que ape
nas não ressalvou, por desnecessário, as exceções que figuram na 
Constituição, e que, na hierarquia das leis, continuam a existir, ainda 
que não reproduzidas expressamente no novo texto. 

A boa têcnica legislativa impediu que assim se redigisse, por 
exemplo, o art. 19 da discutida lei: - "~vedada qualquer distinção 
entre brasileiros natos e naturalizados, salvo as constantes da Consti
tuição (arts._14S, II, b, 3, parãgrafo único, e 175, parãgrafo 1')". 

Mas da redação atual não se há concluir que revogadas estão 
aquelas restrições, porq ue, constitucionais, elas se sobrepõem e per
duram sobre o texto da lei ordinâria. Se ninguém pode escusar-se de 
responsabilidade alegando ignorância da lei, nào seria a Justiça 
Eleitoral que inscreveria candidatos constitucionalmente inelegfveis, 
nem o Poder Executivo pretenderia nomear, e muito menos esta 
Casa aprovaria. Ministros e Embaixadores que não fossem brasilei~ 
ros natos. Nem os quadros das Forças Armadas se abririam ao aces~ 
so de naturalizados, eis que a interpretação do tex.to da Lei se teria de 
fazer em cotejo com o dispositivo constitucional, que haveria de pre
valecer em todas as hipóteses. E as repartições competentes não 
autorizariam o curso de embarcações, em que respeitadas não tives~ 

sem sído as determinações irrevogadas do art. 175, § I\", da 
Constituição. 

A afirmação do art. I\" da Lei somente ~ primeira vista choca pe
la sua amplitude. Mas ela hã de ser interpretada, como todos os 
dispositivos legais, à luz da Constituição, que é a lei das leis. 

A missào de declarar a inconstitucionalidade da lei deve ser, em 
regra, do Poder Judiciãrio. 

Não vejo assim como votar pela aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara n'" 115/17. A lei, tal como redigida, serve ao prop6sito de in
tegração, na vida nacional, de quantos estrangeiros decidiram abri~ 
gar..se sob a proteção de nossa legislação, e participam definitivamen~ 
te da comunhão nacional. Se o Projeto não ê inconstitp.cional, nem 
injuridico, meu voto, no mérito, que nos cumpre examinar, ê pela 
sua rejeição. A Constituição e a Lei n9 6.192 podem continuar a 
coexistir, harmonizando-se os seus dispositivos. 

É o meu voto, smj. 
Sala das Comissões, 8 de março de 1978. - Daniel Krleger, Pre

sidente - Nelson Carneiro, Relator - Leite Chaves - Wilson Gon
çalves - Osires Teixeira - Dirceu Cardoso - Cunha Uma - OUo 
Lehmann - Accioly Filho. 

PARECER N' 23, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nl' 159, de 1977, que dispõe sobre lo "cessão dos 
auditórios existentes em edificios públicOs para espet'culos de 
interesse cultural". - ---

- Relator: Senador Otto Lebmann. 
O Frojeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Vasconcelos 

Torres, objetiva permitir a utilização, para fins culturais mediante 
convênio ou contrato, dos auditórios eXistentes nos editlcios p6-
blicos da União, desde que não ocorra prejuízo às atividades a que SCI 

destinam. 
Na justificação, salienta o Autor que, enquanto permanecem 

fechados e ociosos esses auditórios - que descreve como "salas lu
xuos_as, atapetadas, refrigeradas, com cadeiras estofadas, revesti
mento acústico, palco, tela, instalações de projeção e de som (. .. ) ~6 
ocupadas ocasionalmente, para uma conferência, um congresso, 
uma cerimônia de formatura ou para espetâculos de carâtef 
elitista", e cuja manutenção "é uma péssima destinação que se está 
dand.o ao dinheiro do contribuinte" -, udefrontamo-noli com uma 

-situação lamentável em matéria de diversões públicas". 
A proposição é complementada por normas que indicam. como 

beneficiãrios da medida, os clubes de cinema, grupos de teatro ama
dor ou empresãrios qualificados; estabelece que os convênios ou 
çontratos não terão duração inferior a 6 (seis) meses; as' programa
ções deverão obedecer a critérios de alta seletividade, visando ao 
entretenimento e aprimoramento cultural; que o preÇo dos ingressos 
serã fixado "a nível que atenda a finalidade social do empreendi
mento", devendo a renda ser destinada "tão-somente, a cobrir as des-
pesas de custeio e de investimento do cessionârio". 

Percebe-se, inicialmente, que apesar de ressalvado, no artigo I\" 
do Projeto, que tais cessões se darão "sem prejuízos dos fins a que se 
destinam" não hâ como evjtar~se as dificuldades que surgirão toda 
vez que um deles esteja cedido por convênio ou contrato, e_ o 6rgã9 
cedente dele necessite. Outrossim, o critério "de alta seletividade" na 
escolha da programação, não corrigirá o defeito de elitismo. 
reclamado pelo Autor, com relação a eventuais espetáculos apresen
tados nessas salas; e, é de reconhecer-se a impossibilidade da constru
ção do valor do ingresso sem oferecer uma margem de lucro a quem 
promove e/ou participa da organização de espetãculos pl1blicos. 

Dessa forma,.o Projeto, resulta em mera interferência na utiliza
ção de próprios da União, sem proveito social comprovado e, mais 
que isso, com o inconveniente de criar uma expectativa de interven
ção na atividade privada que se dediCi ao ramo das diversões pú
blicas -, e sem que exista, para o justificar, qualquer obstâculo 
governamental que vede a concessão daquelas salas para espetãculos 
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ou projeções, quando solicitada, o que ocorre, além do mais, quase 
sempre em carâter gratuito. 

Diante do exposto, nosso Parecer é pela rejeição do Projeto por 
inoportuno e injurídica, jã que lhe falta o pressuposto do interesse 
social. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1978. - DanIel Krieger, 
Presidente. - Dtto Lehmann, Relator - Wilson Gonçalves - Acclo-
Iy Filho - Cunha Lima - Osires Teixeira - Nelson Carneiro _ 
Leite Chaves. 

PARECER N' 24, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nti' 176, de 1977, que umodifica a redaçio do art. 
59 da Lei 09 3.999, de 15 de dezembro de 1961". 

Relator: Senador QUo Lehmann 

De autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, o Projeto sob 
exame visa a alterar o artigo 5'i' da Lei nl' 3.999, de 15 de dezembro de 
1961, fixando remuneração mInima dos médicos em quantia corres
pondente a 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo da região em 
que exercem a profissão. . -

Para melhor compreensão da matéria, transcrevemos alguns dis· 
positívos da mencionada lei: 

Art. 21' A classificação de atividades ou tarefas, desdo
brando-se por funções, será a seguinte: 

a) médicos (seja qual for especialidade); 
b) auxiliares (auxiliares de laboratoristas e radiologia e 

internos), 
Art. SI' Fica fixado o salário mínimo dos médicos em 

quantia igual a três vezes e o dos auxiliares a duas vezes mais 
o salário mínimo comum das regiões ou sub-regiões em que 
exercerem a profissão. 

Art. 61' O disposto no art. SI' aplica-se aos médicos 
que, não sujeitos ao horário previsto na aIfnea a do art. 81' 
prestam assistência domiciliar por conta de pessoas físicas ou 
jurídicas de direito -privado, cOmo empregados destas, 
mediante remuneração por prazo determinado. 

Art. 8' A duração norm!;.! do trabalho, salvo acordo es
crito que não fira de modo algum o disposto no art. 12, serâ: 

a) para médicos, no mínimo de duas horas e no máximq 
de quatro horas diárias; 

b) para os auxiliares, será de quatro horas diárias. 
Art. 22. As disposições desta lei são extensivas aos cio 

rurgiões-dentistas, inclusive, aos que trabalham em organiza· 
cõçs sindicais. 

Como se vê, da leitura de alguns dispositivos contidos na lei que 
se intenta modificar, conclu(mos_ pela impossibilidade de aprovação 
do projeto. sob pena de grave injuridicidade e igual atentado aos seus 
objetivos. 

Com efeito, o projeto, entre outras anomalias, olvida a figura du 
auxiliar médico; estabelece diferentes jornadas para as ativ~dades 

médicas; omite a extensibilidade das disposições da lei aos cirurgiões
dentistas etc ... 

Apesar do inquestionâvel alcance social da medida, entendemos 
que o projeto não pode prosperar, ante as imperfeições aludidas. 

Pelo exposto. apesar de constitucional, verificaMse a injuridi
cidade da proposição, à vista dos conflitos que operaria na execução 
da própria Lei n9 3.999, de 1961. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1978, - Daniel Krleger, 
Presidente - Qtto Lehmann, Relator - Nelson Carneiro, sem voto 
- Leite Chaves - Wilson Gonçalves - Accioly Filho, vencido -
Cunha Lima - Qsires TeIxeira, vencido. 

PARECER N' 25, DE 1978 

ria Comissão de ConstituIção e Justiça, sobre o Projeto de 
Lei do Senado nl' 26, de 1975, que "altera e acrescenta disposi
tivos na Lei nl' 5.682, de 21 de Julho de 1971 (Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos)". 

Relator: Senador Gustavo Capanema 

O presente Projeto volta a reexame desta Comissão, em virtude 
de aprovação do Requerimento n9 438, de 1975. do ilustre Senador 
Franco Montora. 

2. No primeiro pronunciamento, em que fomos relator, 
concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa e, no mérito, peta aprovação da matéria nos termos do 
Substitutivo de fls. 19-20. 

3. Por ocasião dos discursos proferidos quando da sessão de 
24-9-75, manifestaram-se divergências sobre se e em que medida o 
Projeto introduz inovações e a propósito da conveniência delas. 

Cumpre-nos, especialmente, analisar a asserção do ilustre 
Senador Franco Montoro, de que o parecer da Comissão leva a uma 
interpretação inexata por afirmar que as modificações propostas no 
projeto são duas e que a primeira "destina-se a permitir que as deli
berações das convenções municipais possam ser tomadas "com o 
quorum mínimo de dez por cento, calculado sobre o número mínimo 
para a constituIção do Diretório Municipal, previsto no art. 35 da 
Lei Orgânica". E isso não seria exato por não inovar, nessa parte, o 
Projeto. 

Se é verdade que o quorum de 10% já estava previsto desde a 
alteração introduzida pela Lei n9 5.781, de 7M6-72, o presente Proje
to, no entamo, acrescenta mais dois parágrafos ao art. 33, nos quais 
estão, propriamente, a primeira ordem de inovações por ele 
preconizadas. Ao § 21' já nos referíramos no relatório do Parecer 
anterior, enquanto o § 39 foi objeto de modificação no substitutivo 
oferecido no final do Parecer, no qual se prevê a pennissão de 
funcionamento de seções de Convenção para a votação em locais 
diversos, sempre com a presença de um observador designado pelo 
Juiz eleitoral em cada Seção. 

4. Aflrmou, ainda, o ilustre Senador Franco. Montoro que o 
Parecer da Comissào não se refere ao mérito da medida constante do 
arL 21' do Projeto. 

Ora. a referência a essa inovação figura na segunda parte dos 
Consideranda do Parecer. E se dissemos, logo antes do Substitutivo, 
que "feito detido exame da matéria, entende a Comissão de Consti
tuição e Justiça que o projeto. no que se refere ao seu mérito, deve ser 
aprovado nos termos do seguinte substitutivo ... ", e se aquele disposi
tivo consta áo Substitutivo, -torna-se claro que lhe aprovamos o 
mérito, ante as razões aduzidas pelo Autor. 

5. Isso posto, ratificando os termo~. do Parecer anterior, 
consideramos o Projeto constitucional, jurídico e de boa técnica 
legislativa e o aprovamos, no mérito, nos termos do Substitutivo 
apresentado. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1978. - Daniel Krleger, 
Presidente - Gustavo Capanema, Relator - Accloly Filho - Leite 
Chaves - Wilson Gonçalves - Osires Teixeira - Nelson Carneiro, 
com restrições - Otto Lehmann - Mattos Leio. 

PARECER N' 26, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o OfiCio 
"S" n9 21, de 1977 (Oficio n9 47-P/MC, de 14-10-77, na ori
gem), do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
encaminhando ao Senado Federal, cópias das notas taqulgr'fi
cas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal n05 autos do 
Recurso Extr"ordlnárlo nl' 81.590, do Estado de Sio Paulo, o 
qual declarou Insconstituclonais as Resoluções nl's 29/72 e 
1/73, da Secretaria de Educação daquele Estado. 

Relator: Senador Otto Lehmann 
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal encaminhou 

ao Senado Federal cópias das notas taquigráficas e do acórdão 
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proferido pelo Pretória Excelso nos autos do Recurso Extraordiná
rio n(lO 81.590, do Estado de São Paulo, o qual declarou inconstitucio
nais as Resoluções n9s 29/72 e 1/73, da Secretaria de Educação 
daquele Estado. 

Narram os autos que a Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo expediu resolução subordinando a matrícula nas escolas 
oficiais ao critério sócio-económico, em detrimento, como no caso 
do recorrente, que se viu preterido, em face do referido critério, ape
sar de ter conseguido notas mais altas nos exames unificados de 
Matemática e Português. Porque apresentava situação econãmica 
superior aos que lhe vinham atrás, foi rebaixado na classificação ge
ra. 

A sentença de primeira instância denegou a segurança que, por 
sua vez, foi mantida pelo Tribunal de Justiça, ao apreciar agravo de 
petição, julgado pela Quinta Câmara Civil. 

Irresignado, o vencido interpós recurso extraordinário, com 
fundamento no art. 119, nl' I1I,letras a e c, da Constituição, alegan
do ofensa aos arts. 153,§ II' e 176, § 39, n9 III, da própria Lei Maior. 

Fazendo alusão à relevância da matéria constitucional, o 
eminente Ministro Relator, Cunha Peixoto, deferiu o processamento 
do recurso, reportando-se ao despacho do Desembargador Young 
da Costa Manso, que admitiu o recurso no Tribunal Paulista. 

A douta Procuradoria-Geral da República opinou pelo provi
mento do recurso, frisando que o "princípio da legalidade, em maté
ria do direito de todos à educaçao como dever do &tado (Artigo 176 
da C.F.) requer acentuadas cautelas nas restrições que se hajam de fa
zer a tal direito". 

O Ministro Relator salientou, em fundamentado voto, a ilega
lidade das Portarias n9s 29/72 e 1/73, da Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo. 

Com efeito, nos termos da norma administrativa impugnada, a 
admissão nos ginãsios oficiais, no segundo ciclo, passou a depender 
de uma prova unificada de Português e Matemática e, também, a 
aferição das contribuições do Imposto de Renda, valorizando aque
les que não pagavam, ou dando peso gradativo, para os que não pa
gavam ou contribuíssem com maior parcela para o Imposto de Ren
da. O fato é que, os não contribuintes do Imposto de Renda ou que o 
fizessem em pequena escala preteririam aqueles mais afortunados, 
embora estes houvessem logrado melhor classificação. 

O artigo" 176 da Constituição_ estabelece que "a educação,.inspi
rada no principia da unidade nacional e nos ideais de liberdade-e soli
dariedade humana, é direito de todos e dever do Estado, e será dada 
no lar e na escola". E para deixar mais clara a sua intenção, o legisla
dor, no n~ III, do § 3~, deste dispositivo, dispós ser igualmente gratui
to o ensino público para quantos no nfvel médio e no superior de
monstrarem efetivo aproveitamento e provarem falta ou insuficiência de 
recurso. 

Portanto, aduz o eminente Relator, "ao economicamente sufi
ciente não está o Estado obrigado a fornecer-lhe ensino médio ou su
perior gratuito. Criando estabelecimento, poderá e:dgir dele taxas 
escolares; o que não será lícito é impedi-lo, através de critérios econó
micos, de disputar vagas em igualdade de condições de aptidão inte
lectual com os demais". 

Pedindo vista dos autos, o eminente Ministro Bilac Pinto, dis
cordando do Relator, opinou pelo não conhecimento do recurso, 
sustentando que o acórdão recorrido manteve a deçisão de primeira 
instância que, a seu ver, apreciou corretamente a espécie, demo-ns
trando a perfeita compatibilidade da conjugação do crit~rio sócio
económico com o pedagógico, para a seleção de candidatos às vagas 
existentes na rede oficial de ensino do Estado de São Paulo. 

Em Sessão Plenária de 10 de março de 1976, o Supremo Tribu
nal Federal, conheceu e deu provimento ao Recurso Extraordinário 
n9 81.590 - S.P., vencido o Ministro Bilac Pinto, para declarar 
inconstitucionais as Resoluções n~s. 29/72 e 1/73, da Secretaria de 
Educação do Estado de São Paulo. 

o acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 8 de julho de 
1976 e transitou em julgado, com a seguinte ementa: 

"Ensino Público de 29 Grau - Critêrio Misto condi
cionado ao n[vel económico-familiar do estudante - Ilegali
dade. É ilegal o critério estabelecido em Portaria de Secretá
rio doEstado que condiciona o ingresso de estudante ao ensi
no público de 2~ Grau à situação económico-financeira fami
liar .do candidato, baseada no pagamento do Imposto de Ren
da." 

Assim, constatada a obediência aos aspectos- formais estabeleci
dos no art. 116 da Constituição, e tendo em vista o que preceitua o 
art. 42, VII, da Carta Magna, combinado com o art. 100, II, do 
Regimento Interno do Senado, formulamos o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 3, DE 1978 

Suspende a execução das Portarias n9s 29/72 e 1/73, da 
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos ter
mos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida, 
em 10 de março de 1976. nos autos do Recurso Extraordinário 
n9 SI.590, do Estado de São Paulo, a execução das Portarias 
n~s 29/72 e 1/73, da Secretaria de Educação daquele Estado. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1978. - Daniel Krieger, 
Presidente - Otto Lehmann, Relator - Nelson Carneiro - Leite 
Chaves -:- Wilson Gon~alves - Maitos Leio - Accioly Filho - Dir
ceu Cardoso - Osires Teixeira, 

PARECER N' 27, DE 1978 

Da Comissão de Constituição e Justl~a, sobre o Oficio 
"S" ~ 22, de 1977 (n9 52-P/MC, de 31-10-77, na origem) 
"do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federai, 
encaminhando ao Senado Federal, cópias das notas taqulgráfi
eas e do acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordiná
rio n~ 77.705, do Estado do Maranhão, no qual o Supremo 
Tribunal Federal em não conhecendo do recurso, confirmou a 
inconstitucionalidade da Lei n~ 3.267, de 14 de setembro de 
1972, daquele Estado". 

Relator: Senador Nelson Carneiro 
Ao apreciar o Recurso Extraordinârio n9 77.705, do Estado do 

Maranhão, o Supremo Tribunal Federal, em sessão de 1.4 de 
setembro de 1942, resolveu, por unanimidade, dele não conhecer, 
mantendo acórdão do Supremo Tribunal Eleit.oral, que entendeu 
"contaminada de inconstitucionalidade a Lei Estadual n~ 3.267/72", 
"por inobservância a normas legais de órbita federal". 

Hipótese semelhante já foi apreciada por esta Comissão, que, 
acompanhando o lúcido parecer do Senado Accioly Filho, entendeu 
que era de ser arquivado pedido que também se referia e de cujo 
recurso não conhecera o Egrégio Supremo Tribunal Federal (Ofício 
n~ 31/70, Parecer n(lO 282, de 1971). 

Nos casos dos autos, a decisão de inconstitucionalidade é do 
Superior Tribunal Eleitoral, e do recurso dela Interposto não conhe
ceu a Suprema Corte. Assim, a decisào não é sua, e escapa ao 
Congresso Nacional qualquer declaração a respeito, face do disposto 
no art. 42, VII, da Constituição. 

Meu voto, assim, é peta arquivamento do Ofício "S" nl' 22, de 
1977. 

1: o meu voto. 
Sala das Comissões, 8 de março de 1978. - Daniel Krleger, 

Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Leite Chaves - Wilson 
Gonçalves - Helvídio Nunes - Mllttos Leio - Oslres Teixeira - Ot
to Lehmann. 
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PARECER N' 28, DE 1978 

Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei da Câ
mara DI' 61, de 1977 (DI' 947-B, de 1975, na Casa de origem), 
que "dispõe sobre inscri4;Bo obrigatória que deve constar do ró
tulo ou embalagem de produto estrangeiro com similar no Bra
sil, e dá outras providências". 

Relator: Senador Murilo Paraiso 

Chega a esta COOlissão Projeto do ilustre Deputado Siqueira 
Campos. que obriga a inscrição. no r6tulo ou embalagem, de frase 
indicativa da existência de simílar brasileiro, quando o produto es
trangeiro, destinado à comercialização interna, for também produ
zido no País. 

Para que tenha efetividade Q disposto em seu art. 19, a proposi
ção determina também que o Ministério da Indústria e do Comércio 
divulgue, periodicamente, relação completa dos produtos que o Bra
sH importa e que têm similªres nacionais. 

O ponto central da justificação ao Projeto está referido ao obje
tivo de "valorizar a indústria nacional", coerentemente com o está
gio de de,.<ienvolvimento a que atingiu o País, o que possibilita, 
acrescenta o ilustre representante do Estado de Goiás na outra Casa 
do Congresso Nacional, "opor o produto nacional ao estrangeiro, 
sem constrangimento ou inferiori.dades tolas". 

Sob o ponto de vista económico, em çonseqilência da aprovação 
do Projeto, pode ocorrer um pequeno acréscimo de preço do produ
to importado, cabendo verificar as repercussões que podem daí advir. 

Em primeiro lugar. na medida em que os produtos es.trangeiros 
são. de modo geral, direcionados a um mercado. cujo poder aquisiti
vo é elevado, os efeitos sobre a demanda certamente não serào de 
vulto, possivelmente, atê. nulos. 

Ademais, como observa a justificação do _nobre representante 
gola no. a inscriçào ("Existe Produto Br.aw.dro .similar") aproveita, 
de forma racional, uma técnica de venda, "que o poder público brasi
leiro tem o direito e Q dever de utilizar em defesa e em proveito da 
indústria nacional". 

No trecho anterior sobressaem, evidentemente, dois termos 
(defesa e proveito) que sugerem e provocam uma anãlise. A defesª, 
do produto brasileiro, que vem definida no Projeto. não deixa de ser 
discriminatória. Essa postura, no entanto, é conseqüente, uma vez 
que o proveito é nacional. ainda mais quando uma redução dos gas
tos com importação representa. no momento, uma forma de desafo
gar a economia do País. 

Afora todas as vantagens já relacionadas, é possível vislumbrar 
também outros ~fcitos positivos derivados da iniciativa ora sob anãli
se. sobretudo sobre o emprego. no sentido abrangente do termo, em 
que estão incluídas novas oportunidades de investimento, indo atê 
maiores oportunidades para a mão-de-obra. 

Quanto às possíveis respostas externas. sob a forma de reta
liações, objetivando diminuir as importações brasileiras, releva no
tar. basicamente. que, mesmo sem que tivéssemos tomado medidas 
restritivas de porte, o protecionismo de outros países tem sido sem
pre anteposto, a fim de reduzir exportações brasileiras, sem grandes 
traumas, afinal, para a nossa economia. 

De outra parte, a protcção consubstanciada no Projeto em tela é 
mais de efeito moral que propriamente econômica. 

Ante o exposto, admitindo em toda a extensão os efeitos favo
ráveis antevistos no Projeto de Lei da Câmara n9 61, de 1977, somos 
pela sua aprovação. 

Sala das Comissões. 9 de março de 1978. - Marcos Freire) Pre
sidente -l\1urilo Paraiso, Relator - Otair Bcck~r - Agenor Maria 
- Luiz Ca"alcante, vencido - Arnon de Mello - Dinarte Mariz
Milton Cabral, vencido. 

PARECERESN'S 29E30,DE 1978 

Sobre Q Projeto de Lei do Senado n~ 281, de 1976, que 
"estabelece a obrigatoriedade de garantia, a ser dada pelo 
rabricante, para os pneus comercializados". 

PARECER N9 29, DE 1978 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Leite Chaves. 
De autoria do nobre Senador Vasconcelos Torres, tal projeto 

visa estabelecer obrigatoriedade de garantia, forinã ·para o efetivo 
cumprimento da obrigação, bem como estipular prazo para tal 
gãrantia, -com relação a pneus de primeira comercialização, os 
chamados "pneus novos". 

Segundo seu ilustre autor, a proposição tem como escopo 4'asse
gurar ao consumidor, anónimo e sacrificado, sustentáculo de tÇldas 
as linhas de produção industrial, uma garantia efetiva contra o logro 
premedita-do dos que fabricam os bens de consumo que ele, con
sumidor, é induzido pela propaganda a comprar e usar", trazendo à 
baila, em sua justincativa, aspectos fáticos e específicos sobre o que 
se pretende evitar. 

A proposição não fere qualquer dispositivo constitucional nem 
os prinCípios que norteiam ajurididdade; também, em sua apresenta
ção. segue princípios da técnica legislativa. -

Ass"im, ressalvada a atribuição da Comissão competente ao exa
me do mérito, somos pela sua aprovação, com relação à constitucio
nalidade ejuridicidade. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1977. - Daniel Krieger, 
Presidente. - Leite Chaves, Relator. - Nelson Carneiro - Accioly 
Filho - Helvídio 1"\unes - ItalMo Coelho - aUo Lehmann - Bene
dito Ferreira - Heitor Dias. 

PARECER N' 30, DE 1978 

Da Comissão de Economia· 

Relator: Senador Murilo Paraiso 
A. fim de ser examinado quanto ao seu méríto, vem a esta Comis

são de Economia o Projeto de Lei do Senado n9 281 {76, que "estabe
lece a obrigatoriedade de garantia, a ser dada pelo fabricante, para 
os pneus comercializados". 

Em seus dispositivos, a prop-osição obriga as fábricas de pneu
máticos a dar uma garantia de 60 (sessenta) dias, contra defeíias de 
fabricação. 

O Projeto em tela, segundo ajusiificação do autor, pretende pro
teger o consumidor contra "uma das características de filosofLa de 
produção hoje adotada em certas áreas industriais", que "é a de pro
duzir bens de escassa duração". A justificação também se ampara em 
denúncia recebida peta CPI de Defesa do Consumidor, instalada re~ 
Céntemente na Câmara dos Deputados. sobre a qual assim se mani
festa o autor: 

"Foi, há dias. divulgada denúncia recebida pela Comis
são Parlamentar de Inquérito de Defesa ao Consumidor, ins
talada na Câmara dos Deputados, segundo a qual os pneus 
fabricados pela Pirelli, especialmente os CN 36, usados em 
corridas de automóveis, são de péssima qualidade e causado
res de um grande número de acidentes. 

Segundo a informação em que me baseio, prestada pelo 
próprio relator da CPI, a Confederação Brasileira de Auto
mobilismo se prontificou a provar a má qualidade dos pneus 
CN 36, com o reforço dos depoimentos de diversos pilotos 
atuantes nas pistas nacionais . 

. Acompanharam a denúncia fotografLas dos pneus usa
dos na corrida de 10 de outubro no Autódromo de Tarumã, 
que, após [2 minutos de uso. desmancharam-se como se tives
sem sido recapados. Essa ocorréncia segundo o relator da 
CPI, deverá também ser confirmada pelos depoimentos dos 
pilotos Sharp e Celidônio, 

Consta da denúncia que os preços ultrapassam a tabela, 
já que a PireHi usa como intermediário das vendas do CN 36 
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a Pneus Bus, "firma que tem íntimas ligações com a fabrican
te". Acrescenta ainda que a Pirelli está forçando o uso do 
CN 36 em lugar do VR-Competição, por ser esse último de 
alto custo de fabricação, o que provocou o corte de sua pro
dução. No entanto, diz a dentlncia, a Pirelli insiste em afir
mar que a fabricação do VR continua, embora ele não seja 
encontrado em nenhum lwzar." 

Sem dúvida, as razões apontadas pelo ilustre Senador Vasconce
los Torres são incontestáveis. 

Apesar das releV',mtes contribuições prestadas pela Revolução 
Industrial, são visíveis as suas seqUelas, especificamente no que se po
de denominar de economia do desperd(cio. refletida na expressão bas
tante em voga na produção e comercialização de produtos: "descar
tAveI" . 

A proposição ~ oportuna, apesar de, a nosso ver, o autor ter si
do modesto ao limitar-se aos defeitos de fabricação, enquanto sabe
mos que as mesmas têcnicas de redução de durabilidade são utiliza
das na fabricação de pneumáticos. 

Dessa forma, consideramos a ex.igência de garantia contra defei
tos de fabricação o mínimo que se pode exigir dos produtores de 
pneus, pois corresponde a um custo inferior ao necessário para o 
desenvolvimento de processos produtivos redutores da vida útil dos 
mesmos. 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei do 
Senado n9 281/76. -

Sala das Comissões, 9 de março de 1978. - Marcos Freire, Pre
sidente - MurUo ParaIso, Relator _. Otalr Becker - Agenor Maria 
- Luiz Cavalcante - Dlnarte Mariz - Amon de Menô - MUton Ca
bral. 

PARECERES N0S 31 E 3Z, DE 1978 

Sobre o Projeto de Lei do Senado nl' 51, de 1977, que 
"disciplina a venda, no comércio vareJista, dos cereais 
acondicionados em pacotes padronizados". 

PARECER No 31, DE 1978 
Da Comissio de Constitulçio e Justiça 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 
O Projeto de Lei do S~n~Ào 1'\9 51, de 1977, de autoria do ilustre 

Senador Vasconcelos Torres, vem ao exame da Comissão de 
ConstitU1ç~o e Tustiça, tornando obrigatório o uso de . .invó1ucros 
com peso de 1/2 (meio) quilo, 1 (um) quilo e 5 (cinco) quilos como 
medidas de peso oferecidas ao público. 

Procura definir a expressão ugêneros alimenHcios", todos os 
artigos oferecidos ao público e destinado à alimentação, como se 
encontra estatu(do no § 21' do projeto, 

No § 21', item I, determina que sejam atingidos todos e quaisquer 
produtos, sejam ln natura, sejam manufaturados ou, transformados. 

No artigo 29, fixa prazo para regulamentação da lei; capitula 
sanções aos transgressores, atingindo, a pena, atê ao direito de 
comêrcio, quando reincidentes. 

O projeto está, no que tange ao com6rcio retalhist.a, bem 
justificado. 

Consta de um trecho da justificação: 

..... que em nome desse consumo que definiria a socieda
de do nosso tempo - o mais forte, economicamente, 
aproveite~se dos meios de coaçao de que dispõe (suas 
estruturas comerciais) e tente levar o mais fraco, o mais 
pobre, a comprar mais do que quer, do que pode pagar." 

Convi:m, no entanto, ressaltar que proposição no mesmo senti
do fora apresentada em 1975 (Projeto de Lei do Senado nl' 263/75), 
apreciada por esta Comissão e pelas Comíssões de Agricultura, 
Economia e de Finanças, não alcançando o fim coUmado, que era 
~ua aprovação. 

Nessa oportunidade, o projeto foi distribuído, tambêm, à 
Comissão de Economia, com exclusão das anteriores - Agricultura 
e de Finanças. 

Quanto ao aspecto que nos cabe ex.aminar, não encontramos 
nenhum óbice à tramitação do Projeto. 

Trata-se de prerrogativa constitucional do Parlamentar e seus 
prop6sitos não colidem com o ordenamento jurídico brasileiro e a 
boa têcnica legislativa. 

Isto posto, opinamos favoravelmente ao Projeto de Lei do 
Senado nl' SI, de 1977, quanto à sua constitucionalidade ejuridici
dade. 

r: o nosso parecer. 
Sala das Comissões, 28 de setembro"de 1977. - Leite ChaTe!, 

Presidente em exercício - Dirceu Cardoso, Relator - OUo 
Lehmann, vencido por considerar a miiértã ·ãl6m de inconveniente, 
inconstitucional. Ademais, projeto igual já foi rejeitado pelo Senado. 
- Helvfdio Nunes, com restrições - Orestes QuércJa - Nelson Caro 
neiro - Wilson Gonçalves - Cunha Lima - Benedito Ferreira. 

PARECER N0 32, DE 1978 
Da Comissio de Economia 

Relator: Senador Murilo ParaIso 

De autoria do ilustre Senador Vasconcelos Torres, vem a exame 
desta Comissão de Economia, o Projeto de Lei do Senado n9 51/17, 
que "disciplina a venda, no comêrcio varejista, dos cereais acondi
cionados em pacotes padronizados". 

O projeto visa a obrigar os estabelecimentos comerciais varejis
tas, que vendam, a peso, ganeros alimentícios pré-acondicionados 
em invólucros de plásticos, papel ou pano, a oferecerem à opção dos 
consumidores embalagens' que contenham meio-quilo, um quilo e 
cinco quilos. 

A Justificação apresentada pelo autor se fundamenta na "defe
sa do homem comum", impedindo que seja induzido a comprar mais 
do que quer e do que pode. 

A nosso ver, apesar da importância de que se reveste a matéria, 
o assunto deveria ser resolvido a nível normativo de grau inferior, 
consoante determinação da Lei Delegada n9 4/64. 

De acordo com o que dispõe o Decreto nl' 75.730/75, a SUNAB 
detém o poder normativo para solucionar o problema, que ressal
tamos ser relevante, e que vem desafiando a autoridade est~tal. ~ 
caso bastante freqUente, em supermercados, a colocação à venda 
apenas de embalagens contendo 5 quilos de açúcar, deixando ao 
consumidor de pequeno poder aquisitivo a opção entre consumir 
mais do que poderia ou desejaria, ou, simplesmente, deixar de consu
mir. 

Cumpre-nos, aínda, destacar que a redação do § 11', onde se lê: 
"mais de dez quilos". deveria ser: "mais de cinco quilos", a fim de 
guardar coerência com o texto do caput do artigo (11'). 

Assim, em face das inconveniências apontadas, não há como 
justificar o acolhimento da propositura, ressalvadas as nobres e ele~ 
vadas intenções do seu autor. 

Do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei do 
Senado nl' 51. de 1977. 

Sala das Comissões, 9 de março de 1978. - Marcos FreIre, 
Presidente - Murilo Paralso, Relator - Otalr Becker - Agenor 
Maria - Luiz Cavalcante - Dlnarte Mariz - Amou de Mello -
Milton Cabral. 

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

Na próxima segunda-feira - dia 13 - visitará o Senado Fe
deral Sua Alteza Real o.) Príncipe Charles da Inglaterra. 

A Presidência convida os Srs. Senadores a comparecerem ao 
Salão Nobre desta Casa, às 11 horas e 5 minutos, a fim de recepciona
rem o ilustre visitante, que traz ao Parlamento a amizade e cordiali
dade do povo inglês, 
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o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Sobre a mesa, 
projetas de lei que serão lidos pelo Sr., 19-5ecretário. 

$40 lidos os seguitrtes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N'll, DE 1978 

Altera o art. 27 da Lei DI' 6.383, de 7 de detembro de 1976. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. II' O art. 27 caput. e seu item I, da Lei n'1 6.383, de 7 de 
d.ezetnbro de 1976, passam a viger com a seguinte redação: 

"Art. 27 O processo discriminatório previsto nesta lei 
aplicar-se--á. no que couber, às terras devolutas estaduais e 
municipais, observado o seguinte: 

I - na instância administrativa, por intermédio de 
órgão estadual ou municipal específico, ou através do Institu
to Nacional de Colonização e Reforma Agrária ~ INCRA
mediante convênio. 

11- .. , ........ -.....•.... -............... '." ~_. ~ T:-~_ 

Justlficaçio 

O presente projeto tem por objetivo sanar uma lacuna deixada 
pela Lei n'" 6.383, de 7 de dezembro de 1976, que estabeleceu o pro
cesso de discriminação de terras devolutas da União, 

De fato, com o ad vento da referida lei, ficaram os munidpios 
impossibilitados de ingressarem na sistcmâ,tica da discriminação 
adrnimstrativa de suas terras. uma vez que o art, 27 do cítaQÇ) diplo· 
ma legal di2.: respeito, tão-somente. às terras dos Estados, sem men
'Cionar, como devera, as do domJni9 municipal. 

Em verdade, os municípios, antes do advento da Lei n9 3,081, 
de 1956, jã faziam a discriminação administrativa de suas -terras 
devolutas, Com o surgimento da retrocitada lei, porém, a discrimina
ção passou a ser exclusivamente jUdiciai, situacão que s6 Se atiérou 
com a Lei n'" 6.383, de 1976. que admitiu, ao lado da judicial, tam
bém a discriminação administrativa para as terras devolutas da 
União e dos Estados, esquecendo, no entanto, aS dos Municfpios. 

Na prática, a discriminação administrativa de terras devolutas, 
n.() âmbito municipal, tem dado bons resultados, à vista da economia 
processual que o sistema oferece e, ao mesmo tempo, da possibilida
de que se efetiva de solu-cionar situações amigavelmente entre os pr6-
prios munícipes, sem maiores ônus, decorrentes de despesas judiciais 
e advocatícias. 

Sala das Sessões, 10 de março de 1978 -Jarbas PalJlulnho. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 6.383, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976 

Dispõe sobre o processo discriminatório de terras devolu
tas da União, e d' outras providências. 

Art, 27, O processo. discriminatório prevIsto nesta Lei aplicar-se~ 
fL, no que couber. às terras devolutas estaduais, observado o seguinte: 

1 .- na instância administrativa, por intermédio de órgão 
estadual específico, ou através do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária - rNeRA, mediante convênio; 

(J" Comissões de Constituição e Justiça e de 
Agn'cuJtura) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N'13, DE 1978 

"Dispõe sobre a transmlssio, por emissoras de r'dlo e 
televisão vinculadas à Unlio, de programas de debates sobre 
problemas brasileiros, e d' outras providências". 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. I'" As emissoras de rádio e televisão sob controle direto da 

União deverão, obrigatoriamente, reservar 1 (uma) hora de sua pro-

gramação semanal para a divulgação de d_ebates sobre problema_s 
brasUeiros j sob a responsabilidade do Congresso Nacional. 

Parágrafo único. Os debates de que trata este artigo serão 
sempre transmitidos às sextas~feiras, no horãrio entre as 20:00 (vinte) 
e 22:00 (vinte e duas) horas. 

Art. 2'" A organização dos debates sobre problemas brasileiros 
será efetuada pelos Comitês de Imprensa da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal, conjuntamente com 1 (um) representante indi
cado pela liderança de cada partido político. 

Art. 3'1' Independentemente de autorização especial, as demais 
emissoras de rádio e televisão em funcionamento nó Pais poderão 
retransmitir os programas de debates simultaneamente ou em horâ
rio diverso. através de gravação . 

. Art. 49 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
60 (sessenta) dias. 

Art. 5'1' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Are 6'" Revogam-se as disposições em contrãrio. 

Justificação 

A população brasileira vem atravessando acentuado processo 
de alienação quanto aos grandes problemas nacionais. Encontra~se 
na paradoxal situação de ignorar as causas e as eventuais soluções pa
ra os principais problemas que afligem a Nação. 

Nesse contexto, cumpre assinalar que cabe ao Estado criar 
condições para que os cidadãos se interessent pelo debate em lorno 
dos grandes problemas brasileiros, pois o atual alheamento da 
população dificulta a solução dos mesmos e enfraquece a Nação. 

A participação da comunidade exige, logicamente, que a popula
ção seja informada corretamente sobre o que ocorre no País e, em 
especial, sobre tudo que é decidido em seu nome, A informação cor
reta e isenta impõe o livre debate entre as principais correntes de 
pensamento, para que os diversos aspectos -dos: problemas sejam 
expostos e a opinião pública seja formada. 

A esta altura, cumpre assinalar que o pr6prio Governo, sentin
do a necessidade de incentivar essa participação e de colocar em 
exame e debate os assuntos de interesse nacional, promoveu a cria
ção, nos estabelecimentos de ensino superior, da disciplina de 
Estudos dos Problemas Brasileiros. 

A proposição tem por objetivo atender à essa necessidade, esten
dendo, de certa forma, o programa de estudos brasileiros a toda a 
população, através das emissoras de rádio e televisão diretamente 
vinculadas áUnião, 

Temos plena convicção de que a medida proposta colaborará 
sensivelmente para o aprimoramento das instituições democráticas 
nacionais, ensejando à nossa população uma visão objetiva da reali
dade em que vivemos e dos grandes problemas de nosso tempo, b 
urgente criar condições para o livre debate, suprindo lacuna que se 
verifica nas emissoras de rádio e televisão, particularmente nas 
oficias, 

Sala d~s Sessões, IOde março de 1978. - Franco Montoro. 

(À Comissão de Constituição e Justiça,) 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portel1a) - Os projetas após 
publicados serão enviados às Comissões competentes, 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique de La Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. 
Pronuncia o seguinte discurso,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A preocupação social deve marcar todos os empreendimentos 
humanos. e. mesmo um dever que a sociedade impõe aos que coman
dam grandes coletividades, 

li, recentemente, notícia sobre o atraso de pagamento a "bóias 
frias", por parte do poderoso grupo Atalla, De logo, alertou-me a 
gravidade do noticiârio, pois seria inconcebível que agrupamentos 
económicos fortes se descuidasseQ1'dá ma~éria-prima do seu sucesso: 
õ homem. Tive a satisfação de. ,após o notiçn-~rio comentado. deparar 
em O Globo, o desmentido à, pPbticação refe,r~di:i. _,!riunda dos traba-
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lhadores e dos empresários da cidade de Pirajuí, desm.entido que teve 
o apoio do prefeito local e da unanimidade dos vereadores da cida.de. 

O representante do povo, qualquer que seja a sua hierarquia 
legislativa, não pode ficar in.diferente a tais problemas, pelo que ale
grou-me saber que tudo foi apenas um equívoco trazido a público, 
mas de pronto por todos contestado. 

O recesso parlamentar foi o respons·âvel pelo retardo das consi
derações que aproveito neste momento para formular. S. Ex' o 
Ministro do Exército, General Bclfort Bethlem, em visita ao calenda 
Supremo Tribunal Federal em companhia de assessor seu, filho de 
eminente Ministro que honrou aquela Corte, deparando com a está
tua da Justiça, proclamou em conceito feliz, que, na balança, em um 
dos seus lados, deveria figurar"o coração". Tal princípio filosófico, 
reafirmou S. Ex', no banquete oferecido ao Presidente da Venezue
la, Andrés Peres. Confesso o meu maior entusiasmo por declaração 
de profundidade a mais marcante, e de conteúdo jurídico-sodal o 
mais significativo. 

É um homem de farda na mais alta posição executiva do Exérci
to Nacional, que se revela sensível e humano, retratando, sem dúvi
da, sentimentos os mais nobres e dignificantes. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estas considerações as faço, para 
que a História marque quem de forma tão precisa externou a crença 
dos que amam o Direito. Sem considerá-lo apenas um tex.to escrito, 
mas, sim, a palpitação humana em seu sentido mais verdadeiro. 
(Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr, Pr~sid~nte, no dia 6 do corrente mês, foi cúmemo
rado, com todo o carinho, o primeiro centenário de nasclmento do 
Professor Alphêo Portella Ferreira Alves, que nasceu na cidade de 
Anchieta, no Espírito Santo, mas, viveu quase toda a vida no Rio de 
Janeiro. onde foi Fundador, Professor e [Hretor da Escola de Huma
nidades, que produziu tantos e tão bons brasileiros, extremamente 
úteis à vida púbHca nacional. Também Fundador e Diretor da Facul
dade Livre de Direito e da Faculdade Livre de Odontologia, as pri
meiras Faculdades particulares criadas no Brasil. Diretor do Curso 
Freycinet, educandário que preparava os jovens para o ingresso nã 
antiga Escola Militar do Realengo. Entre seus alunos; figuram-brasi
leiros dos mais expressivos que a Hist6ria vem registrando, eminen
tes nas Forças Armadas, entre os quais, o atual Ministro do Exérci
to, o Gen. Fernando Bethlem. Foi Fundador e Diretor do Instituto 
Freycinet, Professor do Instituto de Ensino "secundário e do Colégio 
Frederico Ribeiro. 

Os seus alunos - profissionais liberais diversos, grandes profes
sores, brigadeiros. __ almirantes. generais - comemoraXll esse centená
rio, fazendo uma programação. entre as quais constou uma romaria 
ao túmulo do Professor Alpheo Portella, como era conhecido, e, 
além disso, missa na Igreja de Santa Cruz dos Militares e inaugura
ção de uma avenida que tem o seu nOme. 

O Professor Ponella, grande educador, foi também um ótimo 
chefe de família. Deixou filhos que merecem o nosso maior respeito, 
como a Dr~ Gladys Portella Barrozo Netto, o Cel. Joaquim Victori
no Portella Ferreira Alves, o Cel. Yonio Portelta Ferreira Alves e o 
CeI. Neomil Portella Ferrc:ira Alves, todos muito conceituados no 
Exército. 

Sr. Presidente, é muito difícil um professor do curso ginasial -
como era chamado naquele tempo, aliãs, um curso rigoroso feito 
através de cinco anos, sem muita sofisticação, comC\acontece hoje
atingir a uma notoriedade. Geralmente, passam à Hist6ria os gran
des mestres do curso superior, como ocorreu com o ProJessor Fran· 
cisco de Castro, o chamado "Divino Mestre", grande professor, 
grande orador e poeta, o Professor Torres Homem, Professor Miguel 
Couto. o Professor António Austregésilo, Professor Monteiro Filho, 
Aluisio de Castro. f1Jho de Francisco de Castro. Deix.em-me dtar 
também alguns que eu conheci, que foram meus mestres, como o 
grande Professor catarineos~. Guerreiro de Faria, ex-aluno do 

Prof. Porte lia; o Professor Benjamim Batista e o Professor Benja
mim Vinelli Batista _ o paijá morreu, mas o filho, que foi meu pro
fessor, está vivo, felizmente: o Professor Custódio Quaresma: o Pro
fessor Custódio Martins; o Professor Vieira Romeiro; o Professor 
Fróis da Fonseca, aliás emérito, mas que lecionou em v2.rias escolas, 
cujas cátedras todas elas conquistadas por concurso, nào s6 no Rio 
de Janeiro, mas também em Porto Alegre e na Escola do nosso ql!. ..... i· 
do colega, Senador R'uy Santos - tenho a impressão até de que foi 
profc..c:,sor de S. Ex~ 

O Sr. Ruy Santos (AR~A - BA) - Permite V. Ex' um apar-
te? 

o SR. BENJAMIM FARAH (MOS - RJ) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Eu era estudante, quando 
o Professor Frois da Fonseca fez o seu Concurso na Faculdade de 
Medicina da Bahia, para a Cadeira de Anatomia. O bairrismo 
baiano é muito forte. Frois da Fonseca concorria corn elementos da 
Bahia e só conseguiu a cátedra, realmente, pelo seu grande mere
cimento. Lembro-me de que se fez pouco da sua tese, de livre esco
lha. por ser de poucas pãginas, sobre - se não me falha a memória
uma anomalia do músculo peitoral e Frois da Fonseca respondeu: 

"t:. pequena, mas o que está a( é meu ". 

o SR. BENJAMIM FARAH (MOB - RJ) - Muito bem! 
V. Ex' traz um testemunho que vem enriquecer meu discurso. 

O Professor F rois da Fonseca era conquistador de cátedras, gra
ças à sua inteligência e grande cultura, que o fazia sempre derrotar os 
demais candidatos. Tive oportunidade de assistir, também, a alguns 
concursos famosos, não s6 na Faculdade de Medicina como" no Colé
gio D. Pedro II. Atualmente, esse tipo de concurso infelizmente não 
existe mais; hoje, a cátedra vale pelo acesso, em um sistema todo mo· 
derno, que não exige mais aquele esforço, aqueles riscos, e o cabedal 
de outrora. 

Citei aqui vários nomes de professores do curso superior, e teria 
ainda alguns para enumerar, como o do Professor Juliano Moreira, 
também baiano, professor famoso, psiquiatra, culto, que lecionou na 
Alemanha-,.em alemão, um homem de cor, de um conhecimento fora 
do comum. Ele era, em toda parte, respeit~do e admirado. 

A Facutdade de Medicina do Rio de Janeiro, como a da Bahia. 
a de Porto Alegre. a de São Paulo, etc., .enfim, as nossas Faculdades 
têm honrado este País através de seus grandes professores. Um 
professor do Curso Superior chega à cátedra e seu nome se proJeta 
com muíta freqUência. O Professor Paulino de Sousa, pai de dois 
grandes professores: Professor Augusto Paulino Filho - de quem 
fui aluno de Técnica Operatória - morreu, infelizmente, moço, era 
uma das grandes esperanças; o outro, que está vivo, é o Professor 
Fernando Paulino um dos grandes cirurgiões do Rio de Janeiro. O 
Professor Paulino dava aula com verdadeiro encantamento, conver
sava durante horas e horas e o aluno queria ouvir mais, tal a cultura 
e a maneira de se comunicar com os alunos. 

o Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MOS - RJ) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) _ v. Ex' falou um Juliano 
Moreira, ProfeSSOr de Psiquiatria. Juliano Moreira com· Rebouças e 
com Teodoro Sampaío constituíam a trilogia de gênios negros da 
Bahia. 

o SR. BENJAMIM FARAH (MOB - RJ) - MuitQoorigado 
aV.Ex' . 

Como dizia, esses professores a História vem registran.do, 
agora, um professor do primeiro e do segundo grau para se fixarem 
na escola têm que desenvolver uma atividade muito grande. O Profes
sor Porte[la, como nós todos conhecíamos, era homem de uma dedi
cação. esforço, bondade extraordinários; possuía um desprendi-
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menta, era um idealista, não se preocupava com dinheiro; homem 
que não tinha o desejo de enriquecer. Viveu pobre e morreu pobre. A 
grande fortuna que ete deixou foram os seus atunos e os seus filhos, 
O Professor Portela era convocado petas seus amigos, petos seus 
alunos, para dar aulas particulares, mas ele não cobrava essas aulas. 
Quando o aluno estava fraco nesta ou naquela matéria - e diga-se 
de passagem ele lecionava várias matérias: Matemática, Português. 
Francês, Inglês, enfim uma série de matérias, tinha uma cultura poli
mórfa - o Professor Portela, que não dispunha de tempo para dar 
aula particular numa sala, ele dizia assim: "Só disponho de um tem
po, queeu levo daqui da cidade até minha casa para jantar - porque 
o Professor Portela não almoçava, dava aula o dia inteiro, ia rapi
damente jantar e voltava para dar aula à noite - mas vaca não se 
preocupe em pagar, mas a aula que eu lhe vou dar será no bonde., no 
trajeto da cidade até o Rio Comprido". O Professor Portela morava 
na Rua Aureliano Portugal senào me falha a memória. E nesse tra
jeto, da cidade ao Rio Comprido, ele dava auta particular para o 
aluno, porque, como disse, faltava-lhe tempo. 

Era um abnegado, Sr. Presidente, um idealista, um homem que 
marcou a sua presença pela vonlade de ensinar e deixou uma plêiade 
imensa de ex-alunos, muito dos quais prestaram os melhores serviços 
ao País e muitos estão aí com os seus nomes em evidência. Por tudo 
isso, o Professor Portela merece um registro no Senado, porque 
realmente, deu uma contribujção valiosíssima ao desenvolvimento 
da Cultura. Foi um dos graQdes mestres do ensino de Humanidades, 
merece toda a nossa gratidão e, também, o respeito e a gratidão 
daqueles que receberam as suas aulas. Alêm do mais, a contribuição 
que ele deu ao Magistério Secundário é valiosa. Ele foi um grande 
professor, um idealista, um _apóstolo do ensino médio, no País. 
(Muito bem! Palmas.) 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Murilo Paraiso. (Pausa,) 

S, Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

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

O Brasil cultural está comemorando, com o maior respeito, o 
cinqUentenário de publicação de um dos maiores livros da literatura 
brasileira - o romance A Bagaceira. deJos~ Américo de Almeida
considerada obra das mais expressivas de nossa prosa de ficção, em 
todos os tempos. 

Editado em fevereiro de 1928, depois que novas coordenaQas 
surgiram no País, com o movimento modernista, alargando a visão 
dos problemas de criação literária, esse livro fundamental alcançaria 
extraordinâria repercussão por sua mensagem de conteúdQ_.social, 
mostrando a face dos sertões castigados pelas estiagens e os 
comoventes dramas de um povo atormentado e heróico, capaz de 
resistir aos mais rudes flagelos da natureza, 

José Américo de Almeida, homem do Nordeste, nascido na 
gloriosa Paraíba, de tantas legendas libertárias, conhecia 
profundamente o sofrimento secular de sua região e escreveu, com o 
irrecusável talento que possuí, um romance de amplas perspectivas, 
que a crítica haveria de consagrar como um capítulo especial das 
letras nacionais. 

O eminente escritor paraibano, diga-se de passagem, foi sempre 
uma voz a serviço dos grandes anseios e reivindicações do Nordeste, 
tendo ocupado, por duas vezes, o Ministério da Viação, em 1932 e 
em 1951, chegando, por seus méritos, à condição de candidato à 
Presidência da República, cm 1937. Político vocacionado e lúcido, 
fiel às tradições do povo brasileiro, seria responsável pelo fim do 
Estado Novo. em 1945, ao conceder famosa entrevista que estimulou 
o movimento de redemocratização do País, 

O seu nome é um símbolo vivo de dedicação à Pâtria e a ele as 
populações do Nordeste rendem sempre a homenagem de sua venera
ção cívica, evocando sua luta cm favor de melhores condições de vi
da para aquela importante faixa geogrãflca do Brasil. 

Nós, cearenses, de maneira particular, somos gratos ao ilustre 
intelectual e homem público por tudo quanto ele realizou, ao longo 
do tempo, em prol do nosso Estado, sobretudo, no campo da açuda
gem, da irrigação e das rodovias, ao integrar o Ministério da 
República. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex' uma 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Pois não. 
nobre Senador. 

O Sr. Benjamim Farah (MOB - RJ) - Quero solidarizar-me 
com V. Ex' nessa homenagem ao Ministro José Américo de Ahnei
da. Sou um dos devotos desse grande brasileiro, porque, quando eu 
era estudante, ete foi lançado candidato à Presidência da República e 
teve, realmente, uma faix.a popular muito grande, Os trabalhadores 
estavam do lado do Dr. José Américo e do outro lado estava a 
aristocracia. O candidato contrário era o Dr, A-rmando Sales de ÓH~ 
veira. Certamente, José Américo iria ganhar, mas, com a transforma
ção do Regime em Estado Novo, sua candidatura foi prejudicada. 
Ela, no entanto, empolgou os estudantes e trabalhadores. De um 
modo geral, era uma campanha muito forte. Quanto à sua obra, A 
Bagaceíra, lembro-me de que na época em que Humberto Campos 
estava no apogeu, escreveu constantemente críticas sobre livros e 
autores, além das obras notáveís em que ele sempre se evidenciou e, 
fazendo certa vez uma apreciação sobre A Bagaceira, disse que tinha 
medo de que o jovem escritor se desviasse para a política e 
abandonasse a literatura. Isto não aconteceu, porque José Américo 
chegou a alcançar o pantheon da Academía. As hºm!;.nag~ns que 
V. Ex' lhe presta são justas e. a elas também me associo, pois 
estamos diante de um grande brasileiro, dos mais ilustres e dignos 
que este País tem tido, Apesar da sua idade avançada, aos noventa 
anos, ê de uma lucidez extraordinâria e ainda continua a merecer o 
respeito não só do seu povo - o bravo povo paraibano - mas de 
todo o povo brasileiro, pelas excelsas virtudes que tem demonstrado 
em sua vida, que é ilibada, culta e um exemplo a todas_a.s gerações, 
presentes e futuras, 

O SR. MAURO BEJ'liEVlDES (MDS - CE) - Muito obrigaw 
do a V, Ex.', nobre Senador Benjamim Farah, pelo seu testemunho 
justo de enaltecimento ao grande escritor e ilustre político que é José 
Américo de Almeida. 

O Sr, Marcos Freire (MOB - PE) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MOB - CE) - Com prazer, 
nobre Senador Marcos Freire. 

O Sr. Mar~os Freire (MDB - PE) - A solidariedade que ê daw 
da pelo Senador Benjamim Farah, sem dúvida alguma não é apenas 
dele. mas de toda a Bancada do MDB, homenageando o homem 
público, o escritor, o intelectual, e nisso tudo ressaltando o liberal 
que é José Américo. Esses liberais que alguns consideram hoje intei
ramente ultrapassados, mas na verdade plenamente atuais, quando~ 
por exemplo, na grande obra que foi referida há poucos instantes, ele 
dava todo O' sentido sociai da verdadeira democracia, que neces
sariamente tem seu aspecto liberal e seu aspecto social igualitário, 
quando afirmava que "pior que morrer de fome no deserto é não ter 
o'que comer na terra de Canaã", Parabéns a V. Ex' 

O SR. MAURO BENEVIDES (MOB - CE) - Meus .grade
cimentos também a V, Ex', nobre Senador Marcos Freire, pelo seu 
aparte, formali:i!:ando, assim, manifestação de apoio de nossa Ban
cada a esta homenagem que estou a prestar a José Ainêrico de Almei
da, a pretexto da comemoração do cinqUentenário de publicação de 
A Bagaceira. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Honra-me V, Ex' 
com um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MOB - CE) - Com todo o 
prazer, nobre Líder Eurico Rezende. 
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o Sr. Eurico Rezende (ARENA _ ES) - Está V. Ex' faz.endo 
um discurso nacional, porque abordando vulto nacional e com base 
num livro nacional, daí não estranhar, pelo contrário, receber com 
agrado, a intervenção ecuJ1lênica do Plenário. Quero dizer que a 
Bancada da ARENA se associa tambêm a essa homenagem. E V. Ex' 
vai me permitir aproveitar a oportunidade para procurar caracteri
zar o meu respeito madrugador por José Américo de Almeida. 
Quando em 1937 estava nas ruas a sua candidatura, n6s, da minha 
geração, tínhamos uma opção, entre o valoroso homem público que 
era Armando Sales de Oliveira e o outro igualmente valoroso bra
sileiro que era e é José Américo de Almeida. Com 19 anos naquela 
época, preferimos então o intelectual aplaudido, e resolvemos presti
giar a sua candidatura. Dado o golpe de novembro, com a implan· 
tação do "EstadQ __ Novo", reunimo-n.os, enviamos um telegrama ao 
ditador. protestando conJr.a a supressão das nossas instituições 
representativas. Obviamente, o telegrama não chegou ao seu ilustre 
destinatário, mas nós outros fomos presos e ficamos detidos mais de 
setenta e duas horas. Daí por diante, então, passei a acomparihã-r a vi· 
da e a obra de José Américo. Comecei a ler muita coisa a respeito 
dele e me lembro quando ele assumira o Ministério da Viação e 
Obras Públicas, em cuja jurisdição se encontrava naquela época o 
nosso sistema postal~telegráfico; ele foi apreciando a situação em 
que se encontravam os váríos órgãos daquela pasta ministerial e 
quando chegou num dele$ enfatizou, dizendo apenas isso: "O Loyd 
Brasileiro é um milagre de ferro velho que não afunda," _Na_ minha 
memória e no meu aplauso esta -frase que realmente é lapidar, 
antológica, com uma capacidade de síntese para esgotar um assunto 
e fixar um conceito de avaliação. Esse homem continua vivo, para 
alegria dos brasileiros, principalmente para o mercado mental deste 
País. l:. um democrata. que sabe julgar com isenção a conduta dos 
nossos homens públicos, tanto que, há cerca de um ano, em entrevis~ 
ta à imprensa exaltou os nossos Governos RevolucionArias, destaco~ 
o compromisso do Presidente Ernesto Geisel para com as nossas 
instituições democrãticas, fazendo justiça a um estadista que procura 
em todas as frentes do trabalho nacional servir o nosso povo, aperfei~ 
çoando o nosso regime, e, o que é mais importante, realizando a 
grande obra da nossa emancipação económica. DaJ por que. ao me 
associar, em nome da ARENA, à homenagem que V. Ex' presta a 
José Américo de Almeid_a, dc.s.ejo também significar a sínceridade e 
fusão da Maioria parlamentar. nesta Casa, diante da solidariedade, 
do reconhecimento e do estímulo de José Américo de Almeida em 
favor da grande obra revolucionária. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MOS - CE) - Agradeço a 
manifestação de V. Ex', nobre Lícler Eurico Rezende, que traz o 
respaldo valioso da Bancada da Maioria nesta _DSJL a esta 
homenagem ao grande paraibano e ilustre brasileiro José Américo de 
Almeida. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex' um 
aparte? ~ 

O SR. MAURO BENEVIDES (MOS - CE) - Pois não, 
nobre Senador Ruy Santos. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - SA) - O meu Lfder já externou 
o nosso pensamento a respeito de José Américo de Almeida. Mas, 
como seu amigo pessoal, e sabendo do bem~querer que ele me tem, 
eu não posso deixar de me manif~tar, também, nesta oportunidade. 
José Américo é uma das inteligências mais vivas que este País produ
ziu. Com A Bagaceira ele conslituiu Uma das peças mais fortes, uma 
das pãginas mais brilhantes da literatura nordestina, do romance nor
destino. Com Rachel de Queio"oz, no Estado de V. Ex', com Gra
cHiano Ramos, com Josê Ljns do Rego, com Jorge Amado. José 
Américo foi um político também vibrante. Ainda me lembro de sua 
campanha em 1937; a sua palavra, apesar de candidato chamado 
candidato do governismo, era uma palavra de fogo, as suas frases 
pareciam feitas com o mandacaru do NOJ;;deste e furavam, e furavam 
fundo, na desorganização social do Brasil. Eu me associo, de todo o 
coração, à evocação que V. Ex' faz e à homenagem que já agora o 
Senado presta a esta grande figura de brasileiro. 

O SR. MAURO SENEVIDES (MOS CE) - Incorporo. 
com imensa alegria, o aparte de V, Ex.~ ao meu discurso, nobre Sena
dor Ruy Santos. Aparte no qual V. Ex' focaliza, com tanta 
percuciência, a obra imperecCvel de José Américo de Almeida, e O 
grande espfrito de liderança desse paraibano que se impós à admira
ção e ao respeito de todos os brasileiros. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - 00) - V. Ex' me permite 
um aparte? __ 

O SR. MAURO BENEVlDES (MOB - CE) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Conquanto, nobre 
Senador, jâ tenha o Uder da minha Bancada se solidarizado com o 
discurso de V. Ex', em nome da Aliança Renovadora Nacional, a 
verdade é que não poderia me furtar, também ao privilégio de poder, 
como velho admirador do intelectual ora homenageado, solidarizar
me também com V, Ex' E eu não tomaria m.uito tempo do brilhante 
e nacional discurso de V. Ex'. Diria tão-somente que é aco;rto, acerto 
absoluto de V. Ex', na comemoração dos 50 anos de A /Jagaceira. 
por certo lido por todos nós e relido por muitos de nós, essa homena
gem, que se configura numa homenagem realmente válida e impor
tante. Eu diria, para ser inserto no discurso de V. Ex'. que para mim 
José Américo de Almeida se configura como um expoente, uma ver
dadeira legenda da política nordestina. t, além disso, uma das 
brilhantes expressões da intelectualidade brasileira, a par de se consti~ 
tuir, por seu comportamento reta e correto, em exemplo de homem, 
e como todo homem bom, como todo homem sério, como toda árvo
re boa, produz bons frutos. E aí está, para o convívio dos brasileiros, 
nos dlas de hoje, como José Américo, o seu filho Reinaldo de Mello, 
hoje no Superior Tribunal Militar, onde presta relevantes serviços à 
Justiça brasileira, como prestou relevantíssimos serviços ao Exército, 
à segurança, à paz e à tranqUilidade brasileira. Muito obrigado. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MOB - CE) - Muito grato a 
V. Ex'. nobre Senador Osires Teixeira, que no seu magnífico aparte 
traz o testemunho de sua admiração ao grande brasileiro que por 
seus méritos se alçou à imortalidade da Academia Brasileira de Le
tras e granjeou toda essa simpatia, esse respeito do povo brasileiro, 
por ser aquele líder que continua a discutir, apesar de sua idade 
provecta, os grandes problemas da nacionalidade. 

O Sr. Mattos Leio (ARENA - PR) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MOB - CE) - Concedo o 
aparte ao nobre Senador Mattos Leão. 

O Sr. Mattos Leão (ARENA - PR) - O nobre Uder da nossa 
bancada, Senador Eurico Rezende, já manifestou o nosso aplauso: e 
o apoio de toda bancada à homenagem justa e merecida que V. Ex' 
presta, nesta sessão, ao eminente e ilustre brasileiro José Américo de 
Almeida. No entanto, nobre Senador Mauro Benevides, não poderia 
eu também, deixar de me associar a esta homenagem, porque embo
ra não tendo o privilégio e a satisfação de conhecer pessoalmente tão 
ilustre brasileiro, laços de amizade e de admiração me prendem ao 
seu filho, o ilustre General~de-Exêrcito, Reinaldo de Mello Almeida, 
que segue, em todos os sentidos, a trilha do seu pai. E, especialmente, 
nesta associação, na home.nagem que V. Ex' presta a este eminente 
brasileiro, quero trazer aqui, também, a solidariedade do meu Esta
do, o Estado do Paraná, que reconhece neste grande brasileiro, neste 
grande literato, neste grande escritor, o homem que em todas as épo
cas sempre lutou pela grandeza e desenvolvimen!o da Pátria. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MOB - CE) - Manifesto a 
V. Ex'. nobre Senador Mattos Leão, os meus agradecimentos pelo 
seu aparte, formulado em seu nome pessoal e no do Estado do Para
ná, que abrilhanta ainda mais essa homenagem que se tributa hoje ao 
grande filho do Paraíba, 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex' um apar-
te? 
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O SR. MAURO BENEVIDES (MOB - CE) - Concedo o 
aparte ao nobre Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Senador Mauro Benevi
des, o que se homenageia na tarde de hoje, neste Senado, é a grande 
obra literária do escritor José Américo de Almeida e, necessariamen
te, o político que ele foi, sem que isso implique, evidentemente, numa 
aceitação, por nossa parte, de todas as suas posições ou conceitos 
emitidos, sobretudo auando o ilustre intelectualjá se encontra afasta
do da vida pública. 'Ê bom que se deixe i$.'<:o bem daro, porque o 
aparte do ilustre Lider da ARENA. Senndor Eurico Rczcndc, pro
l:urQU desvirtuar o sentido da suu orução e da solidariedade do 
MDB. De qualquer forma. tevc a oportunidade de dar conhedmento 
à Casa quc S. Ex~. jú antes de 13 de agosto de 1968. havia sido 
signatário de um outro tele~rama contra um regime ditatorial que se 
cstahdeceu neste Pais. Muito obrigudo a V. Ex~ 

O SR. MAURO BEf'iEVIDES (MOB - CE) - Muito grato a 
V. Ex'., nobre Senador Marcos Freire, pelo seu aparte, mas, como 
V. Ex' constatou. meu objetivo primordial. neste instante, é realçar 
um evento da maior significação para a vida cultural do País: o cin
qUentenário de publicação de A Bagaceira, grande livro de ficção q'ue 
permanece imperecível, sendo manuseado por todas as gerações, por 
ser uma obra que marcou época na Literatura do País. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex' um apar-
te? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MOB - CE) - Com muito 
prazer, nobre Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Nobre Senador Mauro 
Benevides. como homem do Nordeste aproveito a oportunidade pa
ra me congratular com V. Ex', relembrando José Américo, este que, 
escrevendo A Bagaceira, uma obra de ficção, antes escreveu páginas 
mais firmes. mais reais. mais consagradoras, como Os Açudes, no 
Nordeste brasileiro. Ainda hoje. quem visitar o Nordeste refletirá a 
sua imagem nas águas que lá foram plantadas, através da coragem, 
do civismo'-da dignidade de José Américo de Almeida. V. Ex' aceite 
as minhas congratulações. Homens como José Américo de Almeida 
não morrerão, porque souberam plantar no chão deste País, através 
da sua grandeza de coração, não a política baixa, venal que divide, 
mas aquilo que congratula, que se plantando nasce, para as gerações 
vindouras. E foi o que ele plantou com o seu trabalho e com a sua 
correção. Muito obrigado. 

O SR. MAURO BENEVIDES(MOB-CE)- V. E,. ver'fica· 
rã, nobre Senador Agenor Maria, no curso deste pronunciamento, 
que fiz questão de ressaltar, como cearense e como nordestino, a 
atuação notável de José Américo à frente do Ministério da Viação, 
quando ele se portou com a maior dignidade, oferecendo, dentro dos 
recursos de que dispunha a sua Pasta, uma assistência humana e efeti
va aos nosso irmãos que padeciam as agruras da seca, 

Concedo o aparte ao nobre Líder Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - v. Ex' não se preo
cupe com a polêmica, não iniciada por mim. que se estabeleceu à 
margem da homenagem; isso me parece ser do agrado do próprio 
homenageado, porque o seu destino de utilidade sempre se valorizou 
na controvérsia e nas discussões democráticas. No instante em que 
todos nós homenageamos aquela convivência do escritor, do admi
nistrador e do político, que sempre foi José Américo de Almeida, 
devemos multiplicar os nossos elogios, que são muitos. são tantos, 
mas serão sempre poucos para caracterizar a dimensão do seu méri
to. A Casa é testemunha, porém, que foi o nobre Senador Marcos 
Freire que procurou corvejar, no seu discurso, a exploração em tor
no da atualidade político-constitucional deste País. $. Ex' como que 
poluiu a isenção que devia assinalar a homenagem que, a essa altura, 
não é s6 de V. Ex', mas de toda a Casa. Mas, o nobre representante 
pernambucano tem consigo aquela obsessão, aquela leucemia de má 
vontade com o governo ~ a Re:volução, de modo que quer em discur-

sos de batizado; quer em homenagem de velório: quer em conversa 
de café, enfim, qualquer que seja o assunto, lá vem S. Ex' e procura 
depositar as suas prevenções. Nào me referi antes, não aparteíe 
antes, e iria apartear mas me cingindo exclusivamente ao tema 
central do discurso de V. Ex' Mas se S. Ex' pensa que, com a refe
rência de caráter pessoal a um episódio, devo confirmar o que já 
confirmei aqui na Casa. Em 1968, quando se procurava, na Câmara, 
dessangrar a dignidade das nossas Forças Armadas e reinstaurar a 
subversão neste País, e quando o Procurador-Geral da República 
tentou obter da Câmara um julgamento isento - porque do Poder 
Judiciário - e a Casa congênere negou, fiquei na linha de frente, an
tes e depois, entendendo ser absolutamente necessãria a concessão da 
licença. Neste plenário, fiz vários pronunciamentos. Veio a necessã
ria rcativação rcvolucionária de 1968, mas fechando o Congresso 
inteiro. 

Ora, o Senado não tinha nenhuma culpa pela negação da licen
ça. O Senado não podia ter sido atingido pelo recesso compulsório. 
Protestei, não contra o AI-5, que foi medida indispensável, porque 
não podia misturar-me com aqueles que porfiavam pela impun'idade 
diante de um crime, justamente daquele que, naquela época, foi sau
dado, foi defendido por muitos elementos, inclusive pelo Sr. Sena
dor Marcos Freire, possivelmente. e que hoje se encontra na Europa, 
combatendo o acordo nuclear, procurando causar embaraços à polí
tica pacífica internacional do País. Então, eu me senti atingido pelo 
Ato Institucional n9 5, e não podia ficar calado, reagi. E agora vem o 
Sr. Senador Marcos Freire e cita esse episódio, como se este fato de
sonrasse alguém. Protesto sempre contra a subversão! Não sei se o 
Sr. Senador Marcos Freire protestava contra a subversão do Sr. Mi
guel Arrais, de Pernambuco. Não tenho notícia disso. Então, se 
S. Ex' deseja dar lições de ética, vá ministrá-las em outro lugar, ou 
então vá bater em outro endereço que não eu, que sou endereço ina
dequado. Desejo, por fim, pedir desculpas a V. Ex' por estes esclare
cimentos que tiveram como objetivo repor as coisas no seu devido lu
gar. 

o Sr. Marcos Freire (MOB - PE) - Permite V. Ex' um apar-
te? 

o Sr. Mauro Benevides (MOB - CE) - Nobre Líder Senador 
Eurico Rezende, acredito que José Américo de- Almeida, ao ler estas 
notas da presente sessão, como democrata que é, de convicção arrai
gada, verá que n.este debate, procura-se fazer luz em torno de .episó
dios que ternos vivido nos últimos tempos. Ele verá, então, o S~nado 
discutindo a sua personalidade inconfundível. o que nos permitiu en
focar outros aspectos da realidade politico-institucional brasileira. 

o SR. PRESIDENTE (José Lin.doso. Fazendo soar ,a campa
nhinha) - Solicito a V. Ex' concluir o seu discurso, pois já se esgo
tou o tempo regimental de V. Ex', há mais de cinco minutos. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Consultaria a 
V. Ex' se poderia, ainda, conceder o aparte derradeiro ao nobre Se
nador Marcos Freire, que mo solicitou agora, e pediria a S. Ex' o no
bre Senador que restringisse o seu aparte ao que lhe fosse possfvel. 

O SR. PRESIDENTE (José Lind050) - V. Ex' não poderá 
mais conceder apartes. O Senador Marcos Freire tem recurso regi
mental para responder ao Senador Eurico Rezende. 

O SR. MAURO BENEVIDES(MOB - CE) -Curvo·me, por, 
tanto, nobre Senador José Lindoso. à determinação de V. Ex' e peço 
desculpas ao eminente Senador Marcos Freire, que terá oportunida
de, nesta sessão ou em outras do Senado Federal, de focalizar aque
les aspectos que determinaram esta permuta de apartes entre S. Ex' 
e o nobre Líder da ARENA. 

E concluo, Sr. Presidente. 

O seu romance A Bagaceira teria que ser, pelo irradiante espirita 
do autor, um livro básico da vida nordestina. com sua complexa pro
blemática s6cio-econômica que ainda hoje constitui desafio aos go
vernos. 
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É um romance das secas, que explora com autenticidade e gran
deza esse fenômeno cídico de trágicas conseqüencias na vida de 30 
milhões de br~sileiros. E surgem, em suas páginas, candentes criticas 
às omissões governamentaIs e às v"lõlências praticadas contra os hu
mildes filhos, daquela ~ofrida região, à qual o autor, quando Minis
tro, coerente com suas idéias, proporcionou uma assistência áinda 
hoje lembrada com os maior(is encômios. 

Nesse livro q-ue agora alcança o cinqUentenário, podemos encon
trar, de maneira viva e intensa, toda a paisagem físico-social da área 
nordestina, os dramas dos trabalhadores dos engenhos, as agruras 
dos nômades e párias, os cOstumes, as tradições. o linguajar .carac
terístico; as paixões, os descaminhos de tanta gente banida de seus 
lares, o pauperismo, alguns traços conceituais do latifúndio, e toda a 
gama de problemas oriundos do subdesenvolvimento. Os persona
gens são marcados pela legitimidade e desfilam, aos nossos olhos, 
éom sua feição dramática e profundamente humana, a compor, 
quase como fantasmas, o quatro crucial da seca. 

José Américo escreveu um romance lapidar, que se trans
formaria cm autêntico monumento literário pelo estilo, pelo con
teúdo e pela beleza de linguagem, revelando, ademais, uma tomada 
de posição regionalista, como se lê nas páginas introdutórias. O tema 
não era novo, nas letras do Brasil. Alguns romancistas cearenses já o 
haviam abordado, como, posteriormente, haveriam de desenvolvê-Io 
escritores do porte de Rachel de Queiroz, José Lins do Rego, Fran 
Martins e GracHiano Ramos. Mas A Bagaceira constitui um marco 
no romance nordestino e é um dos seus momentos mais altos e bri
lhantes, com a fulguração de um sol. Não se trata, como em outros 
casos, de simples inventário sociológico de uma realidade tangrvel e 
dolorosa. É uma flamejante obra de arte literária, que honra O seu au
tor e dignifica a nossa bibliografia cultural. 

Todas as geracões brasileiras, de 1928 até agora, leram essa gran
de obra com indisfarçãvel interesse. Da leitura de A Bagaceira, 
porém, ficou-me sempre a impressão de uma hist6ria completa, viva, 
palpitante, bela com suas páginas inesquecíveis, tocadas de claridade 
tropical, de dores, de lamentos, de sonhos mortos, de dantescos 
episódios. 

E como um reconhecimento de seus altos méritos, acudiu-me a 
idéia de prestar esta pequena homenagem, agora com o apoio das 
representações da ARENA e do MOB, a José Américo de Almeida 
que vive hoje, aos noventa anos, na sua tranqUila praia de Tambaú, 
cercado pelo afeto da família e pela crescente admiração do povo 
paraibano. 

São homens de sua estirpe que constróem o patrimônio cultural 
dos povos. Homens de visão penetrante e justa, ·conhecedores dos 
problemas de sua época, do espírito do seu tempo e das perspectivas 
e caminhos que se abrem para a coletividade diante de fatores con
ju'nturais adversos. Homens servidos pelo dom inestimável da 
críaçào literária, com o qual lhes seria possível refazer, para os con
temporâneos e pósteros, o espetãculo da vida, os dramas humanos, 
as ocorrências que se ligam à sua terra e à sua gente. E esse dom ele 
soube acionar de modo magistral, escrevendo, inspiradamente, um 
dos mais notáveis romances brasileiros, através do qual se pode 
visualizar a rica, sofrída e heróica alma nordestina. 

Registrando, pois, o cinqUentário de publicação de A Bagaceira, 
associo-me, de coração, aos louvores que se erguem, em todo o País, 
ao nobre e eminente escritor, uma das glórias vivas da Literatura do 
Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Líndoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Murilo Paraíso. 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

No próximo dia 12 comemora a tradicional e histórica Olinda 
mais um aniversário da sua condição de cidade, oficialmente 
reconhecida em 1537, pelo Donatário Duarte Coelho. 

E como Capital de Pernambuco, ao longo de quase três séculos, 
Olinda teve, durante todo aquele período, uma das mais atuantes 
participações na formação da nacionalidade brasileira. 

Episódios memoráveis, onde pontificavam cultura, arte, idealis
mo, abnegação e coragem cívica, foram ali vividos pelos nossos 
antepassados. Tudo isso representa hoje para o Pais um imenso patri
mõnio histórico, cultural e artístico que as sucessivas gerações olin
denses. graças ao seu zelo, patriotismo e invulgar sensibilidade cívico
cultural, têm sabido preservar ao longo do tempo. Dessa forma, as 
futuras gerações brasileiras poderão, à semelhança do que jã ocorre 
com a atual população nacional, manter acesa a chama que represen
ta o passado heróico da brava gente olindense. 

A História de Olinda nada mais é do que um conjunto das mais 
belas páginas da própria História Nacional. 

E, como tal, enche de orgulho aos brasileiros de todos os 
recantos do n05SO vasto País. 

Por toda a sua epopéia gloriosa, ao completar a cidade de Olin
da os seus 441 a_nos de existência, sentimo-nos no dever, como 
representante de Pernambuco no Senado Federal, de registrar o 
auspicioso fato no plenário desta Casa, prestando, assim, uma justa 
homenagem às memoraveis tradições daquela destacada cidade bra
sileira, que, com o sangue dos seus mártires, tão bem escreveu os pri
meiros capítulos da H istória da nossa Pátria: 

E na oportunidade do evento, não queremos apenas deix.ar regis
trado nos Anais desta Casa a nossa homenagem à gente olindense. 
Queremos também que neste pronunciamento haja uma contribui
ção maior, de dimensão nacional, ao desenvolvimento, ao bem-estar 
e à tranqUilidade de Olinda, como um reconhecimento, modesto em
bora, ao seu glorioso passado. 

O Sr. Marcos Freire (MDS - PE) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Pois não, 
nobre Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - ~ com grande satisfação 
que ouço V. Ex' enaltecer a data natalfcia de Olinda, que transcorre
rã no próximo domingo, dia 12. Sabe V. Ex' do relacionamento ínti
mo que tenho com aquela cidade, onde moro e realmente fiz minha 
cidade de adoção. Portanto, é com contentamento que testemunho o 
outro representante do Estado de Pernambuco neste Senado Federal 
vir exaltar o nosso passado, as nossas tradições, os nossos heróis, que 
tantas e tantas vezes já têm merecido homenagem de minha parte. 
Assim fazendo mÍnhas as suas palavras, transformo esta homenagem 
numa homenagem de todos nós - e não apenas da Bancada de 
Pernambuco, mas de todo o Senado Federal- àquela cidade pionei
ra na História brasileira, pelo que ela representa, pelo que ela deu de 
si e, sobretudo, pelo que ela poderá dar para o futuro. 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Muito grato 
pelo aparte, nobre Senador Marcos Freire. 

Para tanto, faz-se mister que sejam solucionados dois dos princi
pais problemas que afligem à população olindense: o da defesa das 
suas praias contra as ressacas do mar e o das obras de contenção 'das 
enchentes do rio Beberibe, objeto de apelo que, do Plenário desta Ca
sa, já encaminhamos às autoridades específicas, em fins de setembro 
do ano passado. 

E, naquela oportunidade, também mencionamos o problema do 
deslizamento dos morros olindenses que ameaçavam o seu magnífico 
património cultural, artístico_ e religioso. Todavia, em contactos pes
soais com o próprio Ministro Reis Velloso e seus assessores, já obti
vemos informações quanto às primeiras providências que visam a so
lucionar aquele grave problema, pelo que externamos àquelas autori
dades os nossos agradecimentos e também o reconhecimento da po
pulação olindense. 

Com referência às enchentes do rio Beberibe, que tantos danos 
têm causado à população de Olinda, lamentavelmente nada ainda foi 
executado, nem sequer os seus projetas de engenharia. E vale ressal
tar que o plano das obras que evitarã.o a repetição daquele freqUente 
fenõmeno não é muito oneroso, não havendo, pois, razões para ta
manho retardamento na solução de problema social de tão profundo 
alcance. 
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Quanto às obras de defesa das praias, que vêm sendQ constru(
das há 22 anos, o Governo Federal, através da SEPlAN, em convê
nio com o Governo de Pernambuco, estã executando, agora ·em exce
lente ritmo, a proteção das praias de Pedras Altas e Casa Caiada, cõ· 
mo ontem jã foram protegidas, com o auxHio de cais submersos as 
praias dos Milagres, Carmo, São Francisco e Farol. 

1:: imperioso, porém, que, logo após conc1u(dos os novos caís 
submersos ora em execução, seja providenciada a etapa final de todo 
o plano, que consiste na defesa da ilha do Maruim, da praia do Rio 
Doce e na substituição dos provisórios espigões, transversalmente 
implantados na praia do Bairro Novo, por obras definitivas, consti
tuídas de outros cais submersos. 

O custo da construção dessa etapa fmal do Plano de Defesa das 
Praias Olindenses s.erã substancialmente reduzid.o com o aproveita· 
mento dos blocos graníticos .que serão retirados dos espigões emer
gencialmente construídos - hã II anos! - ao longo da praia do 
Bairro Novo. 

Aqueles blocos granrticos, a serem aproveitados dos espigões a 
demolir, poderão ser aplicados no núcleo dos novos cais submersos, 
enquanto que, na sua periferia, serão usados blocos especiais, cujas 
dimensões obedecerão a projeto técnicQ a ser ainda elaborado p.elo 
laboratório da PORTOBRÁS. 

Esses estudos demandarão algum tempo, daí a necessidade de S,e
rem os mesmos imediatamente iniciados, de modo a assegurar a 
execução da etapa final das obras, tão logo fique concluída a defesa 
das praias de Pedras Altas e Casa Caiada. 

Este é o apelo que, reiteramos a S. Ex' o Ministro do Planeja
mento, responsável pela defesa das praias, e ao Ministro do Interior, 
a quem está afeto o problema do rio Beberibe. 

E o fazemos em boa hora, tanto pela necessidade que tem Olin
da de defender as suas praias e de proteger as populações expostas às 
enchentes do Beberibe. como também pela qportunidade em que 
prestamos àquela multissecular e histórica cidade uma justa homena
gem, na passagem de mais um ano da sUa exemplar e gloriosa existen-
cia. 

o Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex' outro 
aparte? 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Pois não, no
bre Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Ao lado da evocação 
histórica do nosso passado, é importante que V. Ex' realcione, obje
tivamente, problemas concretos da antiga Capital de PernambucQ. E 
é importante porque se trata da voz insuspeita de um representante 
do Partido governista, pois os problemas de Olinda, e de igual modo 
os problemas de Pernambuco e do Nordeste, temos procurado trazer 
à tribuna parlamentar. E, quando vejo V. Ex'listando aqueles pro
blemas mais graves, como o do deslizamento dos morros de Olinda, 
transbordamento das águas dos seus rios e a destruição das praias 
lindas daquele município, fico satisfeito porque os apelos anterior
mente trazidos pelo representante da Oposição neste Senado e na 
legislatura passada, na Câmara dos Deputados, comprovam-se 
como inteiramente procedentes. Na verdade, não se trata. de uma 
posição demagógica de quem queira usufruir rendimentos eleitorais, 
mas pO!lição efetiva, sêria e honesta de quem, como nós ambos neste 
instante, representa a vontade do povo pernambucano. Muito obri
gado a V. Ex~ 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE) - Muito obriga
do, nobre Senador Marcos Freire. Acredito que, realmente, V, Ex' 
traduziu muito bem a posição de Olinda, complementando aquilo 
que exponho em linhas muito sumárias neste pronunciamento. r;: 
uma satisfação ver, da parte de V. Ex', total apoio às minhas pala
vras, mesmo quando elas dizem respeito a um assunto eminentemen
te técnico, como é aquele que aqui abordo a respeito das soluções de 
Engenharia para os vários problemas que afligem a Cidade de Olin· 
da. 

Então, dizia eu, assim agindo, estará o Governo Federal reco
nhecendo os méritos da tra,dicional Cidade de Olinda e esta Casa 

narticipando das comemorações dessa data cfvic~ ~.e tama'.:lh.~ ~ignifi
cação. 

Muito obrigado, Sr, Presidente (Muíto bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAISOSSRS. SENADORES: 

Evandro Carreira - Jarbas Passarinho - Henrique de La 
Rocque - Domício Gondim - Cunha lima - Arnon de Mello
Teotónio ·Vilela - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Louriva.l 
Baptista - Heitor Dias - Dirceu Cardoso - João Çalmon -
Vasconcelos Torres - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema -
Orestes Quércia - OUo Lehmann - Italívio Coelho - Saldanha 
Derzi - Accioly Filho - Otair Becker - Daniel Krieger"- Paulo 
Brossard - Tarso Dutra. 

o SR. PRESIDENTE (José lindoso) - Está finda a hora do 
Expediente, Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do. a.ri. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de ~ei do Senado n9 143, de 1977, do Se
nhor Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre preço de 
venda ao consumidor dos derivados de petróleo que conte
nham parcelas de álcool anidro, tendo 

PARECER, sob nQ 912, de 1977, da Comissão: 
- de Constituiçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, 

com voto vencido do Senhor Senador Acdoly Filho. 

Em discussào o projeto, quanto à sua constitucionalidade. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada.-·· 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria serã arquivada. 

E o seguinte o pro;cro rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 143, DE 1977 

Dispõe sobre preço de venda ao consumidor dos derivados 
de petróleo que contenham parcelas de álcool anidro. . 

O Congresso Nacional decreta: 

Art, [I' Ao art. 29 da Lei n? 4,452, de [964, que altera a legis
laçào relativa ao Imposto Único sobre lubrificantes e Combustív,~is 
Líquidos e Gasosos, e dá outras providências, é acrescentado o 
seguinte parágrafo: 

"No caso dos combustíveis líquidos aos quais houver si
do adicionado álcool anidro, o preço final de venda ao consu
midor será fixado com a dedução correspondente à incidên
cia desse aditivo, considerado o percentual da mistura, na for
ma e no valor que a regulamentação desta lei vier a estabele
cer. " 

Art, 21' Esta Lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) 
dias. 

Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data dç,.sua publicação, 
revogadas as disposições contrárias. 

O SR. PRESIDENTE (Jos~ lindoso) - Item 2: 

Discussào, em primeiro turno {apreciação preliminar da 
constitucionalidade ejuridicidade, nos termos do art. 296 do 
Regimento Interno), do Projeto de Leí d9 Senado n9 144, de 
1977, do Senhor Senador Benjamim Farah, que autoriza o 
Poder Executivo a determinar o pagamento de gratificação 
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rio. 

especial ao funcionalismo civil e militar da União, e dã outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n" 940, de 1977, da Comjss~o: 
- de Constitui~ào e Justiça, pela inconstitucionalidade e 

injuridicidade, com voto vencido dos Senhores Senadores 
Nelson Carneiro e Cunha Lima. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-5ecretá-

t.Udo e aprol'ado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 19, DE 1978 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requei
ro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado 09 144, de 
1977, a fim de ser feita na sessào-de 6 de abril próximo. 

Sala das Sessões, 10 de março de 1978. - Benjamim Farah. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - De acordo com a 
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da 
sessão de 6 de abril. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está esgotada a pauta 
da Ordem do Dia. 

Ainda há oradores inscritos. 
Com a palavra o Sr. Senador Marcos Freire. 

o SR, MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGU!!A R!!VISÃV DO ORADOR, SERÁ PU
BLICADO POSTERIORMENTE, 

O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Agenor Maria, 

O SR. AGENOR MARIA (MOS - RN, Pronuncia o seguinte 
discurso, Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Este discurso desta tarde representa o primeiró- pronunClailie-iito
que faço na Casa este ano. Pronunciamento este -que se avolumou 
dentro de mim através das férias parlamentares, que me deram a 
oportunidade de passar junto com o meu povo os meses de deZem __ ::' 
bro, janeiro e fevereiro. Nestes três meses, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, pude observar in loco a verdadeira situação dos 
operários da minha terra, pude sentir de perto a tristeza e a fome que 
pairam na casa daqueles que trabalham na minha terra, 

Nesta tarde de plenário vazio, -tenho - a devida obrigação, 
aproveitando a minha inscrição no livro, de fazer o meu pronunciaM 
menta e deixar gravado, nos Anais desta Casa, a verdade-ira situação 
do homem que trabalha em minha terra, o Rio Grande do Norte, Há 
um desacerto profundo do Governo. O Ministro da Agricultura diz 
uma coisa e o Ministério da Fazenda diz outra totalmente diferente. 
Não entendo como o Governo poderá resolver o problema deste 
País, se dentro do próprio Governo se observa, a cada dia que passa, 
o desencontro de opinião, Um Ministério perisa de uma forma e 
outro pensa de outra forma. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Permite V. Ex' um 
apa:rte? (Assentimento do orador.) t=: s6 para lembrar que esse cho
que entre Ministério da Faz.enda e Ministério da Agricultura já deu 
até exonerações, renúncia-i- e demissões; é o eterno choque do 
Ministério da Fazenda, querendo ser o todoMpoderoso. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado 
pelo aparte, Sr. Senador Marcos Freire. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os jornais de hoje trouxe
ram duas declarações completamente antagónicas; uma delas, do 
Ministério da Fazenda, cortando os créditos para a lavoura - para 
o arroz, o milho que o agricultor estã começando a colher. E uma 
outra, do Sr. Ministro da Agricultura, dizendo que não há dinheiro 
no País, e lamentando o corte desse crédito. 

Vamos, então, por partes: por que não há dinheiro no Pais? Por 
que a Caixa Econômica está sem dinheiro? Porque financiou 10 mil 
apartamentos na Zona Sul do Rio de Janeiro, apartamentos bilioná
rios. Então, é o dinheiro do Governo para servir a aventuras, 

verdadeiras aventuras no campo da indústria mais nefanda que paira 
neste País, que é a indústria da casa própria, ou a indústria da 
construção civil. Sim, a construção civil, que a cada dia que se passa 
enriquece mais os seus construtores, e deixa jogado à sua própria sor
te quem r:1ga aluguel em nossa Pátria. 

O Sr. Saldanha Oerzi (ARENA - MT) - Permite V. Ex' um 

aparte'? 

O SR, AGENOR MARIA (MDB - RN) - Peço a V, Ex' 
aguardar apenas que termine o meu raciocinio. 

Digo, "Sr. Presidente e Srs. Senadores, baseado numa recente 
viagem que fiz à Inglaterra, onde 20% do salário mínimo do operário 
inglês paga uma casa para que ele more decentemente, dignamente, 
No meu Estado, Rio.Grande do Norte, com o salário mínimo de 725 
cruzeiros o operário não acha mais uma casa para alugar; tem que 
morar num barraco, num desgraçado barraco na periferia da cidade, 
porque aquele operário que atingiu a maioridade, conseguiu tirar 
seus documentos e empregou-se, o que ganha não dã para alugar 
uma casa. 

Desafio a qualquer Senador da ARENA que possa desaprovar 
o que estou dizendo, e convido a qualquer um deles a ir a Natal, no 
Rio Grande do Norte, e encontrar uma casa com um aluguel que dé 
para esse assalariado de 725 cruzeiros morar, com alguma dignidade. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, passei esses meses no meu 
Estado. O problema é muito delicado; primeiro porque a filosofia 
atual do Governo é de sobrepor o financeiro ao econõmico. O dinhei
ro passou a ter valor de tal maneira que quem tem, neste País, uma 
indústria, um comércio, uma agricultura, que não tem capital de gi
ro, ele está sujeíto, se não tomar cuidado com os empréstimos, a 
empobrecer perdendo o que tem trabalhando. 

Por qué, Sr. Presidente e Srs. Senadores? Porque a rentabili
dade financeira está acima da rentabilidade econômica. 

Não conheço agricultura, comércio e indústria que possa pãgar 
Juros de 50 a 60% ao ano. Aí eu me pergunto, -Sr:-Pr-esidente e Srs. 
Senadores: para onde vamos ser arrastados, se a filosofia é esta, de o 
financeiro se sobrepor ao econômíco? 

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MT) - Nobre Senador, não 
queria deixar passar a oportunidade do aparte. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Vou concluir, dan
do o aparte a V. Ex' com o maior prazer. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, referi-me ao que vi no meu 
Estado. Lá eu vi com estes olhos que a terra hã de comer um dia. Vi o 
povo na Caixa Econômlca a comprar a casa própria. A renda fami
liar faz-se necessária na aquisição daquela casa própria, e o mais gra
ve é que elas a compram e nào vão poder pagá-la, porque o custo do 
dinheiro, na aquisição da casa própria, vendida peta Governo, foi no 
ano passado de 53%. Este foi o custo do dinheiro, e a cada dia que 
passa aumenta a prestação dessas casas, tirando toda e qualquer 
oportunidade daquele comprador poder pagar a sua prestação. 

Cito - repetindo na tribuna - meu caso pessoal com minha 
casa própria. A prestação da minha casa está em Cr$ 10.245,00. E o 
pior: estou devendo na Caixa Económica setecentos e tantos mil cru
zeiros, e não estou encontrando este valor pela minha casa. 

Estes problemas precisam ser debatidos aqui, que é a casa- do po
vo: o problema do custo do dinheiro, o problema do custo da casa 
própria, o problema da marginalização do operário. O que o operá
rio ganha, repito, não dã mais para- alugar uma casa, e sim um 
barraco. 

Com o maior prazer, concedo o aparte ao nobre Senador 
Saldanha Derzi, pedindo desculpas por ter-me demorado. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT) - Nobre Senador 
Agenor Maria, não queria deixar passar a oportunidade de informar 
a V. Ex' que o Governo já restabeleceu o crédito para comercíaliM 
zação do milho, do arroz e da soja, no sistema GF. V. Ex' diz que o 
Ministério da Fazenda havia suprimido os créditos, Devo informar 
que o Governo jã restabdeceu os créditos e os financiamentos para a 
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comercialização desses três produtos. Era a informação que desejava 
dara V. Ex' 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado, 
Senador Saldanha Derzí, 

Referi·me sobre a nota de hoje no Correio Brazilienie. 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, grave ê o problema,em todos os 

seus aspectos. 
Minha esposa foi hoje fazer a feira na CENABRA. -Por incrível' 

que possa parecer, aqui, na Capital da República, a caixa de tomate 
de 25 kg custa 200 cruzeiros. Se a pessoa não pode comprar a caixa 
de tomate de 25 kg por 200 cruzeiros, que sai a 8 cruzeiros o quilo, 
paga, no balcão vizinho, do outro lado da rua, IS cruzeiros por um 
quilo de tomate. 

Pergunto: por que de 200 para 375 cruzeiros entre uma rua e ou
tra? 

Na CENABRA a caixa de tomate custa 200 cruzeiros. Foi o 
caso de hoje. O quilo do produto sai a 8 cruzeiros_ Em frente, no ou
tro lado da rua, o mesmo quilo de tomate custa 15 cruzeiros. E o in
termediário se locupleta em cima do suor do produtor!! do consumi· 
dor, ganhando 175 cruzeiros, ou seja, quase 100%. Aqui, na Capital 
da República, a vagem custa 18 cruzeiros o quilo, a caixa de 20 kg 
vale 200 cruzeiros; mamão: 8 cruzeiros o quilo, caixa de 20_ quilos: 80 
cruzeiros. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que há, infelizmente, é falta de 
capacidade. A crise não é de autoridade, absolutamente. A crise, 
infelizmente, e graças a Deus, é de capacidade, porque o que se 
precisa mudar sào esses administradores da coisa pública que não 
têm capacidade, substituindo-os por quem realmente a tenha. O Que 
não é possfvel ê Que aqui, na sede do Governo, o consumidor pague 
cem vezes mais por um produto, prejudicandoMse, assim, o produtor 
e beneficiando tão-somente o intermediário. 

Em 1975, quando aqui cheguei, apresentei projeto que estãbete
cia a profissionalização da juventude rural, através do SerViço Mili
tar, com o objetivo de dar ao nosso rurícola a necessária orientação, 
para que ele pudesse evoluir, pois não entendo, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, nossa agricultura possa desenvolver·se sem o homem 
evoluir. 

Esse projeto continua parado no EMFA, por falta de dinheiro, 
embora, atualmente, estejamos comprometidos a gastar dez bilhões 
de dólares para descobrir a tecnologia da fissão nuclear. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nos falta realmente capaci
dade para produzir. 

Para que a Casa tenha uma idéia, produzimos, em média, 25,8% 
da produção japonesa de arroz. Um produtor de arroz do Japão tira, 
por hectare, quatrocentas vezes mais do que o nosso produtor. O pro
dutor de feijão no Brasil produz, em média, seiscentos e dez quilos 
por hectare. E. __ .• , a mêdia da nossa produção, que chega apenas a 
44% da produção dos Estados Unidos e do Japão. Produzimos defici· 
tariamente, porque o homem do campo continua o Jeca Tatu de cem 
anos passados. 

Sr. Presidente, o que mais tem desaparecido ultimamente, por 
incrível que pareça, não é a lagarta, não é a formiga, e sim-o homem 
que combate a praga, porque não foí orientado. A nossa fauna está 
desaparecendo. 

Precisamos equacionar o problema da nossa agricultura. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - V. Ex' me permite um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior 
prazer, nobreSenador Benjamim Farah. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Quando Deputado 
Federal, em companhia do então Deputado Café Filho, no Correio 
da Manhã faztamos um comando, o chamado Comando Jornalísti
co Parlamentar. Percorríamos repartições, indústrias, sítios, enfim 
todos os setores, para fazer pesquisa. Certa vez fomos ao Núcleo 
Colonial de Santa Cruz, para visiÚir-a-q-ueles agricultores. Cada agri· 
cultor dispunha de 10 hectares. Conversamos com os brasileiros. 

Todos estavam desolados. Um reclamava contra a chuva. Quando 
vinha aquela enxurrada, perdia toda a plantação. O outro perdia a 
plantação na época de estiagem muito grande. Quase todos queriam 
desfazer-se da1i suas glebas porque não tinham como desenvolver a 
sua propriedade rural. Quando estávamos saindo, apareceu um ja
ponês numa bicicleta, muito alegre, muito feliz. Mandamos parar e 
lhe perguntamos: e voc!, como é que vai? O que· Que você faz? 
Respondeu: tenho uma gleba aLo - Quantos hectares? - Dez hec
tares. - O que voc! planta? - Tomate. - Vai bem? - Está 
ganhando dinheiro? - Muito dinheiro. - Colhe muito tomate? -
Sim, colho muito tomate e ganho muito dinheiro. Perguntamos qual 
o motivo de ganhar muito dinheiro? - Trabalho. - Mas só traba~ 
lho'? Os brasileiros também trabalham. - Bom, nós temos assistên
cia, e assistência financeira. A no"ssa cooperativa nos dá uma grande 
assistência. _ Assim, o agricultor japonês recebia assistêncíã de uma 
cooperativa específica"":'- se não me falha a memória, naquela época 
era a COTIA que assistia aos japoneses. Os brasileiros receberam 
aquelas glebas-e ficaram ali jogados marginalizados. 

O que falta ao homem do campo é precisamente assistência téC
nica e assistência financdra, para que possa produzir. Ainda há 
pouco V. Ex~ falou na baixa produtividade da nossa agricultura. É· 
por isso - falta de assistência técnica, falta de assistência financeira. 
Quando se dá assistência financeira, se obedece a um ritual tão difíM 
eH, tão complicado, que desanima. O crMito rural é custoso, caro. 
Destina·se - a mancheias, dinheiro a essas indústrias imobiliárias, 

_ para casas de gente rica, e muitas vezes são feitos empréstimos a cer
tas firmas que não têm como ressarctr suas dívidas. A Caixa Econó
mica deVI! estar perdendo muito dinheiro, como também outros ban
cos oficiais. Isto o que eu desejava consignar no seu discurso. 

O SR. ACENO R MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado, 
nobre Senador Benjamim Farah. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, me referi à produçãà de arroz; 
feijão e trigo. A situação do trigo é mais grave ainda. Produzimos, 
em média, apenas 19,4% da produção da França. Ora, se produzf
mos apenas 19,4% do trigo que produz ii. França, se produzimos ape
nas 25,8% do arrqz que produz o Japão, se produzimos 44% do feijão 
que produzem os Estados Unidos e O Japão, o que faz preciso à 
agricultura brasileira? Equacionar, p.or exemplo, o problema da tec
nologia agrícola, preparar o homem, que é o fundamento, e, não sei 
porque, há um medo pavoros'Ü de 'preparar o homem. Estamos em 
uma situação muito delicada. Ou se prepara o homem para ele poder 
viver às custas de sua capacidade ou vamos ter uma revolução neste 
País em pouco tempo. Uma revolução pelas distorções sociais, uma -
revolução nascida de multidões que se criaram ao Deus dará, sem ter 
aprendido nada, sem uma profissão. E uma pessoa, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores. que nada sabe fazer, nada infelízmente vai ser. Em 
cem pessoas que procuram emprego hoje no Brasil, 90 não sabem fa· 
zer nada. O rádio chama todo dia o técnico, o eletricista, o pedreiro, 
o mecânico, o marceneiro, o carpinteiro, mas aqueles que nada 
aprenderam, que nada sabem, esses não serão chamados nunca. E 
pergunto qual será o futuro desses elementos, que foram criados para 
a vida mas vão viver eternamente na morte. Por quê? Porque se um 
homem ganha um salário de fome e ele não tem condições de manter 
a família. como é que terá condições de educar os filhos? 

Temos hoje no Brasil aproximadamente 10 milhões de crianças 
órfãos de pais vivos. Qual será o futuro desses 10 milhões de homens 
daqui a 10 anos? Qual será o futuro deste País daqui a 10 anos? Está
se criando em São Paulo e no Rio, nessaS duas megalópo(es, os 
lumps. uma subclasse que vem do submundo. do subemprego e do 
desemprego. São homens sem famílía, sem religião, verdadeiras feras 
humanas, nascidas no esgoto das grandes cidades onde .vivem. Não 
têm mais famBia, fé. não têm mais ninguém. Pergunto, então, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, para onde vai ser arrastado este País, 
com esses milhões que vivem nos esgotos, marginalizados pela socie
dade elitista, egofsta, que a cada dia que passa querem mais para si e 
menos para os outros? Para onde nos iremos arrastar, amanhã, com 
eses milhares de criaturas sem família, sem credo esem fé? 
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que mantém o elo maior de 
uma sociedade. a segurança da sociedade está na família e na religião. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Permite V. Ex' um 
aparte: 

o SR. AGENOR MARIA (MDS - RN) - Estou terminando 
o meu raciocínio. Em seguida, darei o apartc a V. Ex'. 

Uma sociedade sem família e sem religião ê uma sociedade fali
da. O que tcm mais aumentado em nosso PaIs, ultimamente, é o 
desmoronamento da família e da religião. Sim, a família está caindo, 
diluindo-se porque a maioria dos país de famílias pobres não pode 
manter mais a casa. 

o Sr. Evandro Carreira (MOS - AM) - Permite V. Ex' um 
aparte~ 

o SR. AGENOR MARIA (MDS - RN) - Estou t"rminando 
o meu-raciocínio. Em seguida, darei o aparte. 

A religião está desaparecendo. Os próprios padres estão deixan
do as batinas. Pergunto: o que será da minha Pátria abençoada, que 
é o. Brasil, se a cada dia que passa estamos -sentindo que está indo de 
água abaixo o maior princípio, a maior segurança, o maior elo dessa 
corrente que é representado pela família e pela religião? 

Não, Sr. Presidente e 5rs. Senadores. i:: preciso que a sociedade 
capitalista do meu País se volte para os problemas que angustiam o 
povo brasileiro. Repito maís uma vez, os nossos problemas, graças a 
Deus, nào são ideológicos-nem, tampouco, de seita religiosa, de cre
dos. O nosso problema é, simplesmente, de distorções sociais. É o 
problema de uns tantos ganhando duzentos, trezentos mil cruzeiros 
por mês e outros muitos com salário de fome, de setecentos e vinte e 
cinco cruzeiros. 

E me pergunto, perguntando à Casa e ao Governo: qual a dife-
rença do estômago daquele que está ganhando duzentos, trezentos 
mil cruzeiros por mês, daquele que ganha apenas setecentos e vinte e 
cinco cruzeiros por mês? Não há diferença. Há distorção, hã incom w 

preensão, há egoísmo e há falta de sensibilidade e eles foram, quase 
que todos, subjugados, bitolados pela vaidade, pelo egoísmo que nos 
está levando para uma situação muito pior. 

É com maior prazer que concedo o aparte ao nobre Senador por 
Goiás Senador Os ires Teixeira para, logo em segulda, conceder o 
aparte ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Nobre Senador Age
nor Maria, devo, de princípio, dizer a V. Ex' que concordo com a 
tese. De resto, acredito que todos deste Plenário concordam com 
V. Ex~ 

OSR. AGENOR MARIA(MDS- RN)- Muito obrigado. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - aO) - Há uma problemáti
ca mundial a dificultar dias melhores para as gerações de amanhà; 
problemática mundial que envolve um n[vel de comportamento de 
toda uma sociedade mundial, porque se é verdade que, como afiança 
V. Ex', existe. infelizmente, a cada dia mais crescente, um número 
de menores órfãos praticamente de pais vivos nas grandes cidades 
brasileiras, também é verdade que esse fato se repete na extr-aordiná
ria Nova Iorque, na plena de luz, Paris, na portentosa Londres. E to
das as grandes metrópoles do mundo ocorre o fato. Falta, realmente, 
essa consciência transcendental da sociedade de que ela é co-res
ponsável pelo dia de amanhã, de que não é importante que se seja 
inteiramente fisíológico o homem, a família, para querer tudo_ para 
si, sem se lembrar de terceiros. Daí, nobre Senador, derivam as gran
des dificuldades governamentais. Daí, nobre Senador, criam-se inúw 

meras e inúmeras barreiras que governos, por mais esforços que fa
çam, diftcil se torna a eles superar. A tese é válida para os termos 
brasileiros. Quando V. Ex' fala na necessidade inadiável, urgente, de 
se formar profissionalmente o homem do campo, assiste a V. Ex' a 
razão. Realmente, é; hora de capacitarmos o homem que produz, é 
hora de darmos condições às famílias que hoje lidam e labutam no 
campo para impedir que elas produzam mal e caro. Produzindo mal. 

como ocorre, como V. Ex~ bem fez. a citação, com o arroz, com cr fei
jão, com O trigo, a nossa produtividade longe de alcançar os 50% dos 
países civilizados, logicamente teriamos que ter um consumo difícil e 
caro. A estrutura empresarial do nosso País não tem mesmo condi
ções, V. Ex' concorda comigo, de fixar um salário- mínim-o capãz de 
atender a nível dos produtos agrícolas, a nível dos produtos primá
rios. a nive] das necessidades primeiras, tudo aquilo q4e uma famma 
necessita. E o choque característico entre a produção industrial e a 
área dos produtos primários. Dai todas essas distorções. Concordo 
com V. Ex', é hora de procurar-se essas soluções. O que não pode-
mos, em sã consciência. é responsabilizar o Governo A. o Governo B 
ou o Governo C pelas distorções. Elas existem e por vezes engolfam e 
se sobrepõem aos próprios governos. O que precisamos analisar, e te
nho enfatizado todas as vezes que debato com V. Ex., é reconhecer
mos se o Governo que ai' está, o Governo do Presidente Geisel, que 
está regressando ao Brasil depois de firmar um acordo da mais alta 
importância. de transcedental importância para este País, que é o 
acordo nuclear. que V. Ex', preocupado naturalmente com o produ
to primário, quer negar, é também o mesmo Governo que procura, 
através de uma EMATER. através de uma EMBRAPA, através de 
tantos organismos de planejamento, de pesquisa, dar cobertura ao 
homem do campo, para que ele possa produzir mais, com produtivi
dade maior e em melh(lrcs colocações. E tenho certeza de que a tese 
de V. Ex' que é. de resto, a tese da grande maioria aqui presente vai 
encontrar eco no Governo, na formaçào profissional do homem do 
campo. 

O SR. AGENOR MARIA (MDS - RN) - Muito obrigado, 
Senador Osires Teixeira. Mas, o que eu desejava era que o Governo 
iniciasse esse trabalho. Dentre os vários projetos por mim, apresenta
dos o primeiro deles, é o de legislação diferenciada - porque nào en
tendo um País continental como o nosso ter apenas uma legislação. 
A legislação do Piauí é a mesma de São Paulo; a do Rio Grande do 
Norte é a mesma do Rio Grande do Sul; a do Pará é a mesma do Rio 
de Janeiro! Desejo legislações diferentes para equacionar as dispari
dades regionais. Esse projeto está parado. Outro, o da profissionali
zação da juventude rural, está parado. O dos juros também. Não en
tendo o porquê do juro para aquisição de um bem de capital para 
trab<llhar, para produzir, ser o mesmo para o perfume, para a gela
deira, para o ar condicionado. enfim, para o supérfluo. Não entendo 
juros iguais para coisas completamente diferentes; como também 
não entendo o !CM de [5%, gravando, ao mesmo tempo o feijão e o 
ar condicionado. Não entendo a aberraçào, o paradoxo de um ICM 
de [5% gravando o feijão, um alimento de primeidssima necessidade, 
e ao mesmo tempo o ar condicionado, a TV a cores, bens supérfluos. 
O Governo, até hoje, não atendeu a nenhum dos meus apelos. 

Não é indo buscar a fissão nuclear, que ninguém ainda pode pro
var que encontrou a melhor fórmula, tecnologicamente falando, pa
ra realmente produzir a energia nuclear que, além de diftcil e cara, é 
perigosa, - que vamos resolver o problema, porque nà.o sabemos 
ainda nem produzir o feijão; não sabemos produzir nem arroz, nem 
o trigo, num país continental com todos os climas! 1:. inteiramente ím
possível querer pensar que a carroça ande adiante dos bois. Mas é o 
que querem, que a carroça ande adiante dos bois. Nào é possível! A 
coisa telT! que vir por etapas. Preparar o homem, criando uma socie
dade onde todos possam viver com dignidade. 

Eu disse em Londres ao nosso embaixador que-não entendo o 
projeto da fissão nuclear. Não entendo o projeto da energia nuclear. 
Por quê? Porque se estamos devendo 31 bilhões de dólares e o nossd 
assalariado estâ pagando caro este nosso endividamento, por que en
dividarmos mais este País em mais la bilhões de dólares, em busca de 
uma energia que ninguém de sã consciência é capaz de provar que se
ja correta? O embaixador deu razão a mim. E acho, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, que a tenho. 

Antes de terminar, vou conceder o aparte ao nobre Senador 
Evandro Carreira. 

o Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador Age
nor Maria, V. Ex~ cumpre um dever da mais alta significação ao pro-
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nunciar esse discurso. que tem uma conotação proletica. V. Ex', ao 
afirmar a desintegração da famma, em decorrência da hiperboliza
ção da cidade, da criação da megal6pole, está perfeitamente certo, es
tá correto. 

O que precisamos, nobre Senador, e entender que os tempos mu
daram, Hã novos parâmetros, uma nova tábua de valores se apresen
ta diante do ecúmeno do universo. Essa problemática a que o Sena
dor Osires Teixeira se refere e uma problemática mundial, é uma pro
blemática que se apresenta para os países macaqueadores, copistas, 
que querem imitar um modelo de desenvolvimento que serviu para 
outros países, mas que não serve para o Brasil. Quero trazer para es
ta Casa uma contribuição colhida, pinçada, no Jornal do Brasil, de 
hoje, mas, se não hã mais tempo interrompo o meu aparte. 

O SR. AGENOR MARIA (MDS - RN) - Desculpe--me Sena
dor Evandro Carreira, mas estou com passagem marcada para o Rio 
de Janeiro às 18 horas desta tarde e tenho que, estar no aeroporto às 
17:30 horas, faltando portanto, apenas quatro minutos. Dou esta ex
plicação a V, Ex', pedindo-lhe escusas por não mais poder ouvi-lo. 

Peço desculpas tambêm ao nobre Senador Evelásio Vieira por 
não poder ouvir o seu aparte. 

Sr. Presidente, encerro o meu pronunciamento, tendo em vista 
ter que me apresentar ao aeroporto até às i7 horas e 30 minutos. 
Muito obrigado a V. Ex' (Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Evelásio Vieira, 

o SR. EVEUSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO 00 ORADOR. SERÁ PU
BLICADO POSTERIORMENTE. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lourival Baptista, 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presídente, Srs. Senadores: 

Tomou posse, no último dia 6, na Presidência do Conselho Fe
derai de Educação, o Professor Lafayette Pondé. 

Professor da Faculdade dJ~. Direito da Universidade da Bahia, 
criador da Faculdade de Administração da Bahia, Vice-Reitor e 
depois Reitor da Universidade Federal da Bahia, Jurista com inúme
ros trabalhos publicados, foi alçado à Presidencia do mais alto co
legiado de educação do Pâfs, pela unanimidade de votos de seus 
pares, prova eloqUente do conceito elevado que goza entre eles. 

Presidiu a solenidade de posse do novo Presidente do Conselho 
Federal de Educação, o então Presidente em exercício, Professor 
Abgar Renault, que disse, com a beleza de expressão que caracteriza 
os discursos desse Membro da Academia Brasileira de Letras, do re
levante significado da função na qual ia ser investido o Professor 
Lafayette Pondé. Assumindo seu novo encargo, o Professor Lafayet
te Pondé expressou, em termos comovidos, a consciência da respon
sabilidade do cargo que agora assumia e agradeceu as múltiplas 
manifestações de apreço e amizade de que se via cercado, Invocando 
Anísio Teixeira, pregou a necessidade de "medir a educação, não 
apenas em seus aspectos externos, mas em seus mêtodos, em seus 
conteúdos e seus resultados reais" como único meio possível de con
dicionar"o exercício do direito à. educação, ao interesse social de que 
ele decorre". 

À solenidade de posse estiveram presentes parlamentares, pre
sidentes de Conselhos Estaduais de Educação, representantes do Po
der Judiciário e professores, dentre eles o Professor Carlos Alberto 
Direito, representando o Ministro Ney Braga. 

Quero, desta trLbuna, manifestar o meu desejo de que o ilustre 
Presidente do Conselho Federal de Educação tenha uma feliz gestão, 

Era este o registro que desejava fazer à Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Não há mais or.~
dores inscritos. (Pausa.) 

Nada mais havendo que tratar, designo para a pr6xima sessão 
ordinária a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n" 156, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como 
conclusão de seu Parecer no;> 1.305. de 1977), que suspende a exe
cução dos artigos 202 e 203 da Lei n'1 722, de 9 de dezembro de 1971, 
do Município de General Salgado. Estado de São Paulo, 

-2-

Discussão, em turno único, do Parecer n" 1.225, de 1977, da Co
missão de Economia, que conclui pelo arquivamento da Mensagem 
Presidencial 09 313, de 1977 (n" 483/77, na Origem), solicitando au~ 
lorização do Senado Federal para que a Prefeitura Municipal de Ita~ 
poranga D' Ajuda (SE) possa elevar em Cr~ 1.927.200,00 (hum mi
lhào, novecentos e vinte e sete mí! e duzentos cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, 

(Tendo, ainda, Parecer, sob n" 1.226, de 1977. da Comissào de 
Constitulçào e Justiça, pelo arquivamento), 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta·se a sessão às 18 horas e 15 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DINARTE 
MARIZ NA SESSÃO DE 8-3-78 E QUE. ENTREGUE Ã 
REVISÃO DO ORAOOR. SERIA PUBLICADO POSTE
RIORMENTE: 

O SR. DlNARTE MARIZ (ARENA - RN) - Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estou remetendo à Mesa requerimento pedindo a transcrição 
nos Anais desta Casa da Ordem do Dia de 21 de fevereiro, do Exm" 
Sr. Ministro do Exército, General Fernando Belfort Bethlem, alusi
va à data evocativa da conquista de Monte Castelo pela nossa Força 
Expedicionária, 

Mas, Sr. Presidente e Srs, Senadores, não me furto a analisar a 
oportuna Ordem do Dia do eminente Ministro do Exército para 
cujas conclusões chamo a atenção desta Casa, 

Além da merecida homenagem aos nossos heróis, com a qual 
me solidarizo, notadamente a memória dos que não puderam 
regressar à Pátria, destaco a advertência contida no trecho que passo 
a ler: 

"Esta Ordem do Dia não estaria completa se não conti
vesse, também, a afirmação de que as perdas sofridas na itá
lia não foram vidas sacrificadas em vão. 

O sangue generoso de nossos soldados, derramado no 
campo de batalha. foi o tributo que nos coube pagar para 
preservar- o Mundo livre da ação nefasta do nazi-fascismo. E 
hoje, tantos anos ap6s, estamos empenhados em uma outra 
guerra, Desta feita, contra um totalitarismo muito mais 
cruento e traiçoeiro, 

A estratégia violenta do comunismo consiste em aten
tar contra a própria essência do Estado Democrata, atravês 
de suas vulnerabilidades, de modo que seu enfraquecimento 
total permita a implantação de um novo regime, quando, 
entã!), será suprimida toda e qualquer liberdade do indivíduo, 

Um dos maiores desafios, atualmente propostos ao& paí
ses em desenvolvimento, é a busca da conciliação das Iiber~ 
dades democráticas com as necessidades da Segurança Na
danaI. 

Por sabermos estar o Exército coeso e decidido na sua 
luta constante e continua contra os comunistas apátridas e 
pseudodemocratas, que no País e no estrangeiro tramam 
contra o Brasil, podemos afirmar aos nossos heróis de Monte 
Castelo, La Serra e Montese que, hoJe cama ontem, os sorda-
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dos brasileiros têm a mesma disposição de sacrificarem suas 
vidas em defesa das nossas tradições democráticas." 

o Sr. Benjamim Farah (MOS - RJ) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

o SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Ouço o aparte 
deVo Ex~. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Neste instante em que 
V. Ex' reverencia os heróis de Monte Castelo, la Serra e Montese, 
quero dizer a V. Ex' que sou solidário com esta homenagem. Na ver
dade, os heróis que tombaram nas nossas cidades, nessas lutas nos 
Apeninos, como também aqueles que voltaram, uns e outros o fize
ram realmente pela democracia, pela jUl\tiça e pela liberdade. Luta~ 
ram contra os governos de violência, lutaram contra o ódio, para que 
nós vivessemos num mundo de paz, de compreensão e de fraterni
dade. 

O SR. DINARTE MARIZ (ARENA - RN) - Muito obriga
do pelo aparte de V. Ex'. 

São palavras, Sr. Presidente e Srs. Senadcres, de quem tem 
uma grande parcela de responsabilidade na segurança interna do 
nosso País, por isso mesmo vigilante nas ameaças externas que nos 
cercam. 

Não podia ser mais oportuna, pois chega na hora exata em que 
o preclaro Presidente Ernesto Geisel, contando com a unidade das 
nossas Forças Armadas e com a maioria do povo brasileira, dá iniCio 
a patriótica e urgente tarefa para rcdemocratização do Pars. 
, Lamentável, entretanto, que uma minoria irrefLetida queira que

brar a paz política em que vivemos, procurando agitar e dificultar a 
marcha para democratização com que nos acena o eminente 
Presidente Ernesto Geisel, anseio de toda a Nação. 

r:: exatamente nesta hora que os jornais anunciam a presença de 
um emissário do Sr. Leonel Brizola trazendo uma mensagem para 
um partido político. contendo instruções para agitar com o lança
mento de uma campanha proclamando anistia ampla, inestrita e 
rectproca. como se dele dependesse o futuro do País, esquecido de 
que responde a processo por ter procurado desencadear a guerra 
civil em nosso Pais, organizador dos grupos dos onze, além de, 
recentemente, a imprensa do Rio ter transcrito documentos atribui
dos à elA (Agência Central de Inteligência - USA), sem cOlites: 
tação, em que aparece de, o Sr. Leonel Brizola, recebendo dinheiro 
do ditador de Cuba, Fidel Castro, para incentivar as guerrilhas 
comunistas urbanas. 

Mas, estou certo, Sr. Presidente, de que a Ordem do Dia que 
acabo de enviar para transcrição nos Anais desta Casa servirâ de e!ttí
mula aos que reconhecem e combatem a infiltração comunist~ no 
BrasiL 

Não adianta negar que ela exista, pois ninguém melhor do que o 
setor militar, pela palavra mais autorizada de sua Chefia, pode aqui
latar do perigo que ela representa. Tenho sido constante nesta tribu
na, na solicitação de transcrições concernentes a atividade comuÇlista 
em nosso Pais, sempre advertindo, embora em muitas ocasiões 
incompreendido e combatido, mas sempre fiel às minhas convicções 
democráticas. 

Sr. Presidente. com essas palavras, quero conclamar o povo 
brasileiro para que, mais uma vez, ao lado das nossas Forças Arma
das, prestigie o eminente Prlesidente -Ernesto Q~isel na sU,a patr1ótica 
missão de redemocratizar nossa Pátria. 

Formemos todos um só pensamento em defesa da democracia. 
evitando que um dia. mais uma vez, como já oC0I'!eu no passado, o 
comunismo manche de sangue o solo brasileiro. (Mu.ÍtQ bem! 
Palmas.) 

ATAS DAS COMISSOES 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E; JUSTIÇA 

l- REUNIÃO, ORDINÃRIA, REALIZADA 
EM 8 DEMARÇO DE 1978. 

Às dez horas do dia oito de março de mil novecentos e setenta e 
oito, na Sala Clóvis Bevilácqua, sob a presidência do Sr. Senador 
Daniel Krieger, presentes os Sl's. Senadores Nelson Carneiro, Leite 
Chaves, Wilson Gonçalves, Accioly Filho, Helvídio Nunes, Mattos 
Leão, Otto Lehmann, Osires Teixeira, Dirceu Cardoso e Cunha li
ma, reúne-se a Comissão de Constituição eJustiça. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente dá inicio aos 
trabalhos da Comissão, passando-se à apreciação da pauta: 1) Proje
to de Lei do Senado n'i' 89/73 - Altera e acrescenta dispositivo ao 
Decreto-lei n'" 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo 
Penal. Relator: Senador Accioly Filho. Parecer: constitucional e 
jurídico. Anexação ao CPP. Aprovado. 2) Projeto de Lei da Câmara 
n'" 83/77 - Acrescenta parágrafos aos arts. 3'" e 99, altera a redação 
do art. 10 da Lei n'l' 6.194, de 19-12-74, dispondo sobre limitação das 
indenizações por danos pessoais e materiais, cobertos pelos seguros 
de responsabilidade civil dos proprietários de veCculos automotores 
de via terrestre. Relator: Semador Nelson Carneiro. Parecer: cons
titucional e jurfdico com uma emenda. Concedida vista ao Sr. 
Senador Osires Teixeira. 4) Projeto de Lei do Senado n'l' 246/77 -
Acrescenta inciso ao art. 473 da Coosqlidação das Leis do Trabalho, 
que dispõe sobre ausência de empregado ao serviço sem prejuízo do 
salário. Relator: Senador Olto Lehmann. Parecer: constitucional e 
jurídico, com substitutivo. Aprovado. 5) Projeto de Lei do Senado 
nQ 28/77 - Introduz alterações no texto da Lei n'l' 4.898, de 9-12·65, 
que regula o direito de representação e o processo de responsabili
dade administrativa, civil e penal nos casos de abuso de autor1eb,de. 
Relator: Senador Accioly Filho. Parecer: constitucionaf e jurídico, 
opina pela prejudicialidade ou anexação ao CPP. Aprovado. 
8) Projeto de Lei do Senado n'" 123/75 - Descataloga a "va-

diagem" como contravenção penal. Relator: Senador Accioly Filho. 
Parecer: constitucional ejurídíco. Contrário quanto ao mérito. Apro
vado.9) Projeto de Lei do Senado n9 247/77 - Dispõe sobre a apli
cação dos recursos do Fundo de Participação dos Munidpios e dá 
outras providências. Relator: Senador Olto Lehmann. Parecer: cons
titucional e jurídico. Aprovado. 10) Projeto de Lei do Senado 
nl' 26/75 - Altera e acrescenta dispositivos na D!i nl' 5.682. de 21~7-
71 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos). Relator: Senador Gustavo 
Capanema. O Sr. Presidente comunica que o Senhor Senador Gusta
vo Capanema não pôde comparecer por motivo de força maior, dei
xando, porém, assinado o seu parecer ao projeto mencionado e assim 
sendo, submete à Comissão a leitura e apreciação da matéria. Apro· 
vada a proposta, é lido o parecer que, em discussão e votação. ê apro
vado por unanimidade. O parecer ratifica o anterIor que ê pela cons
titucionalidade e juridicidade nos termos do substitutivo 'pferecido. 
13) Ofício "S" nQ 22/77 do Sr. Presidente do Supremo Tribunal Fe
derai, Recurso Extraordinário nl' 77.705, do Estado do Maranhão, 
no qual o STF não conhecendo do recurso, confirmou a inconstitu
cionalidade da Lei n'l 3.267, de 14-9-72, daquele Estado. Relator: 
Senador Nelson Carneiro. Parecer: Arquivamento. Aprovado. 
15) Projeto de Lei do Senado n'" 231/77 - Complementa normas ge
rais sobre desportos e dá outras providências. Relator: Sena.dor Dir
ce\} Cardoso. Adiado a pedido do Sr. Relator para reexame. 
16) Projeto de Lei da Câmara n'" 65/16 - Dispõe sobre causa de 
especial aumento de pena. quanto aos crimes contra-a f\dministra
ção Pública, praticados por ocupantes de cargos em comissão da 
adminístração direta e indireta, regula a forma de seu procedimento 
e dá outras providências. Relator: Senador Accioly Filho. PareCer: 
favorável com emenda n'" l-CCJ. Aprovado. 17) Ofício "S" 01' 
21/77 do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Recurso 
Extraordinário n'" 81.590, do Estado de São Paulo, inconstitucio
nalidade das Resoluções nl's 29/72 e 1/73, da Secretaria de Educação 
daquele Estado, Relator: Senador Otto Lehmann. Parecer: favorável 
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com Projeto de Resolução. Aprovado. 18) Projeto de Lei da Câmara 
nl' 64/74 (emenda nl' l-Plenário). Altera dispositivo do Código de 
Processo Penal. Projeto de Lei da Câmara nl' 25/75 - Altera a re
dação dos arts. 61' e 23 do Código de Processo Penal. Projeto de Lei 
do Senado nl' 36/75 - Altera dispositivos do Código de Processo 
Penal. Relator: Senador Accioly Filho, Pareceres: Prejudicado o 
PLC Jll' 64/74; anexação ao CPP os PLC nl' 25/75 e PLS nl' 36/75, 
Apro .. ados. 19) Projeto de Lei do Senado nl' 221/77 - Complemen
tar. Dispõe sobre a fiscalização das entidades paraestatais vinculadas 
à União pelo Congresso Nacional e dá outras providências, Relator: 
Senador Osires Teixeira. Parecer: constitucional, juridico e favorável 
no mérito. Aprovado. 20) Projeto de Lei do Senado nl' 150[76 -
Considera circunstáncia atenuante da pena o fato de ter o_agente si
do menor abandonado, Relator: Senador Accioly Filho, Parecer: 
constitucional e jurídico, Contrário no mérito, Em discussão, falam 
os Srs. Senadores Nelson Carneiro, Wilson Gonçalves e Leite 
Chaves que propõe à Comissão seja aprovado o projeto quanto ao 
mérito com uma emenda que oferece oralmente. Em votação, são 
vencidos o Relator e os Srs. Senadores Otto Lehmann e Osires Tei
xeira, sendo aprovada pela maioria da Comissão a proposta do Sr. 
Senador Leite Chaves que é designado Relator do vencido. 

21) Projeto de Lei da Câmara nl' 115/77 - Revoga a Lei nl' 6.192, 
de 19-12-74, que "dispõe sobre restrições a brasileiros naturalizados 
e dá outras providéncias," Relator: Senador Nelson Carneiro. 
Parecer: Contrário, Aprovado. 22) Projeto de Lei do Senado nl' 
06/77 - Isenta de demissão o servidor condena.do por crime comum 
e dá outras providências. Relator: Senador Accioly Filho, Parecer: 
constitucional, jurídico, contrário no mérito. Aprovado. 23) Proje
to de Lei do Senado nl' 175/77 - Acrescenta parágrafo ao art. 73 da 
Lei nl' 5.108. de 2 t de setembro de 1966 (Código Nacional do Trânsi
to). Relator: Senador Olto Lehmann. Parecer: constitucional, jurídi
co, contrário no mérito. Em discussão, f;;!lam os Srs. Nelson Car
neiro e Wilson Gonçalves. Em votação, são vencidos o Relator·e o 
Senador Osires Teixeira quanto ao mérito, Designado Relator do 
vencido Sr, Senador Wilson Gonçalves. 24) Projeto de Lei do 
Senado n9 56/75 e mais 17 projetos sobre deduções do Imposto de 
Renda. Adiado a pedido do Sr, Relator, 25) Projeto de .Lei do 
Senado nl' 159/77 - Cessão dos auditórios existentes em edifícios 
públícos para espetáculos de interesse cultural. Relator: Senador 
Ouo Lehmann. - Parecer: jurídico. Aprovado, 26) Projeto de Lei, 
do Senado nl' 244/77 - Estabelece que as listas para a escolha dos 
reitores das Universidades estaduais e municipais obedecerão às nor
mas estabelecidas em seus respectivos estatutos. Relator: Senador 
Osires Teixeira. Parecer: inconstitucional e injurídico, Aprovado, 
vencidos os Srs. Senadores Cunha Lima, Nelson Carneiro e Leite 
Chaves. 27) Projeto de Lei do Senado nl' 225/77 - Proíbe 
pagamento de ro)'a/ries por uso de ma(ças de indústria e com~rcio. 
Concedida vista ao Sr. Senador Accioly Filho, 28) Projeto de Lei do 
Senado nl' 220/77 - Altera dispositivos da Consolidação das Leis 
do Trabalho, Concedida vista ao Sr. Senador Nelson Carneiro. 

29) Projeto de Lei do Senado nl' 232/77 - Dispõe sobre a aposenta
doria especial para o bombeiro hidráulico e para o eletricista do gru
po de instalações elétricas, gás, hidráulicas e sanitárias. Relator: Se
nador Otto Lchmann. P:arecer: injurídico. Em discussão, falam os 
Srs. Senadores Accioly Filho, Leite Chaves e Nelson Carneiro. Em 
votação._o Sr. Senador Accioly Filho vota pela juridicidade e contrá
rio no mérito. Os Srs, Senadores Wilson Gonçalves e Osires Teixeira 
votam com o Relator e os Srs. Senadores Cunha Lima, Nelson Car
neiro e Leite Chaves com o Projeto, Empatada a votação. o Sr, 
Presidente desempata votando com o Relator, votando vencidos os 
Srs. Senadores Cunha Lima, Nelson Carneiro e Leite Chaves e ven
cido quanto à injuridicidade o Sr. Senador Accioly Filho, 30) .Ptoje
to de lei do Senado nl' 176/77 - Modifica a redação do art. 51' da 
Lei nl' 3,999, de 15 de dezembro de 1961. Relator: Senador Otto 
Lehmann. Parecer. injurídico. Aprovado, assinando o Sr. Senador 
Nelson Carneiro "'sem voto" e vencidos os Srs. Senadores Accioly 
Filho e Osires Teixeira. 

Devido à ausência dos Srs. Relatores, por motivo justificado, 
foram adiados os itens nl's 3) PLC 47(77; 6) PLS 160/77; 7) PLS 
252/77; II) PLS 234/77; 12) PLS 120/77; 14) PLS 236/77. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr, Presidente encerra a reunião, 
lavrando eu, Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente 
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

2- REUNIÃO EXTRAORDINÂRIA. REALIZADA 
EM 9 DE MARÇO DE 1978 

Às 14:30 horas do dia nove de março de 1978, na Sala Clóvis 
Bevilácqua, sob a presidência do Sr. Senador Accioly Filho, segundo 
Vice-Presidente no exercício da presidência, presentes os Srs. Sena
dores Arnon de Meno, Wilson Gonçalves, Mattos Leão, Paulo 
Brossard, Helvídio Nunes, Lenoir Vargas, Osires Teixeira, Dirceu 
Cardoso e Leite Chaves, reúne-se a Comissão de Constituição e Justi
ça. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente dá inicio aos 
trabalhos da Comissão, Dispensada a leitura da Ata da reunião 
anterior é, em seguida, dada como aprovada. 

Com a palavra o Sr. Senador Paulo Brossard relata o Projeto de 
Resoluçào da Comissão de Economia à Mensagem nl' 39/78 do Sr. 
Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta do Sr, Ministro da Fazenda, para que seja autori~ 
zada_a.Prefeitura Municipal de Pelotas (RS) a elevar o montante de 
sua dívida consolidade em Cr$ 478.820.131,02, concluindo pela sua 
constitucionalidade ejuridicidade, Aprovada. 

A seguir, o Sr. Senador Leite Chaves. oferece parecer ao Projeto 
de Resoluçào da Comissão de Economia à Mensagem n9 36/78 do 
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal. proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a Fundação Universidade Estadual de Londrina (PR) a elevar 
em CrI 96.000.000,00 o montante de sua dívida consolidada, con
siderando-o constitucional e jurídico. Aprovado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando eu, 
Maria Helena Bueno Brandão. Assistente, a presente Ata que, lida e 
aprovada, será assinado pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei 
nl' 26, de 1977 (CN), que Haltera a estrutura da categoria fun~ 
don·aI de Diplomata (carreira de Diplomata), do Grupo 
Diplomacia do Quadro Permanente do Ministério das Relações 
Exteriores". 

ATA DA l- REUNIÃO. REALIZADA 
EM 8 DE MARÇO DE 1978. 

- INSTALAÇÃO-

Ãs dezesseis horas e quinze. minutos do dia oito de março do 
ano de mil novecentos e setenta e oito, na Sala "Clóvis Bevilácqua", 
presentes os Srs. Senadores Alexandre Costa, Helvidio Nunes, José 
Sarney, Magalhães Pinto, Otto Lehmann, Saldanha Derzí e Gilvan 
Rocha e os Srs Deputados Pedro Colin, Hugo Napoleão, Sinval 
Boaventura, Cotta Barbosa, Francisco Studart e Carlos SantQs, reú
ne~se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre o Proje
to de Lei nl' 26, de 1977 (CN), que "altera a estrutura da categoria 
funcional de Diplomata (carreira de Diplomata), do Grupo Diplo
macia do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exterio
res" , 

De acordo cam o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Sr. Senador Magalhães Pinto, que declara instalada a -
Comissão. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Augusto Franco, Virgílio Távora, Leite Chaves e Nelson Carnei
ro e os Srs, Deputados Gera,ldo Guedes, Cid Furtado, Raimundo Di
niz. Fernando Gama e Ária Theodoro. 
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A fim de cumprir dispositivo regimental o Sr. Presidente esclare
ce que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presid~nte, Dis
tribuídas as cédulas o Sr, Presidente.convida para funcionar como 
escrutinador o Sr, Deputado Pedro Colin, 

Procedida a eleicão, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Francisco Studart ", ....••...•••• _ ~~_.. 1~ votos 
Em branco ...... , .. T' •••••••• " ••••••••••••• _. 1 voto 

Para Vice-Presidente: 

Deputado Hugo Napoleão 12 votos 
Embranco •.....•••.. _ .•.• ~ •.•.••• _~ ••• _ •. l~oto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi
dente, os Srs. Deputados Francisco Studart e Hugo Napoleão. 

Assumindo a Presidência, o Sr. Deputado Francisco Studart 
agradece em nome do Deputado Hugo Napoleão e no seu próprio a 
honra COm que foram distinguidos e designa o Sr. Senador Otto Leh
mann para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons
tar, eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comis
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Sr. 
Presidente. demais membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

ATA DA 31' REUNIÃO, REALIZADA 
EM II DE NOVEMSRO DE 1972,-.. 

Às dez horas do dia onze de novembro de mil novecentos e se
tenta e sete, no Auditório do Senado Federal, sob a Presidência do 
Sr. Senador Itamar Franco - Presidente eventual, e a presença dos 
Srs. Senadores Adalberto Sçna, Gilvan Rocha, Cunha Lima, Jarbas 
Passarinho, Evandro Carreira e Evelãsio Vieira e do Deputado Ger
son Cama ta, reúne-se a Comissão de Educação e Cultura, dando 
prosseguimento aos trabalhos para o exame da situação do desporto 
brasileiro. 

O Sr. Presidente após proferir algumas palavras elogiosas aos 
convidados, faz ingressar no recinto os Srs. Henri Aidar, Presidente 
do São Paulo Fut_~bol Clube. Pedro Rocha, Atleta Profissional, Vi
cente Tadeu Sechi, Atleta Amador, Professor João Paulo M_~dina, 
Preparador Físico, todos do mesmo Clube e o Jornalis.ta Walter 
Abrahão, 

Com a palavra, o Sr, Henri Aidar disserta sobre a histQ_ria do 
São Paulo Futebol Clube evidenciando, principalmeD-te, a obra do 
Estádio do Morumbi, de propriedade do Clube, tido como O maior 
estádio particular do mundo, 

Fala, ainda. sobre a militância dos associados nos vários esporo 
tes otímpicos, atletismo, futebol, futebol de salão, tênis, bocha, etc., e 
menciona os Srs. Ademar Ferreira, Eder Jofre e João de Oliveira, 
três grandes campeões mundiais que saíram do São Paulo, 

Por fim, o Sr. Henri Aidar fala da importância da escola de fute
bol do São Paulo. que já alcançou projeção internacional, ressaltan~ 
do que o futuro do futebol brasileiro está justamente no prestígio des~ 
sa escola porque é daí que surgirão os futuros atletas, 

Continuando, o Sr, Presidente, Senador Itamar _Franco, conce
de a palavra ao Jornalista Walter Abrahão, que durante sua exposi
ção defende a profissionalização do dirigente de Clube, o controle 
das rendas por um órgão especializado e, especialmente, a fixação 
dos órgãos que dirigem o desporto brasileiro na Capital da Repúbli
ca. 

Finalizando, o Sr. Walter Abrahão sugere a criação do Ministé
rio dos Esportes, acrescentando que esta seria a grande meta do desM 

porto brasileiro. 
Com a palavra, o Professor João Paulo Medina enfatiza a idéia 

da criação do Ministério dos Esportes, já defendida pelo Jornalista 
Walter Abrahão, onde - ressalta o Professor - os inúmeros probleM 
mas desportivos teriam soluções. 

Prosseguindo, o Sr, Presidente concede a palavra ao jogador Pe
dro Rocha que sugere à Comissão de Educação e Cultura a instala
ção de _um órgão para formar profissionaIs em atividades à parte da 
de jogador de futebol profissional, para que, encerrada a sua ativida
de no futebol profissional, o jogador consiga adaptar-se mais normal
mente à vida social do País. 

Usando da palavra o Atleta Vicente Tadeu Sechi, chama a aten
çào das autoridades para o problema do estudo e da separação do 
a~leta amador. 

Encerradas as exposições dos Srs. Convidados, foram abertos 
os debates, usando da palavra, por ordem de inscrição, os Srs. Sena
dores Evelásio Vieira, Jarbas Passarinho, Gilvan Rocha e Adalberto 
Sena. ' 

Finalizando, o Sr. Presidente, Senador Itamar Franco, agrade
ce os depoimentos dos ilustres convidados, assim como a presença 
dos Srs. Parlamentares e dos demais presentes e determina. em segui
da, que as notas taquigrãficas, tão logo traduzidas. sejam publicadas 
em anexo à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para consM 
tar. eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comis
são. livrei a presente Ata que, lida e aprovada será assinada pelo 
Sr. Presidente e vai à publicação. 

ANEXO Ã ATA DA /3' REUNIÃO DA COMISSÃO 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO SENADO FEDERAL. 
REALIZADA EM II DE NOVEMBRO DE /977. DESTI
NADA A OUVIR AS PALESTRAS, SEGUIDAS DE DEBA
TES, DOS SRS. HENRI AIDAR, PRESIDENTE DO SÃO 
PAULO FUTEBOL CLUBE, PEDRO ROCHA, ATLETA 
PRÔFlSSIONAL. VICENTE TADEU SECIlI. ATLETA 
AMADOR. PROFESSOR JOÃO PAULO MEDINA, PRE
PARADOR FISICO, TODOS DO MESMO CLUBE DO 
JORNALISTA WALTER ABRA HÃO. QUE SE PUBLICA 
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE 
DA COMISSÃO. 

PRESIDENTE: SENADOR JOÃO CALMON 
VICE·PRESIDENTE: SENA DOR EVELÁSIO VIEIRA 
INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFlCO 

DA REUNIÃO. 

O SR, PRESIDENTE (Itamar Franco) - Havendo número 
legal, declaro aberta a reunião. 

Srs. Senadores. face a compromisso assumido pelo Sr. Senador 
Evelásio Vieira dentro de instantes, S, Ex' pediu-me que presidisse a 
mais esta reunião da nossa Comissão de Educação no setor referente 
aos esportes. 

Temos o prazer de contar hoje com a presença do Dr. Henri 
Aidar. Presidente do São Paulo Futebol Clube, do Jornalista Walter 
Abrahão, do Jogador Pedro Rocha, ex-integrante da Seleção 
Uruguaia e do atleta amador do São Paulo o Sr. Vicente Tadeu Sechi. 

t com satisfação, então, que ao iniciar os nossos trabalhos. 
passo a palavra ao ilustre Presidente do São Paulo Futebol Cluhe_. 

O SR. HENRI AIDAR - Sr. Senador Itamar Franco, Sr, SeM 
nadar Evelásio Vidra, Sr. Senador Adalberto Sena, Srs. Jornalistas: 

Nós, dirigentes de futebol, ficamos profundamente honrados 
com o convite que recebemos desta Comissão para dissertar algo 
sobre os problemas do futebol brasileiro. Para os dirigentes isto é de 
uma satisfacão ímpar, porque vemos que não lutamos sozinhos, há 
aqueles do Poder Legislativo, da Câmara Alta do Poder Legislativo 
que também se interessam pelos problemas do futebol, que não fi
cam assim tão-somente adstritos aos dirigentes e dtrigidos do futebol 
brasileiro. - ' , 

Eu me permitiri? antes de submeterMme a -eventuais perguntas, 
contar aos Srs. a história do São Paulo Futebol Clube. em pinceladas 
rápidas, e me julgo até com o direito de contar essa história porque o 
São Paulo construíu o maior estádio particular do mundo, com ca
pacidade para 150 mi( pessoas, uma obra gigantesca, em que poucos 
acreditavam na sua realização. Essa ohra foi construída com 17 anos 
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de lutas, com descrédito quase que geral e, para orgulho nosso, foi 
feita sem um centavo de auxílio oficial, quer seja da municipalidade, 
quer seja do Estado. quer seja da União. Então, foi a von-taae da 
gente de São Paulo, a fé da gente são-pauli na, a pertinácia daqueles 
que nos antecederam na diretoria. nas várias diretorías do São 
Paulo, que proporcionaram a construção desse gigantesco estádío 
que, ainda recentemente, entre público pagante e convidados abri
gou para mais de 150 mil pessoas. 

Como o Sào Paulo construíu isso'? Exclusivamente vendendo 
idéias, vendendo publicidade e. graças a isso, o São Paulo pode ter o 
numerário necessário para construir o seu estádio. O estádio levou 
17 anos para ser construído. começou em 1953, foi inaugurado 
parcialmente no dia 2 de outubro de 1960 e totalmente no dia 25 de 
janeiro de 1970. 

Eu me permito até esclarecer aos Srs. Senid-ores que o estádio 
foi construído num terreno parte do qual f~li doado por particulares 
e parte adquirido pelo São Paulo. Hoje, temos uma área de 160 mil 
metros quadrados de terreno. Nós temos uma ár:ea constru1da no 
estádio propriamente dito de 110 mil metros quadrados de cons
trução e, na parte ,tmcial, 30 mil metros quadrados de construção. 
Vale dizer. o São Paulo também se orgulha de ser o clube que possui 
o maior património de clubes de futebol do Mundo. São Paulo tem 
um estádio orçado hoje em cerca de I bilhão e 200 milhões de cru
zeiros; vale dizer, em moeda antiga, que impressiona mais, I trilhão e 
200 bilhões de cruzeiros, sem dever um centavo a quem quer que 
seja. E, nÓs, nesse estádio, estamos explorando a publicidade. a ven
da de vários produtos, porque acho que é uma forma de sobrevivên
cia do futebol brasileiro. 

Há fatos inusitados na história do São Paulo. Entre todos os clu· 
bes de futebol. empresas industriais, emprésas comerciais, qualquer 
espécie de sociedade, o São Paulo talvez seja a única entidade 
brasileira que é credora do INPS. Nós mantemos sempre os salários 
dos nossoS atletas em dia, as luvas, os prêmios, de maneira cons· 
tante. e não é mérito nenhum nosso porque é apenas o seguimento de 
uma orientação administrativa. 

Mas. n50 ficamos só no futebol, nós temos também a parte so
cial do São Paulo. A parte social do São Paulo compreende o lazer 
dos associados e a militánt:ia dos associados nos vârios esportes olIm
picos; atletismo, futebol, futebol de salão, ténis, bocha. enfim. uma 
enorme variedade de esportes. 

E, para orgulho nosso, do São Paulo saíram dois grandes 
campeões mundiais. um bi-campeào oHmpíco, Ademar Ferreira da 
Silva, no salto triplo; outro várias vezeS campeão, o nosso queridíssi
mo Eder Jofre: outro também que começou no São Paulo e foi tam· 
bém campe30 olímpico e campeão mundial foi o nosso João de Oli
veira, João do Pulo. 

Apenas o São Paulo sempre quis fazer do esporte amador 
amadorismo puro. O São Paulo não admite para o esporte amador o 
amadorismo "marron". Temos o caso de três meninos que aprende
ram a jogar balão ao cesto no São Paulo, se projetaram no São Paulo 
e. hoje. são integrantes da Seleção Brasileira mas, por motivos 
óbvios, porque o São Paulo nào faz amadorismo "marron", saíram 
do São Paulo. 

Então. o São Paulo cumpre as suas finalidades dentro do que 
determina a estrutura do futebol brasileiro. 

Fala-se muito em futebol-empresa. Não acredito em futebol· 
empresa mas, acredito piamente no empresariado das atividades cor
relatas ao futebol, na exploração da própria publicidade e de lem
branças "souvenirs" dos clubes e de toda atividade correlata com o 
futebol, mas futebol propriamente dito, pela sua estrutura legal. não 
e admissível nem pensar·se em futebol-empresa, porq.lc o clube não 
pode comerciar nada. nào pode emitir uma nota de venda, pois ti 

legislação proíbe. Mas o São Paulo acordou a tempo quanto a 
supervalorização do atleta de futebol. Sofremos o problema na car
ne. Ent~o, precisamos ter uma sarda e a saída foi concretizar uma ve
lha idéia do nosso saudoso e querido Vicente Feola, a escoHnha de fu
tebol. 

Para os Srs. Senadores terem uma idéia do que foi a escolinha de 
futebol. que já vinha funcionando há muito tempo, mas agora, como 
estrutura, desde 1975, me permitam dizer, uma das mais perfeitas do 
Brasil. temos hoje 160 meninos que são arregimentados de toda a 
parte do Brasil integrando essa escola. Internados neSsa escola, dor· 
mindo no São Paulo, comendo ali, temos 30 meninás. Eu tenho hoje 
oportunidade de trazer um deles. São moços que demonstram um 
potencial técnico de grande futuro. O São Paulo vai buscá-los onde 
eles se encontram e eles passam então a freqUentar a escola. 

M as o São Paulo exige para isso que o moço se subordine a to
dos os regulamentos, inclusive que estude. que tenha uma carreira 
profissional, que não a de jogador de futebol. Dependendo do nível 
de cada um, ou curso secundário ou curso superior até. que trouxe
mos hoje aqui está freqUentando uma Faculdade de Economia, cur
sando o primeiro ano e o São Paulo, inclusive, faz questão de custear 
esses estudos, porque, proporcionando isto ao atleta, o São Paulo 
tem a certeza de que está trabalhando para o progresso do Brasil, 
inclusive, para a tranqUilidade do próprio futebol do São Paulo. 

Para os Srs. Senadores terem uma idéia, dos 30 e tantos atletas 
do juvenil do São Paulo de 1975, foram profissionalizados 21, cedi
dos a vários clubes do Brasil e outros integrando a própria equipe do 
São Paulo. Grandes vU,ltos do São Paulo freqUentaram esta escola, 
dela saindo para se projetarem por esse Brasil afora. De maneira que 
esta é uma forma inclusive de baratear o preçO do jogador de futebol. 

Para V. Ex's terem uma idéia do serviço que o Clube presta à 
comunidade. o bairro onde o estádio está localizado é um bairro 
aristocrático - o Morumbi - mas é um bairro novo. teve um gran
de desenvolvimento depois que o São Paulo ali se instalou. Tenho 
fotografias que V. Ex's poderão ver do início do Morumbi, em 1953, 
quando era completamente deserto, ali não havia uma casa sequer, 
Então. para tornar·se viável o Morumbi, o São Paulo foi obrigado a 
construir uma galeria de águas pluviais. Essa galeria foi construída 
em 1953, para canalizar o rio que passava no meio do estádio e que 
serve hoje inclusive para drenagem do estádio. Essa galeria hoje ser
ve todo o bairro do Morumbi. Recebe essa galeria as águas pluviais 
mas, lamentavelmente, para ali correm os efluentes das fossas céti
cas, porque nào há rede de esgotos no local. Isto tem-nos causado 
problemas tremendos. Competiria ao Poder Póblico fazer uma outra 
galeria para, inclusive, dar ao bairro uma existência condigna. 

Uma pergunta que deve estar na cabeça de V. Ex's e é muito ló
gica que se faça: mas o Sr. Presidente do São Paulo, que foi parte de 
um Governo durante 4 anos e que inclusive substituiu o outro Presi
dente, que foi Governador do Estado durante 4 anos, porque não 
fizeram algo pelo Morumbi? Posso dizer-lhes que não fizemos por 
uma questão de foro íntimo. Qualquer coisa que se fizesse dir-se-ía 
os administradores do Estado estariam fazendo em benefício do São 
Paulo Futebol Clube. 

A realidade é que o São Paulo entregou à Cidade de São Paulo, 
ao Estado de São Paulo, ao Brasil o maior estAdio particular do mun
do e, lamentavelmente, esse estádio ainda não foi integrado à vida da 
cidade porque não existe saneamento básico. nâo exfstem áreas de 
estacionamento, não existem vias expressas para o escoamento do 
trânsito e o São Paulo tem sido tremendamente combatido por isso. 

Então. o São Paulo, eu tenho dito, está expiando pelo crime de 
ter construído um estádio sem ajuda de quem quer que seja. 

Quanto aos problemas do futebol propriamente dito, quero di
z.cr a V. Exfs que o futebol tem sido um fator extraordinário de lnte· 
gração e interiorização. O futebol tem contribuído muito para a par
te político-social de lazer do povo brasileiro, mas tem recebido ::noito 
pouco. 

Com respeito à loteria esportiva, aqueles clubes que têm sido o 
fator do grande sucesso da loteria esportiva recebem para o 
campeonato brasileiro as passagens, 22 passagens. O que significam 
essas passagens'? f: um pequeno investimento para o muito que se 
retira do futebol. Acho que os clubes deveriam ser melhor aquinhoa
dos. pelo menos aqueles clubes qu~ investem grandes importâncias, 
grandes somas na manutenção de suas equipes. Isto representa um 
investimento extraordinário, cuja rentabilidade é duvidosa. porque é 
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muito aleatória. depende do andamento de um campeonato, depen
de, enfun, da colocação da equipe dentro do campeonato. 

Mas, nós denLro daquela filosofia de procurar empresariaT to
das as atividades correlatas com o futebol esperamos até meados de 
1978 tornar o São Paulo auto-suficiente, tão-somente .,- vejam 
V. Ex's - Ião-somente com a rentabilidade doMorumbi. 

Para V. Ex's terem uma idéia. neste ano de 1977, de janeiro a 
outubro. tivemos s6 de aluguel do campo do Morumbi, de jogos em 
que o São Paulo participou e de jogos em que outros participaram, 
tivemos só de aluguel 7 milhões e 600 mil cruzeiros, afora as rendas 
das partidas. Gr<lças a isso podemos ultrapassar o nosso orçamento. 
Tínhamos orçamento, mais ou menos, pessimista, mas, graças a 
Deus o São Paulo hoje está folgado em matéria orcamentâiía. 

O Morumbi, que foi projetado para todo mundo, acolheu, até 
outubro, 2 mi(hõ_es e 315 mil e 231 assistentes pagantes. Com rendas 
em partidas de que participou no seu estádio e em outros. o São 
Paulo arrecadou 10 milhões e 721 mil cruzeiros. Somando aos 7 mi
Ihõe." e 600, já ultrapasflamos ao orçamento, cuja previsão era de 16 
milhões. Atingimos- mais de 17 milhões até agora, faltando essa outra 
fase do campeonato. 

Quanto ao INPS, em razão daquela determinaçào do desconto 
em folh<l. (!ram devidos 410 milhões de cruzeiros, foram descontados 
75 I mil; o São Paulo é áedor de 340 mil cruzeiros, na parte dos atle
t<lS; na parte do Fundo de Garantia, o São Paulo tinha um débito de 
468. o totul arrecadado 290, então havia um débito de 187, portanto 
esses 340 se reduzem a 180 mil cruzeiros de que o São Paulo é credor 
do INPS. 

Trouxe uma vasta documentação - que poderá ser depois 
compulsada - para mostrar a V. Ex~s a razão que, acredito, seja do 
sucesso financeiro do São Paulo Futebol Clube, mas é preciso escla
recer bem que é um sucesso isolado. São poucos os clubes que estão 
nesta situação. 

Talvez os clubes do Rio de Janeiro sofram muito mais do que os 
clubes paulistas, porque o Maracanã, que se tornou grande palco das 
grandes partidas do Rio de Janeiro, exatamente o Maracanã - no 
meu entender - é um dos fatores do empobrecimento do futebol do 
Rio de Janeiro. Os campos dos seus clubes, sem uso constante, não 
podem oferecer aquela rentabilidade que o São Paulo pode oferecer 
com c<lmpo próprio. Então, os clubes vão-se desfazendo dos seus 
patrimônios e hoje V. Ex's sabem, desfazendo-se de um património. 
qU<llquer aplicação que se faça é imediatamente absorvida e nào é 
compensadora, porque o ratrimônio vale muito mais. 

Então. o Maracanã que devia ser a grande mola propulsora do 
progresso do futebol carioca - no meu entender - para os clubes 
cariocas acho que foi um mal. 

E por que o campeonato paulista vai muito bem? Por que há es
sas arrecadações extraordinárias? 

A lei do acesso foi idéia de um excepcional são-paulino já fale.
cido. Atleta nosso. foi dirigente do São Paulo e dirigente da Federa
ção Pauliflta de Futebol. o saudoso Roberto Gomes Pedrosa, insti
tuíu a lei do acesso. Ora. a lei do acesso obrigou os clubes do interior 
a se equiparem para poder disputar o campeonato da divisão espe
cial. E aí foram surgindo os estádios, Estádio do Guarany, do Ponte 
Preta, d<l Ferroviária, do Botafogo .de Ribeirão, do Comercial de 
Ribeirão, do América de Rio Preto, enfim, estádios espetaculares. 
estádios monumentais, graças à lei do acesso. Para V. Ex's terem 
uma idéia, o campeonato paulista rendeu no ano passado cerca de 48 
milhões de cruzeiros. Este ano, com a nova modalidade. disputado 
em 3 turnos, classificando o primeiro e o segundo colocado de cada 
turno para o turno final. inclusive, aqueles por fndlce técnico e por 
renda, o campeonato paulista foi uma surpresa para todo o Brasil e 
todo mundo nos está solicitando o modelo da disputa do campeona
to paulista. Pois bem. o campeonato paulista deu uma rentabilidade 
de 132 milhões. b uma coisa extraordinária. Eu tive a4tuns. cantatas 
I.'om desportistas do exterior, estive ainda na concentração de um 
atleta do Uruguai, Dario Pereira, contando o sucesso do campeona
to paulifota. O Presidente da federação Uruguaia nos pediu O regula
mento para aplicar também no Uruguai esse sistema de <iisDuta. 

Quanto ao mais, eu também trouxe fotografias onde V. l:.x's po
dem ver o MorlJmbi completamente lotado, quando alcançou 150 
mil pe.<;soas e a parte social do São Paulo, onde temos 3 piscinas, um 
ginásio, um ginásio coberto de .bocha, 6 quadras de tênis, por 
enquatlto, porque teremos 11,3 campos de futebol para os atletas. 
para os aflsociados, campos iluminados e estamos construindo uma 
4' piscina, que V. Ex.s estão vendo aqui, orçada em 7 mi!hões e 200 
mil cruzeiros, com contrato já assinado, E nós não admitimos reajus
tamentos nos contratos do São Paulo. 

Eu sou orgulhoso do São Paulo Futebol Clube, torço para o São 
Paulo desde a minha infância. Nós achamos que um contrato com o 
São Paulo deve ser feito na base do contrato de adesão, porque o São 
Paulo quando faz um contrato tem um numerário suftciente. então. 
não admite reajustamento do contrato, porque depende do empreitei
ro empregar mais ou menos homens nas obras. E esse contrato foi 
firmado, sem reajuste, no valor de 7 milhões e 200 mil cruzeiros, para 
se aumentar o parque balneário. Eu estava dizendo hã pouco ao 
Senador.. Evelásio Vieira, que ainda ontem à noite jantei com o 
Presidente de uma das maiores firmas distribuidoras de cerveja e 
Whisky do mundo, uma firma japonesa. Pois esse Sr. veio do Japão 
exatamente para aqui entrar em contato conosco solicitando permis
são para construir um restaurante ali no Morumbi. 

Com respeito à escola de futebol do São Paulo, cujo nome, em 
homenagem ao seu idealizador, é Roberto Vicente Feola, a .escola 
teve proieção internacional, inclusive no Japão. Vieram da TV Fuji 
do J <lpão. alguns operadores e diretores e ficaram ali no Morumbi fil
mando toda <l escola. E esses filmes foram projetados no Japão. Em 
seguida, vieram 2 meninos do Japão, um de 9 e outro de 11 anos e 
que estão lá na escola. É claro que f[Caram porque eles têm habili
dade. A projeção dessa escola V. Ex's podem ver aqui nessa revista 
japonesa, onde aparece aqui a escolinha, os meninos japoneses. 
L<lrnentavelmente não sei japonês, portanto, não posso traduzir, 
mas naturalmente é de aprovação ao que o São· Paulo está fazendo. 
Nessaescola, como eu disse, os meninos ficam em regime de interna
to. eles me.<;mos, em turmas que se revezam, servem uns aos outros, 
limpam as suas acomodações, cada semana uma turma, mas têm 
tam bém grande <lssistência. O São Paulo faz questão de dar essa 
assistência. Eles têm médico permanente, dois massagistas, três 
preparadores físicos. dois técnicos, dois roupeiros, duas cozinheiras e 
uma auxiliar de cozinheira e não há mais auxiliares, porque são os 
meninos que fazem todo o serviço de limpar, de servir, de arrumar 
as camas. tudo isto. Essa escola está sendo um investimento· de 250 
mil cruzeiros por mêfl. Acho que é um investimento barato, porque o 
futuro do futebol brasileiro está justamente no prestígio dessa escola 
e no cuidado que se tem nessa escola, porque é daí que surgirão os 
futuros <ltlet<ls. 

Desculpem V. Ex.s, se fiz esta divagação. É porque faço 
questão de dizer a V. Ex's o que o São Paulo tem feito em prol do 
esporte brasileiro. Lamento mesmo que vários clubes. não estejam 
nesta situação e compreendo mesmo porque· não estão, porque 
t<lmbém não têm os meios que tem o São Paulo. Embora ao São 
Paulo seja defeso por lei, o empresariado no futebol, possufmos está
dio próprio, conseguimos trazer para as atividades correlatas ao fute
bol essa idéia do empresariado auferindo rendimentos que não 
est<lvam previfltos e que poderão proporcionar ao clube a sua 
independência financeira. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Concedo a palavra a 
essa pessoa por demais conhecida que é o jornalista Walter 
Abraão. 

O SR. WALTER ABRAÃO - Sr. Presidente em exercí
cio, nobre Senador Itamar Franco, das nossas Minas Gerais; Sr. Vi
cc-Presidente da Comissão de Educação e Cultura, ex.-craque de fute.
bol. Senador Evelásio Vieira, de Santa Catarina; as presenças presti
giosas do Sr. Senador Gílvan Rocha, Vice-Líder do MDB; do 
Sr. Senador Adalberto Sena,lá do nosso Acre e dos Srs. Deputados 
<lqui rrcsentes. Permitam-me também uma saudação aos Srs. Asses
'')res e aos Fl~"cion'!":~~. 
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Devo dizer que estive a última vez em Brasília exatamente cui
dando de reviver a lei d.e Roberto Gomes Pedrosa, a Lei do Acesso. 
Estivemos com o Sr. Ministro Ney Braga e parece que a nossa pre
sença serviu para revitalizar aquele estatuto. A Lei do Acesso não foi 
apenas reabilitada para São Paulo, também para todo o Brasil. Hoje, 
já é fato comprovado que a Lei do Acesso estã sendo implantada em 
vãrias regiões do País. Ma_s a minha exposição pode atê ser um pou
co candente, um pouco dura, como aliãs eu venho me pronunciando 
através da minha emissora de TV. 

Apenas lamento que tenha sido trazida uma ex.ceção à quase re
gra do desporto brasileiro, refiro-me ao São Paulo Futebol Clube. 
Eu não sabia da presença da delegação do São Paulo, do seu Presi
dente, Dr. Henri Aidar, mas fico muito satisfeito porque efetivamen
te é uma exceção, e a maioria dos pontos que iremos expor neste de
bate público, democrático, nesta Casa, a mais alta Casa do Pars, posi
tivamente não irão de ~ncontro, mas ao encontro de muitas coisas 
que o São Paulo tem feito. 

Há, portanto, no momento, irregularidades insanáveis em face 
da legislação, mas hã necessidade premente de que se ponha fim a es~ 
se estado de coisas no futebol brasileiro. Há irregularidades que pre
císamos acabar e se fôssemos apurar, acho que nem mesmo um~ 
CPI, talvez uma CGI ou coisa parecida conseguiria tornar cone-reta 
esta nova afirmativa quase em tom jocoso. mas que todos, à boca pe~ 
quena, sabem que existe e se comenta, se conversa a respeito. 1:: aque
le ditado espanhol, Senador: "No creo en brujas pero que eUa!: hay, 
hay", Então, a coisa vai por aí adiante dentro do profissionalismo. O 
dirígente profissionalizado teria obrigações pessoais. O Deputado 
Jorge Arbage já propôs isso em projeto. Tenho a impressão de que 
concomitantemente ou por telepatia nós nos entendemos. O fato é 
quê o projeto fala também em dirigente coniratado pela CLT. Esse 
dirigente teria que prestar contas como qualquer empregado. E en
tão. vou ao encontro do que o Dr. Henri Aidar diz achando que ca
be o futebol-empresa, evidentemente alterando-se a legislação e per
mitindo essa faculdade ao desporto brasileiro. O dirigente profissio
nallzado teria que fazer prestação de suas contas. . Outra notícia agradãvel é a presença desse símbolo de atleta pro

fissional em todo mundo, Pedro Virgílio Rocha. A presença também 
de um jovem, que. vem sendo colocado no cadinho do São Paulo pa- Outro item: rendas controladas por um órgão especializado. 
ra que não surja dentro de malversações que existem no futebol. A Hoje as rendas são apresentadas pela diretoria ao Conselho 
presença de um preparador físico, o nosso caríssimo João pãulo Me- Deliberativo ou a um órgão fiscal criado pela Lei n~ 6.251. Mas 
dina, aqui presente também, que ê um dos representantes da classe evidentemente esse órgão é ímpotente, porque ele é criado pelos 
dos professores de educação física. Eu também gostaria de saudar próprios interessados, digamos assim, que são aqueles homens que 
particularmente aos meus colegas de rãdio, televisão e jornais aqui estào no poder no clube. Então, não hã uma maneira de fiscalização. 
presentes, que me prestigiam e prestigiam este encontro nesta Casa Quem é que vai atraver-se a enfrentar um Presidente ou Diretor 
de Milton Campos. na prestação de uma conta? Ninguém. Daí a idéia surgida nos meios 

jornaHsticos - claro, eu vou chegar depois à grande meta no final da 
Há pontos que estive alinhavando durante todo esse tempo. 

minha exposição - de órgãos criados com o Qbjetivo deliberado de 
Confesso que durante alguns anos apenas passei contemplando os 
acontecimentos, mas os fatos foram a tal ponto, a tal ordem que não fiscalização de contas. Como temos, hoje, o Tribunal de Contas da 
nos podemos calar, porque quem omitir também comete crime e está União, dos Estados e Municípios, então, surgiriam também os tribu-
passível de pena. ____ _ __ nais de contas para a fiscalização das contas esportivas. Não seriam 

Vendo, acompanhando e raciocinando o andamento das coisas apenas controladas as contas, o controle da aplicação das rendas, 
dentro do futebol, com a quase impunibilidade de Certos atas pratica- mas também - e o Presidente Henri Aidar sabe disso - seria feito o 
dos principalmente na última década, chegamos à conclusão de que controle da arrecadação de entradas no estádiQ. Ele tem batalhado, 
alguma coisa deva ser feita. Reconhecemos a validade da Lei tem procurado dotar o Morumbi de todas as armas necessárias, mas 
n~ 6.251, do regulamento baixado pelo Decreto n~ 80.228, recente, existem ainda outros recursos mais modernos, mais determinativos, 
de agosto deste ano, reconhecemos a vontade férrea do legislador, que podem acusar irregularidades na arrecadação, porque os 
bem como do Poder Federal constituído em consertar as coisas den- maiores prejudicados são os próprios clubes e as próprias federações, 
tro do desporto, mas achamos que ainda hã muita coisa que fazer. que têm suas arrecadações baseadas em porcentagens. 

Na Lei n~ 6.251, de 1975, hã alterações que precisam ser feitas de for- E, finalmente, há uma notícia- que dou sempre para Brasftia - e 
ma urgente. Por exemplo, a questão, já aventada com o Senador Eve- o faço sem nenhum demérito para o Rio de Janeiro - que considero 
!ásio Vieira, na sua sala a-e trabalho, de que devemos partir para o di- como uma segunda cidade minha, uma cidade que nos dã orgulho, a 
rigente profissional. Não se pode mais admitir que ó dirigente de fu- mais bela cidade do mundo. Eu tenho pelo Rio uma afeição especial, 
tebol ou mesmo de desporto amador seja criado como que surgindo mas não posso aceitar que o Decreto-lei n9 3.199, durante anos não 
de uma relva, catado aqui, acolá, sem o menor preparo. Há_exceções, cumprido - e agora essa manifestação está omissa na Lei n9 6.251, 
entre as quais o São Paulo Futebol Clube. Mas a maioria dos nossos de outubro de 1975 - continue sem aplicação, na parte que 
dirigentes, infelizmente, não tem o menor preparo para a direção de determina que os órgãos que dirigem o desporto brasileiro, devam 
suas equipes. Eu vou contar algumas passagens a V. Ex's, para o de- estar flXados na Capital da República. 
bate ficar um pouco mais suave. Há fatos dolosos e há fatos culpo~ 
sos. Não vou citar nomes, porque essas nolfcias correm pelas ruas de Brasília é,O' betçb 'natural para o Conselho Nacional de Despor-
São Paulo, correm pclas ruas do Brasil e se eu citar nomes, ou preci- tos e as Confeà.~ações, que deverão ser ampliadas, atribuídas cada 
sar entidades, evidentemente que estarei sujeito a uma pena maior un:Ia ao seu desp.ortt:i, Brasília é o lugar natural. Há quem alegue que 
por não ter provas concretas, por não ter acc;sso à escrituração dessas Br:;l$IJiã: :não t.em Jacilidades de comunicação com as demais partes 
agremiações. Por exemplo: hã determinado dirigente que vendeu o do' Pak· Ora; então, o Governo federal não deveria estar aqui. Pare-
passe de determinado jogador por tOO mil dólares. Apanhou 'o~' 100' .. ce-me que o Governo federal tem mais responsabilidades do que a 
mil dólares e foi ao banco, onde perguntou qual a cotação doo dólar CSD e o CND, no entanto, esses órgãos permanecem no Rio. 
naquele dia, depositou o correspondente em cruzeiro e ficou com os Por menos que se queira, por mais isento e imparcial que se 
dólares. pretenda, hã que se convir que o CND e a CBD funcionam em razão 

Há outro dirigente, que voltava de uma excursão, e ao chegar do dima carioca, do clima emocional, clima psicológico, clima de 
para prestar contas, teria caído do avião, eu não sei se pequeno ou vivência, enfim, um clima que não é o mesmo do Acre, não é O 

grande - se fosse grande poderia haver uma despressurisação, e tal- mesmo de Sergipe, de Santa Catarina, não é o mesmo de São Paulo, 
vez pusesse em choque a vida de todos _ mas con.sta que uma pasta de Minas Gerais e não é o mesmo do Nordeste. Se de Brasflia se 
com 5 mil dólares caiu do avião. Há outras passagens. Outro dia, por dirige o País, par que o órgão -dirigente do desporto não estã aqui 
exemplo, um atleta profissional me confidenciou que num clube, que também? Tenho afirmado essa necessidade várias vezes, porque não 
não é da Capital, dois jogadores, cujo valor não atinge à cifra de 6 mi- entendo como isso possa perdurar através dos anos. 
Ihões e meio pelos seus passes, foram vendidos a um País da América Um outro ponto que nos preocupa seriamente é o passe fixado 
do Norte e a escrituração registra 1 milhão e meio. para o jogador de futebol. 



Msrçode 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.,io II) Sábado 11 255 

A revista Manchete Esportiva, lançada recentemente, está 
apresentando uma bolsa de jogadores e, nessa seçã_o, tem procurado 
avaliar () passe de cada jogador, atribuindo·lhe um valor fixo. Esse 
valor tem sido utilizado às vezes como base de negociação. Mas o 
atleta tem sido prejudicado. porque a maior parte das vezes, o passe 
fixado, por orientação do clube x, que quer defender naturalmente 
os seus interesses, é muito superior àquilo que o atleta percebe 
normalmente nessa agremiação. Esse é outro ponto a ser tratado, 
devendo surgir, naturalmente, uma legislação que fixe uma corres· 
pondência entre o salário do profissional e o passe fixado para uma 
eventual venda. Claro que ascendendo a sua produção, crescendo o 
seu salário, no clube. ele terá, naturalmente, um passe mais elevado. 
Dentro desse passet parece que aos poucos nós fomos eliminando os 
contratos de gaveta. que prejudicavam em demasia o atleta. 

Havia e há ainda, é claro, exatamente em virtude dessa 
irregularidade, porque houve uma explosão demográfica, digamos 
assim, por força de expressão, dentro do futebol. Há urna sonegação 
dos valores existentes e criam exatamente esses depósitos fictícios. a 
venda alterada de passes, tudo isso que pode ocacionar um sê-ri.o 
prejuízo à economia popular. Por que não'? Porque é o torcedor 
quem paga seu ingresso, então, ele é o lesado, o povo é que lesado. 

E finalmente, a especulação que existe em demasia em futebol e 
que torna como principal detento o atleta profissional. Estou sempre 
falando em atleta profissional, porque diariamente a minha sala é 
visitada por jogadores, não o Pedro Rocha, que está isento disto, 
mas jogadores que têm mulher, filhos, pais, irmãos, famrlias enormes 
para sustentar e que as vezes estão na rua da amargura. 

Há poucos dias um atleta estava me contando que estava há 
dois meses parado porque tinha tido um atrito com o técnico e seu 
passe estava fixado em 600 mil cruzeiros. Ele estava com a filhinha 
há dois meses passando dificuldades. Então, eu me coloquei em 
campo, como "empresário amador", e neste ponto faço questão de 
dizer, a minha atividade tem sido de auxiliar técnicos e jogadores 
desempregados, sem nenhuma remuneração, a qual rejeito- até em 
pensamento. Então, esse jogador estava atrás de um clube e eu conse
gui colocá·lo, o que aliviou IJ.m pouco a minha alma. São problemas 
que existem e a que o sindicato dos atletas profissionais, a FUGAP, 
a AGAP nào estão atendendo. 

O Presidente Francisco Horta há poucos dias referia·se à Bolsa 
de Jogadores. preocupado com os clubes e eventual desperdício do 
seu patrimônio. mas eu estou preocupado é com a bolsa dejogadores 
para a colocação, para o emprego, para o ganhão·pão de cada dia. 
Este é um outro ponto que acho importante dentro da nossa vivência 
esportiva. 

O Campeonato Nacional, quejá foi previsto com o acesso e com 
o decenso, até agora ficou apenas no papel, porque não se está viven~ 
do o cfima de todo o Brasil. 

Tenho, aqui, do meu amigo José Roberto Ramos um plano ge-
ral, detalhes para futuras discussões, criando várias divisões no 
Campeonato Nacional, atê uma terceira divisão, propiciando, isto 
sim, a integração de todo---º futebol brasileiro. Não 64, não 80 ou 50 
clubes, mas talvez 200. apenas a divisào inicialmente por divisões e o 
acesso e o descenso, que seriam exatamente o caminho normal para a 
sobrevivência do futebol brasileiro. Estou apenas referindo·me, por 
enquanto, à primeira parte, ou s~ja, ao futebol profissionaL 

Depois, vem a redução de taxas, que é uma medida que os ClU

bes vêm pleiteando anos a fio, taxas da CBD e Federações. Creio que 
as entidades, tanto a CaD quanto as Federações, não devem existir 
para ter lucros. Deveriam tratar da parte de regulamentos e do cum· 
primento da legislação. Não há, portanto, porque a Confederação e 
as Federações terem realmente um lucro dentro do seu apadrinha· 
menta pelos clubes que estão sob asuà filiação. 

Outro problema que me parece também interessante, no setor 
esportivo, é o fato de que, além dos Tribunais de Contas. deveriam 
ser criados os Tribunais de Justiça Desportiva, mas eqUidistantes do 
Poder Executivo, como está exatamente na Constituição Federal, ou 
seja, o Poder Judiciante teria uma parte estanque, para que não sofra 
as influências do dirigente que naturalmente está interessado. Na 

atual situação do desporto brasileiro. normalmente quem são o 
Presidente da Federação ou vice-Presidente ou seus Diretores'? São 
Diretores de Clubes. ~ claro que eles são parte no episódio. Desta 
maneira, os Tribunais de Justiça sofrem uma coação irresistível. Há 
pouco tempo tivemos o caso do jogador Rivelino, quando estava no 
Coríntians e vemos um dos maiores disparates naquela ocasião, 
quando o atleta estava para ser suspenso por um ano e foi susp ... .JsO 
por seis partidas. Vai por aí afora, há dezenas de casos. 

As arbitragens são outro problema dentro dQ futebol brasileiro 
profissional, porque o árbitro, da mesma forma qüe o juiz do Tri· 
huna! de Justiça Desportiva, sofre a influência dos dirigentes, pois 
ele é pago pelos dirigentes. Esse árbitro de futebol sofr€<_ª-jnj14M-ªº-----_ 
do momento, sofre toda espécie de coação a que eles resistem depen· 
dendQ da sua formação moral. Normalmente alguns não resistem. 

Outro problema que aflige o futebol brasileiro, já levantado 
pelo Presidente Henri Aidar, é o da loteria esportiva. Há poucos 
dias. o Sr. Almirante Heleno Nunes esteve aqui pleiteando, creio que 
pressionado pelos clubes. a taxa de um cruzeiro no aumento do 
cartão do teste. Ora, o povo não tem nada a ver com os desmandos 
dos dirigentes dos clubes do Brasil. Se o Botafogo vendeu a sede, se o 
Flamengo está, em grande dificuldade, se o Santos Futebol Clube 
continua devendo, se o Coríntians ganha muito dinheiro, mas não 
co_nsegue levantar o seu estádio, enfim, se as regularidades na 
coordenação ou na direção dos trabalhos não vêm sendo como 
deveria ser, não é o torcedor, que contribui com os seus cinco cru~ 
zeiros arrecadados pela loteria esportiva, que deva sofrer o ónus. 
Então, a loteria esportiva deve ser reestudada também no que diz 
respeito à distribuição de verbas. Vou fazer uma dectaração~ que me 
deixou bastante perplexo: o Presidente da Federação de Pugilismo de 
São Pavio, jornalista Newton Campos, confidenciava-me, há poucos 
dias, que estândo a Loteria em funcionamen~o hã seis anos, eíé 
jamais recebeu um centavo para ~ua Federação. São situações que 
um jornalista, não tendo acesso a elas, não pode, naturalmente, cons· 
tutar. Nós ouvimos como uma antena direcional, apanhamos e pro~ 
curamos utilizar o veículo livre pura poder colocar o legislador a par 
do que está acontecendo. Esse é outro ponto que nos está preocupan· 
do. 

Passando rapidamente para O esporte amador, que me parece 
bastante prejudicado. hã clubes que adotam o futebol _como princi~ 
pai prática. mas não estão apoiando o esporte amador. O próprio 
Coríntians de São Paulo praticamente abandonou toda a sua tivida· 
de amadorista. O Coríntians teve um dos maiores times de basquete 
de todos os tempos, hoje em dia está reduzido a uma mei_a d(Lzia de 
gatos pingados praticando esse esporte. Clubes com determLl1ados 
números de associados deveriam manter .obrigatoriamente depar· 
tamentos amadores disputando campeonatos. Os esportes amadores 
nos clubes estão quase vilipendiados. Todos_ QS __ ginásios - essa é 
uma tese do ex·Presidente da Federação Paulista de Putebol de Salão 
- deveriam ter alojamentos, obrigatoriamente, porque eles possibi· 
litariam ao esporte amador a permanência de trinta, quarenta, cin· 
qilenta pessoas de delegações sem nenhum ônus para esses depar· 
tamentos amadores. Como são feitos os ginásios? Apenas uma qua· 
dra, arquibancadas e os setores diretivos. Nào há a preocupação de 
um alojamento, de um modo geral, nos ginásios do Brasil. Os clubes 
deveriam preocupar·se em _dar ao atleta amador material esportivo, 
alimentOlção, condução. o que não vem acontecendo. 

Outro ponto que deve ser salientado aqui, que é reclamado pelo 
atleta amOldor é que ele, incluído em delegações nacionais, deveria 
merecer nomeação até mesmo para cargos públícos. Há poucos dias, 
comprei um carnê "Amigão" - adivinhe de quem'? - do João Car· 
los de Oliveira, o "João do Pulo". Ele estava vendendo·o para poder 
alimentar seus filhos, sua família. Esse atleta não tem recursos para 
estar saindo pelo Brasil, deveria ganhar um prêmio, qual seja uma 
nomeação e promovido dentro da sua melhoria técnica. É uma for
ma de estimular. 

Ê daro que estou apresentando soluções em linhas ge(a[s. Os 
Srs. Senadores são inteligentes e e.stão aptos a ampliar o tema de que 
estou tratando. Poderão, futuramente, tra~er muito mais subsídios 
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do que estes pontos que estou abordando. As Confederações, por 
exemplo. deveriam enviar, periodicamente, técnicos de renome para 
os Estados menos desenvolvidos. Por exemplo: Sã_o Paulo,. Rio de 
Janeiro, Minas Gerais deveriam mandar, para os Estados menores, 
técnicos nossos, como o Prof. Medina e outros, que poderiam orien
tar os esportes nessas regiões. Não entendo porque a seleçào brasilei
ra de futebol ou de basquete deva trazer apenas valores dos maiores 
centros. Quem pode negar que no Acre surgirá um Pelé, um dia? De
ve estar surgindo, mas ele se perde no caminho, porque não tem 
apoio em Sergipe ou em outro Estado pequeno, não pode crescer tan~ 
to quanto queremos. Dessa maneira, ê preciso a ida de um técnico. 
Os atletas que se forem revelando no interior dos Estados deverão, à 
medida que progredirem. ser trazidos para os grandes centros, para 
que se possa burilar melhor as suas qualidades. 

As viagens do esporte amador ao exterior têm sido outro proble
ma e somente devem ser feitas no sentido de amadurecimento para 
os novos atletas. Enviar atletas, como estamos fazendo, seleções de 
jogadores já "dobrando o Cabo da Boa Esperança", para fazer turisw 
mo, não resolve. Devemos mandar juvenis! mirins, moças e rapazes, 
a fim de que eles recolham, nas universidades dos grandes centros, 
subsidios e ensinamentos para a prâtica do seu desporto. 

Um ponto que ainda continua a ser reclamado, Srs. Senadores, 
é a questão pertinente :30 abono de falta. Atualmente o atleta fica 
apavorado - creiam - quando é convocado para uma seleção. Ape
sar de a legislação prever um certo número de freqUências~aula, 
nem sempre esse número condiz com a presença do atleta. O que 
ocorre? Ele treina jâ preocupado e, às vezes, ê obrigado a solicitar 
uma dispensa porque não vai poder fazer frente ao ·compromisso. O 
atleta que atinge uma seleção deveria ter certas regalias enquanto 
estivesse defendendo essa mesma seleção. 

Agora, chegaria à grande meta que, creio, está-se plantando ain
da que lentamente. Tudo isso deveria ser compilado. colocado em 
nossas mesas e reunido. Em que pese a extraordinária, patriótica e 
incomensurável obra do Ministro Ney Braga, entendo que o Ministé
rio da Educação e Cultura não tem tantas possibilidades e forças 
para cuidar da Educação, que é um problema de magna importância 
do BrasH e também do desporto. A tese que vem sendo esposada há 
anos é da criação do Ministério dos Esportes. Essa seria a grande me
ta do desporto brasileiro. O Conselho Nacional de Desportos, ou ór
gão correlato, ficaria sob a guarda e a guarida desse Ministério. 
Haveria um Ministro para cuidar exatamente dos esportes, aparar as 
arestas, conduzir os filhos para o caminho certo. !:. como aquela 
grande galinha que colhe os seus pintinhos debaixo das asas e conse
gue dar vida a eles. Esse seria o Ministério dos Esportes. Sei que nem 
nos Estados Unidos existe o Ministério dos Esportes, mas podemos 
passar à frente. Esta é a nossa mensagem final, a esperança de que 
consigamos muito breve a criação do Ministério dos Esportes, abor
dando todos esses temas e muito outros que existem, para que tenha
mos o futebol brasUeiro e o desporto amador. O futeboLbrasiteiro, 
no meu entender, de:veria figurar como o Harfe/ll Gloh('-tro({er.~. dos 
Estados Unidos. Deveríamos ganhar Copas do Mundo pela qualida
de dos jogadores de futebol, pelo potencial que temos, ganhar com 
distância, a galope, com facilidade. Porém, estamos ganhando com 
dificuldade e perdendo muitas por total desfiguração da meta previs
ta. O desporto amador não pode mais continuar fazendo o papel ridí
culo que fizemos nas Olimpíadas e, às vezes, com pequeninas meda
lhas dentro dos jogos pan-americanos. Ganhamos agora um cam
peonato sul-americano, mas com resultados irrisórios, que não 
condizem com nenhum progresso que tenhamos conseguido ou pre
tendemos conseguir. 

Estas, Srs. Senadores e Srs. Deputados, as palavras que o jorna
lista e advogado Walter Abraão tinha a dizer a V. Ex' agradecendo 
sobremaneira, desde. o início, a honra subida de ter comparecido a 
esta Casa e ter podido expor algumas de suas idéias, que têm sido 
extravasadas pelos microfones. mas hoje num tête-à-tê(e. para dizer, 
com a. democracia e a liberd':ldc que nos une, um agradecimento de: 
coração a corac;ão pelo convite amâvel. (Palmas.) . .-

o SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Antes de passar a 
palavra ao jovem professor João Paulo Medina, gostaria, nobre 
Senador Evelásio Vieira - jã que S. Ex' terá que se ausentar do 
plenário - de saber se V. Ex' quer fazer as perguntas agora ou 
permanecerá na Comissão. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Continuarei na Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Concedo a palavra 
a.o Professor João Paulo Medina. A Presidência pede desculpas a 
S.S' por um lapso, no início da sessão, não ter nomeado a sua 
presença. 

O SR. JOÃO PAULO MEDINA - Não há problema algum. 
Até agradeço esse esquecimento, porque são esses esquecimentos que 
têm feito a presença do preparador flsico ou a figura do professor de 
Educação Física junto às equipes de futebol durar um pouco mais, 
em termos de permanécia no emprego. Se nós formos muito lem
brados, caímos na mesma situação do treinador, dai a situação fica 
ruim. 

Inicialmente, gostaria de dizer da satisfação e da honra de parti
cipar desta reunião, organizada pelo Senado Federal, a convite do 
Senador Evelãsio Vieira. 

Realmente, fico muito satisfeito, nós que nos preocupamos com 
as coisàs do futebol, quando alguém, a nível de Governo, se 
preocupa com o futebol profissional e amador. Realmente Q futebol. 
pelo quejá foi exposto pelo Dr. Henri Aidar e pelo jornalista Walter 
A braão, tem problemas enormes, bastante complexo para serem 
resolvidos em algumas reuniões. Creio que o Senado Federal estA. 
dando o primeiro passo para encontrar a solução desses problemas. 

A sugestão que gostaria de dar seria talvez, uma sugestão in· 
termediária entre o que o Senado eatá fazendo, através dessas 
reuniões, onde, usando a linguagem da Educação Física, está se 
fazendo um aquecimento do assunto para a busca de soluções e a su~ 
gestão que foi dada pelo jornafista Walter Abraão, da criação do 
Ministério dos Esportes, que seria o coroamento, acho que o passo 
definitivo no sentido de uma evolução, em nosso Pais, não Só do fu~ 
tebol mas do esporte em geral. Seria a pr6pria sugestão desta 
,;uh .. :omis.<;ào do Senado Federal, fazer-se um diagnóstico dq futebol 
brasileiro, acho que seria um segundo passo para que nós pudésse
mos ter eJementos mais criteriosos. no sentido de uma atuação. Se
riu, através, desse diagnóstico, que poderíamos ob~ervar um 
enfoque social. político, econômico e técnico do problema. A partir 
daí. partiríamos para uma atuação melhor junto a esses problemas, 
urna vez que a realidade seria melhor conhecida. Acredito que o pri
meiro passo que está sendo dado através dessas reuniões seja insufi
ciente para se partir para uma atuação mais decisiva, jã que temos 
visto alguns exemplos de Presidentes de clubes, de jogadores que 
analisam o problema sob seu enfoque. sob seu clube, sob sUa vivên R 

cia, sob seu ângulo. Talvez faltaria aquela visão de conjunto que s6 
poderitl ser conseguida através de um diagn6stico~ Desta maneira 
organizar-seRia uma comissão de técnicos especializados no assunto 
que percorreria todos os clubes analisando todos esses enfoques, es
ses aspectos todos que norteiam o futebol brasileiro. 

A partir desse diagnóstico, creio que poderíamos pãrtir para 
algumas soluções dos inúmeros problemas que o futebol enfrenta. 
Um, por exemplo. que me preocupa e diz respeito a minha parte, por 
força de minha missão dentro do futebol, é a integridade flsica do jo
gador. Observamos coisas absurdas e ficamos impotentes com rela
ção a uma atuação no sentido de se resolver o problema. Notamos 
um calendário totalmente contrário ao respeito à integridade física 
do futebol. As equipes mais solicitadas do futebol brasileiro jogam 
em média oitenta partidas por ano. Por outro lado. há <.) problema 
do clube, que deve ser solucionado. O próprio Dr. Henri Aidar 
enfocou esse problema: Uma equipe que fica sem jogar dois meses, 
proveniente das férias, necessârias ao jogador de futebol, isto é, trinR 
ta dias, e depois mais um período sem jogos para que os jogadores 
possam entrar em forma e terem condíções mínimas para enfrentar 
uma partida de futebol, esta equipe também tem seus problemas. 
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Essa solução tem que ser equacionada, O clube não pode ficar dois 
meses sem jogar pois sofre muito com isso, Por outro lado, o jogador 
não pode jogar oitenta partidas durante o ano, isso sobrecarrega, 
Fazendo um estudo estatístico, observamos - isso com base nas 
principais equipes do futebol brasileiro - que hoje, em médià, um jOM 
gador de futebol realiza trezentos treinamentos ou mais durante o 
ano. Isso, aUado a oitenta jogos, dá um número realmente estarreceM 
dor para quem analisa e sente o comportamento físico do jogador de 
futebol. Não posso dar menos de cem treinamentos aos meus jogaM 
dores, porque a própria competição me obriga a um ritmo intenso de 
treinamento. Talvez, por falta de base, não consigamos realizar mais 
treinamentos, que creio seriam necessários. Temos observado, em 
estágios que realizamos, que jogadores de outros países realizam 
treinamentos ainda mais intensos do que aqueles que realizamos, por 
circunstâncias do próprio ambiente em que eles vivem. Então, 
haveria necessidade de um treinamento mais intenso e ficamos limi
tados, por uma série de problemas que não seria o caso analisarmos 
aqui, já que o assunto caberia uma análise mais profunda e demo
rada. Apenas queria deixar aqui esta sugestão: a partir do final das 
reuniões, que serviria como um aqueCImento, que se iniciãsse um 
diagnóstico do futebol brasileiro, organizado atrav~ de uma 
Comissão. Creio que o governo teria total condição -de realizar isso, 
através de uma comissão, que se iniciasse um levantamento estatísti
co de uma série de dados para, partir daí. termos uma visão mais 
realística do que realmente é o futebol profissional e amador, no 
Brasil, para podermos atuar de maneira mais concreta no sentido de 
encontrarmos soluções para o futebol e também para o esporte 
amador, que caracem ainda de um apoio maior por parte de todos 
nós. Seria esta, pelo menos na primeira parte. a minha participação 
aqui e novamente dizendo da honra que tivemos em poder contribuir 
modestamente neste evento do Senado Federal. Muito obrigado, 
(Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Concedo a palavra 
ao famoso jogador Pedro Rocha. 

O SR. PEDRO ROCHA - Antes de tudo, quero agradecer o 
convite dos Srs. Senadores para participar deste debate, onde oxalá 
consigamos encontrar aquilo que a nossa classe, jogador profissional 
e amador, necessita. Trago comigo o agradecimento de todo o plan
tel de São Paulo, creio que também de todo jogador profissional bra
sileiro. O que posso falar, primeiramente, é a ajuda que nos poderia 
proporcionar o Estado com respeito à instalação de um órgão para 
formar profissionais em ati v-idades à parte da de jogador de futebol 
profissional. Acredito que. com essa ajuda, os sindicatos, tanto do 
Estado do Rio, de São Paulo e dos demais Estados dariam ajuda 
enorme na formação profissional. Posteriormente. encerrada a sua 
atividade no futebol profissional, o jogador conseguiria adptar-se 
mais normalmente à vida social do País. Acho que este é um dos pon
tos principais que mais nos preocupa no nosso clube e-encaminho a 
sugestão a V. Ex's para posterior debate. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Concedo a palavra 
a-o" ãtieta amador"Viceilte Tadeu Sechi. --

o SR. VICENTE TADEU SECHI - É um prazer estar- aqui, 
convidado petas Srs. Senadores, para poder falar das necessidades 
do atleta profissional e do prÓprio amador. Para mim é muito bom, 
principalmente porque estou começando agora, saber que estamos 
tendo apoio dos Srs. Senadores para um melhor aproveitamento. 

Queria chamar mais a atenção para o problema do estudo e da 
preparação do atleta amador, porque, pela pouca convicência que 
tenho, pois não tenho a experiência de um Pedro Rocha, do jornalisM 
ta Walter Abraão, do ProL Medina e do próprio Dr. Henri Aidar. 
Gostaria de falar mais sobre a necessidade do atleta amador, da 
preparação que acho que ele deve ter, para, quando integrado ao 
profissionalismo, render muito mais e dele ser exigido mais. Se ele 
tem uma preparação adequada., é lógico que poderá ser exigido mui· 
to mais dele, não só como o São Paulo já faz, dando todo apoio na 
escolinha onde estudamos, temos nossas horas de lazer e nossas abri· 

gações. Os outros clubes deveriam fazer isso. Poderiam argumentar 
que os clubes pequenos não têm condições monetárias. Nesse caso 
dependeria da ajuda que os Srs. Senadores e Deputados poderiam 
dar, porque, com O preparo, um atleta amador renderia muito mais, 
tanto com assistência médica, como com melhor alimentação. 

O esporte amador no Brasil ainda não ê encarado como de-,~~ria 
ser. Os futuros jogadort!S somos nós, iniciantes na carreira. A nossa 
futura carreira de profissionais depende de nossa preparação. ~ um 
prohlema sério que dev.eria ser encarado por todos. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Iniciando a fase de 
debates. é com prazer que passo a palavra ao nobre Senador Evelásio 
Vieira. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Já houve manifestações a respei
to, mas voltarei (Foi cortada a gravação.) 

O SR. HENRI AIDAR - Farei menção a uma conversa que ti
ve há quinze anos atrás com o técnico da seleçào russa, Ele, presenM 
ciando um treino de jogadores nossos, dizia o seguinte: "Pudesse eu 
ter esse manancial humano na Rússia e eu seria campeão mundial em 
todas as copas do mundo. Porque os Srs. aqui têm o jogador inato. 
Esse jogador os Srs. têm apenas que transformáMlo em atleta, Ao pasM 
so que nós, na Rússia - ele dizia - temos que, do aiJeta, transforM 
má-lo em jogador." 

Então, o jogador brasileiro tem-se projetado, apesar de toda~ as 
deficiências estruturai~ do nosso futebol, porque ele é um jogador 
inato. Ele é um hábil jogador, ele é um hQmem de improvisação, ele é 
um homem que se conscientiza daquilo que está fazendo. E realmen
te o profissional, o jogador de futebol está adquirindo, cada vez 
mais, a consciência profissional. 

Tenho dito, por mais de uma vez, que um dos maiores erros do 
nosso futebol profissional - e eu me incluo dentro desse erro _ ê 
quc o futebol profissional é dirigido por amadores. No momento em 
que nós tivermos que disputar (lU discutir a conveniência ou não da 
realização, ou melhor, do adiamento de uma partida, enfim, de uma 
série de circunstâncias próprias de uma partida de futebol. fala mais 
o nosso coração do que a nossa cabeça. Ao passo que, se fôssemos di
rigidos por profissionais, num futebol profissional apenas sendo a al
ta direçào. a cúpula, amadora, é claro, sem nenhuma interferência no 
futebol, acho que nosso futebol ainda renderia mais. 

Veja V, Ex~, sou, hoje Presidente do São Paulo Futebol Clube, 
mas sou um presidente egresso das gerais. porque eu morava no inte
rior e acompanho o São Paulo desde 1934, quando vim para o São 
Paulo. E continuo, no fundo. um grande torcedor do Clube. Acho 
que esse tem sido um dos males do futebol. Deveríamos deixar um 
pouco o coração de lado para agir mais com a cabeça para termos a 
coragem de tomarmos uma decisão que viesse contrariar os próprios 
interesses dos nossos clubes, mas que viesse em benefício de todo o 
futebol. 

q .SR ... EV~.L~srO.YJEJRA.=.Aº_JomaJistª _Walter Abraão: 
a CBD é responsavcl por uma das principais atividades do esporte 
braJ>ileiro. Sua opinião a CBD. 

O SR. WALTER ABRAÃO - Deve merecer imediato des
membramento para a criação da Confederação Brasileira de Fute
bol. Até hoje não temos a Confederação Brasileira de Atletismo, es
porte-base. O Senador Jarbas Passarinho, nosso ilustre ex-Ministro 
da Educação, deve acompanhar de perto, também, o andamento des
se problema gravíssimo. Nôs não temos na esporte-base uma Confe.
deração que se dedique exclusivamente a esse esporte, como é que po~ 
demos, se não temos a base, levantar a pirâmide? É um dos pontos 
que tem sofrido uma delonga inl.:ompreensível, o desmembramento 
d'l CBD, A Confederação Brasileira de Futebol, orientação superior, 
seria, enlTIo, a mais próxima, com o 'surgimento das outras confedera
ções. o que deveria acontecer de imediato, para que tivéssemos cada 
confederação cuidando de seu desporto, Claro, retornando ao meu 
início, todas as confederações seriam localizadas em Brasília. 
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o SR. EVELÁSIO VIEIRA - Antes de o Senador Jarbas Pas
sarinho chegar a este auditório, o Jornaljsta Walter Abraão defen~ 
deu a necessidade da criacão do Ministério do Desporto. O Senador 
Jarbas Passarinho, que e membro da Comissão, dá um alto prestigio 
em comparecer à Comissào de Educação e Cultura. Foi Ministro do 
Trabalho, foi bom no voleibol. bom, como goleiro; vamos trazê-lo 
para a arena esportiva. Qual a opinião do ex-Ministro da Educação 
sobre a tese que defende o Jornalista Walter Abraão da necessidade 
da criação de um Ministério dos Desportos'? 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Preliminarmente, peço des
culpas de nào ter podido ouvir a todos os expositores, porque os que 
vivem no Senado sabem que, às vezes, nós desafiamos a impossLvel 
lei da ubiql1idade. Às tO horas tinha compromisso inadiável e só pu
de chegar agora aqui; perdi parte substancial da exposição. 

Durante o meu tempo, os dois temas foram amplamente discuti
dos. Eu ouvia, como era natural, o Conselho Nacional do DeSporto. 
A criação do Ministério do Desporto a mim me parece algo que fatal
mente se fará. Dependerá apenas, agora, de discutir a oporúinidade. 
Porque um Ministro da Educação e Cultura jâ é: submetido a encar
gos tão tremendos q ue são esmagadores. 

Há países europeus, de larga e milenar civili:z.ação, que já têm o 
Ministério da Educação desdobrado em um Ministério da Educação 
Superior e o Ministério· da Educaçào Fundamental, porque já as 
duas coisas são consideradas impraticáveis para uma direção centra
lizada. 

A criação seria benéfica. E só me recordo da minha odgem mili
tar, no momento em que existiam as duas aviações: a aviação naval e 
a aviação militar. Quando se criou o Ministério da Aeronáutica, a 
aviação brasileira ganhou com isso. Porque é fatal que num Ministé
rio da Educação e Cultura e Desporto, o desporto venha lá no fim, a 
cultura em segundo lugar e a Educação em primeiro. Porque nós ain· 
da temos problemas gravíssimos na Educaçào brasileira. Então, 
acho, em tese, sim. Quanto à oportunídade da criação, seria uma 
questão a ser julgada. 

Relativamente ao desmembramento, foi uma tese das mais 
controvertidas durante o meu tempo. Alguém citava - e eu sou ir~ 
reverente e pagarei por isso até o fim da minha vida - o perigo da 
Confederaçào Brasileira de Futebol, se existisse, viesse a ser dirigida 
nos moldes da Confederação Carioca de Futebol. E isto desestimula
va o desmembramento. 

Uma só vez tive essa oportunidade de, em São Paulo, visitar o 
Pinheiros, o clube que se dedica de uma maneira admirável ao 
desporto amador. O que me parecia mais importante era, desde logo, 
estimular o esporte amador. 

Nós criamos - Walter Abraão sabe disso, acho que o Doutor 
Henri também·sabe - uma Comissão. No Brasil se diz que uma Co
missão para ser respeitada tem que ser de alto nível. Se o inqu~rito 
não for rigoroso, ninguém acredita nele. Então, era preciso ter uma 
Comissão de alto nível. Essa Comissão foi criada para estudar a 
reformulação total da legislação do esporte brasileiro. Foi um do
cumento, onde pessoas da maior vivênci!l dos problemas do esporte 
participaram meses a fios, discutindo até chegar à sua própria satura
ção. E no mês de novembro do ano de 1973, o documento chegou a 
mim sob forma fmal. Depois de três horas de debate comigo mesmo, 
no Ministério, passei-o às mãos do Ministro João Leitão de Abreu, 
para que então o Presidente me enviasse a tempo de chegar, ao fim 
de seu mandato, ao Congresso. Mas houve aL um interferência. 
Achou-se que o grande desporth;ta brasileiro, João Lira Filho. dou
h/é de Reitor de Universidade e homem de grande cultura, deveria 
ser um espécie de assessor especial do Presidente da República na 
análise desse documento. Isso levou mais tempo do que o tempo que 
restava ao Presidente Médici para concluir o seu manuato, O do
cumento voltou para o Ministério da Educação. Lá, passou, se não 
me estou equivocado, uns oito a nove meses - nove meses é mais 
sintomático - e foi afinal transformado em mensagem, com ligeiras 
variações. E, ainda dessa vez não vinha o desmembramento da CBD 

nem mesmo a obrigatoriedade de sua sede em Brasnia, que era parte 
de nossa preocupação anterior. 

Nào sei se a provocacão do meu eminente colega. Senador 
E velásio Vieira, era para ouvir exatamente essa resposta ou se eu te
ria derivado dela. 

O SR. EVElÃSIO VIEIRA - Uma justifLcativa: o·objetivo 
não é só de obter a radiografia do esporte. t:, também, de buscar, 
quando possível, o apoio de pessoas que têm participação nas deci
sões de contribuir para a criação do Ministério do Desporto. Sena
dor Jarbas Passarlnho é um dos líderes de prestígio do Governo. O 
ano de 1979 vem aí, estamos preparando para materializar a idéia do 
jornalista Walter Abraão. 

O SR. WALTER ABRAÃO - Eu sou um de seus prosélitos. 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA - Eu me incorporo a ele e por isso 
que fui ao assunto. 

Presidente Henri, por que apenas um ou outro clubc tem-se 
preocupado em proporcionar aos seus atletas, principalmente aos 
adolescentes, a melhoria de instrução, a melhoria de seu nível de cul~ 
tura'? 

O SR. HENRI AIDAR - Senador, acho que isso é muito subJc
tivo, depende do dirigente do clube. Há aqueles dirigentes, sem críti
ca nenhuma que, talvez, não sintam o problema como outros dirigen
tes sentem. Nós sentimos o problema porque o São Paulo ficou 
dezessete anos construindo um estádio. Por sorte, esse tempo foi a 
era do ouro, a era Pelé. De man-eira que, não adiantava, na ocasião, 
desviar-se aquele dinheiro aplicado no estádio, na compra de 
qualquer jogador. porque o Santos sempre era o campeão. Então, 
não havia o fim imediatista. E para que nenhum futuro presidente da 
São Paulo· se desviasse dessa meta, ° nosso estatuto previa, expres
samente, duas contas: a conta do futebol e a conta patrimonial. A 
conta patrimonial, que causou muito espanto e muita crítica, mas 
graças a ela pudemos construir o Morumbi, era conta resultante do 
aluguel do estádio, da publicidade do estádio, que não revertia nada 
para o futebol, ia toda para o patrimônio do clube, para a constru
ção. Também nos sensibilizamos com essa idéia de que a compra de 
um jogador estava completamente fora do alcance de nossas posscs. 
Então nós nos dedicamos a incentivar essas escolinhas de futebol pa
ra a formação desses atletas e, também, até, de uma forma egoística, 
para que pudéssemos ter um jogador mais barato. 

A realidade é que, conforme eu já tive ocasião de expor, nós 
investimos, hoje, nessa escola cerca de 250 mil cruzeiros por mês. 
Mas também não só nos preocupamos com esse atleta amador, 
tamQém com o atleta profissional e aí é que está o paternalismo, o 
amadorismo do dirigente, que eu louvo, acho que está formidável 
isso. Nós nos preocupamos muito, nós temos alguns exemplos recen
tes. Nós temos o caso típico do atleta Mirandinha. Mirandinha so
freu uma contusão tremenda, estava dado como perdido para o fute
bol. Dia 23, agora, completa três anos de sua contúsão. Esse moço 
sofreu quatro operações. Mas ele vivia exclusivamente do futebol, de 
nada mais. Então, o São Paulo o que fez"! Durante esses três anos, 
reformou todos os contratos de Mirandinha, pagou-lhe todos os 
prêmios pelaS partidas ganhas e empatadas. Todos os prêmios a que 
seus colegas tinham direito. ele também recebia da mesma forma, 
proporcionou-lhe toda a assistência médica possível e imaginável. 
Esse moço foi operado quatro vezes. Embora, o São Paulo seja cre
dor, já lnes disse, de uma forma inusitada, no Brasil, talvez, seja a 
única entidade credora do INPS, nós não nos valemos do INPS, 
mas, sim, de médicos altamente especializados. 

Ainda recentemente hã o -caso de um jogador o atleta Terto, 
que deu tudo de si para o São Paulo, mas já chegou a uma idade em 
que se cansou do S110 Paulo, e o público t,lmb':::m se cansa. Então. 
nós temos que dar.\ esse jogador assistência, e, refutando a questão 
do passe, ou abordando e refutando. de certa maneira. no dizer da 
exposição do nosso querido amigo, Walter Abraão, que é profundo 
conhecedor do assunto. se déssemos o p-asse livre para o Terto, ele 
não conseguiria um clube, porque estaria desmoralizado. Então, o 
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São Paulo vendeu o passe do atleta ao Botafogo de Ribeirão Preto 
por 500 mil cruzeiros. Chamamos o atleta, dissemos que, em r«:onhe.. 
cimento aos serviços por ele prestados ao clube. ele rece:beria, não os 
15%, mas, sim, 50%. 250 são destinados a ele. 

E, também, outros dois atlet;;1S, cujos passes foram vendidos, 
agora, recentemente, ao Santos. O atleta Gilberto, um moço com 26 
anos. mais de 12 anos de São Paulo, começou no São Paulo. no 
"dente de leite" e era natural que houvesse um reçonhecimento. 
Além dos L5%. o São Paulo também deu mais um prêmio a ele, Su
perior aos 15%. Também fizemos isso com Nelsinho. 

O SR. WALTER ABRAÃO - Mas esse não é o procedimento 
de outros clubes. 

O SR. HENRI AIDAR - Exatamente, é a atitude que o São 
Paulo normalmente ado ta, mais guiado pelo coração. Não há uma 
legislação, por exemplo, que dê, no caso específico da fratura do 
Mirandinha, o que o nosso clube deu. Então, exatamente é esse o 
nosso ponto de vista. haver uma planificação malar, para que o atle
ta não receba favores, mas, sim, direitos. Então, o São Paulo se preo
cupa muito com a situação de seus aJletas, de seus ex-atletas. E se fa
zemos isso com os profissionais, também com muito mais razão 
fazemos com os amadores. Porque fazemos questão de que esses 
meninos, como o Vicente, como· esses trinta meninos que estão 
cursando em regime de internato a nossa escolinha, tenham, além 
dos ensinamentos técnicos do futebol, também uma educação, 
tenham um colégio gnnmtido. inclusive, cursando faculdades de ní
vel superior, como ê o caso do Vicente que está cursando o primeiro 
ano de Economia. Então, é uma preocupação constante. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Dr. Henri. se me permite. 
eu também secundaria as expressões do nosso amigo Abraão, porque 
entendo. cm grandc parte. que a explicação requer uma complemen
tação. Q fato de o São Paulo agir desse modo, como disse Wálter, 
não significa que isso seja um procedimento unânime e obrigatório. 
f:, como o Sr. mesmo declarou, uma atitude que está marcada pelo 
patcrmllismo. O fato de o São Paulo agir assim, me fez mais or
gulhoso de ser sào-paulino pela sua mão. Mas, durante 0_ tempo em 
que estivemos com a responsabilidade dr:: dirigir o Ministério, ti
vemo-s vários conta tos com atletas que já chegavam ao seu declínio e 
outrr,s. quando. por exemplo, se iniciou conosco o problema da luta 
contra o doplng, testemunhos me foram dados, no gabinete,de profig... 
sionais já fnutilizados e que, me fazia·m a declaração de que tinham 
sido inutilizados, em plena consciência, que tinham aceitado jogar 
em condições tIsicas -inteiramente desvantajosas, mas que era preciso 
entrar dopado para poder jogar. Inclusive, pessoas que foram aumen
tando as suas lesões, à proporção em que era preciso proteger aquele 
joelho batido, aquele joelho já lesado, para garantir mais noventa 
minutos do jogo, de um jogo decisivo. 

Mas, aí, travei cantata com uma associação, que me lembra o 
que falou ainda há pouco o Pedro Rocha. Essa associação existia no 
Rio. E eu me recordo que o seu vice-presidente era um goleiro que já 
estava aposentando-se, Ubirajara; e o seu presidente era um jovem 
ainda. inclusive, estudante de economia, o Gilbert. Eu me r;ntusias- -
mei muito pela idéia, porque ela juntava as duas coisas que estão 
aqui sendo discutidas. A associação trataria de seus associados, 
enquanto pessoas humanas e os clubes tratariam enquanto seus joga
dorl!s c $cus.empregados, num certo sentido, 

Ora, sabemos que a vida. do jogador, a vida útil dele, é 
relativamente pequena. Não são muitos os exemplos de um Pelé que 
pode participar de quatro copas e ainda fazer a sua penúltima despe.. 
dida, lã no Cosmos, porque haverâ de vir uma ainda pela frente ... O 
fato é que muitos jogadores interrompem suas carreiras, seja pelo 
problema da carga da idade, seja, muitas vezes, pelo infortúnio. 
Então, o que desejãvamos - e iniciamos esse processo no Ministédo 
- é que os jogadores passassem. aqueles que não tinham, a fazer 
paralelamente cursos que lhes permitissem o domínio de uma ati vi
dade na sociedade civil C9m_um. 

Abandonada a sua carreira, ele não ~eria uma pessoa que sairia 
por ai à espera de ser amanhã guarda de portaria da ADERJ, oU 
isso, Ou aquilo, numa situação difícil, como a gente vê o Barbosa. 
goleiro, mundialmente famoso, sobretudo, por para aquele frango 
terrível que deu ao Uruguai aqueles 2xl, mas, de qualquer maneira, 
o que se verificava era a necessidade dessa gente se preparar, se 
qualificar, como mão-de-obra, paralelamente, no tempo que lhe 
restava de profissional. 

Isso eu gost:.uia de lembrar à Comiss3o. à Subcomissão. aqui. 
Nós temos o Senador Evelásio. creio que todos os Srs. sabem. um anM 
tigo c notável jogador de futebol. E a sua preocupação. portanto. é 
dupla, é do homem público e do homem que viveu esse tipo de expe
ri~ncia. 

Quando o Dr. Henri fala na recuperação de um jogador como o 
Mirandinha, nós nos lembramos de outro jogador, como o 
Adãozinho, que acaba de ser recuperado na Escola de Educação Físi
ca do Exército. Então tudo isso são expedientes, mas amanhã podem 
ser f«hudas essas portus. Daí, eu estar cm gênero e número com 
Walter Abraão nesta idéia de articular, quer dizer, abandonar 
apenas o paternalismo, que honra muito o São Paulo e suas tradi
ções, mas fazer com que isso passasse a ser um tipo de atividade 
obrigatória para todos. 

O SR. HENRI AIDAR - Senador, fico muito satisfeito em 
ouvir as suas palavras, e vejo também, porque o senhor ê são
paulino. Eu ainda no gabinete do Senador Evelãsio Vieira, dizia o 
seguinte: que na escolinha de futebol, condição sine qua non para que 
o menino freqUente a escola, é que faça também um curso paralelo, 
exatamente para prepará-lo para a vida civil. Isso o São Paulo faz, 
espontaneamente, com todos 'os meninos da escola. h obrigatório 
que eles estudem nos seus vários cursos. Mas eu dizia ao Senador, o 
interessante seria que houvesse uma legislação, obrigando os clubes 
na contratação, porque esses atletas amadores têm um vínculo com _ 
os clubes, e obrigando os clubes a proporcionar~lhes, além dos 
ensinamentos técnicos, evidente. de futebol, também um 
ensinamento de atividades paralelas, piua prepará-los para a vida 
civil. Então, o São Paulo, Senador, adiantou-se ao projeto de lei que 
deve vir, ou se vier, porque o São Paulo jâ pratica essa forma. 

O SR. EVELÂSIO VU2.JRA - (inaudível) ... Essa manitona de 
sacritIdo é exagerada ou não? 

a SR. PEDRO ROCHA - Justament.e esse é um problema 
também bastante sério, pois todos trabalhamos neste debate para 
dar realce ao esporte .. Acredito que () campeonato nacional e o 
campeonato regional devem realçar o futebol, devem realçar o espor
te, mas nós estamos ajudando com eles. 

Estâvamos conversando com o professor sobre o fato de que, se 
levantássemos uma estatística de jogadores novos que aparecem, 
possivelmente se diria que cada novo ano aparecem 10 ou 30 
elementos que poderiam ser um dia craques da seleção. mas depois 
de dois, trés anos, nós os procuramos por todos os times do País e 
não os encontramos mais'- Isso, eu acho, é a evidência de que os joga· 
dores que estão aparecendo, vamos dizer as~im, no cenário 
futebolístico, não têm a devida base tIsic~ e anímica para enfrentãr 
um campeonato de tanta magnit~de, de tanta eficiência no que se 
refere ao esforço físico. e- por isso que·, ta1vez, eles, sem a condição 
tIsica adequada"':"" porque ainda crianças, de 17 ou 19 anos, - vão 
sumindo, ·pouco a pouco, e isso vai debilitando o poderio do esporte 
no Brasil, que nós todos estamos tentando reabilitar. 

a SR. JOÃO PAULO MEDINA - Acho que não só prejudi
cam a integridade tIsica do jogador de futebol essas viagens realiza~ 
das, em especial durante o campeonato nacional, mas diria mais, 
esmaga a própria condição. dele, fisica, psicológica até. porque, uma 
coisa é viajar no Estado de São Paulo, analisando o problema do 
futebol paulista e outra, bem diferente, é fazer as viagens do 
campeonato nacional, onde eu já tive a oportunidade de observar 
que os jogadores sentem muito mais duas horas de avião do que 
quatro horas de ônibus. Então, há a tensão, talvez a mesma tensão 
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que ele sente durante os 90 minutos de partida, ele é exposto a essa 
situação de stress, um alto stress durante as viagens. 

O calendário, como jã tivemos a oportunidade de falar a respei
to, ele esmaga a integridade física do jogador de futebol. E algo deve
ria ser feito, no sentido de se preservar essa integridade, porque 
vemos que o esporte, em especial o futebol, que ê uma profi!\sào, e ele 
não é considerado, praticamente, como um esporte, como a pr6pria 
palavra deveria representar, mas é a sua profissão, o jogador é 
pressionado a uma série de coisas, a uma série de stress. que prejudi
cam sensivelmente a sua vida, a sua integridade geral flsica e 
psicológica. Nós observamos" até, que o futebol se resume num fim, 
onde o homem, o atleta é utilizado para que esse fim seja atingido, e 
nào vai ser atingido nunca, da maneira como ele é feito atualmente 
no nosso País. 

O SR. WALTER ABRÃAO - Senadores, fiz várias manifesta
ções por escrito, pela televisão e pelo rádio, no sentido de que a 
CBD, quando procedesse à confecção da tabela, fizesse as chamadas 
mini-excursões. Então começaria, e já deveria estar" começando no 
Acre, Senador. mas começaria uma-equipe, como o São Pd.ulo, em 
homenagem ao Presidente. aqui presente. começaria a l'õua mini-ex
cursão. pelo Campeon.:no Nacional, no E:.tado do Acre. se ele esti
vesse incluído no Campeonato Nacional. por Manaus, Belém. Faria 
a mini-excursào de 15 a.2U dias, inclusive. economlcamente, pelo dis
pêndio das pass:.lgens pois hoje custa mais cara uma pal'õsagem até 
Belém do que uma passagem a Buenos Aires. Por esse aspecto 
econômico seria válido organizar a tabela, mas as tabelas sào feitas 
ao sabor dos nossos amigos da CBD. 

Neste mesmo campeonato, recentemente, o Codnthians termi
nou a disputa de três jogos dificílimos numa quinta-feira. estreioti no 
domingo. dois dias depois em Teresinu, jogou em São Luís, e vo!!ou 
para jogar em São Pauto. Nesse domingo, uma semana depois, ete já. 
retorna a Fortaleza. Então a coisa é muito difícil, ê muito dispendio
sa, eu nào sei porque a tabela é feita dessa forma. Enquanto isso, o 
São Paulo estava parado há 15 dias, e não conseguia fazer um 
amistoso para cumprir 3, sua folha de pagamento. 

Ao mesmo tempo em que um clube, da chamada grande 
atração, o São Paulo, começaria em Rio Branco, o Flamengo pode
ria começar aqui em Sergipe e faria. então, o cruzamento das 
equipes. Uma seguindo-se às outras, enquanto se fariam minT
excursões em cima. far-se-iam mini-excursões embaixo. Até o ponto 
em que se chegasse ao final. ao desfecho _da tabela, já previamente 
preparada, mas preparada com o objetivo deliberado de parcimónia, 
e também de poupança para os atletas, que naturalmente. nessa mini
excursão, liquidariam essa fase do Campeonato Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieíra) - O Senador Jarbas 
Passarinho pretende debater a matéria. Mas. eu indagaria dentro do 
assunto. por que a eBD estabelece o calendário e não ouve os clu
bcs'?Com a palavr<.l o Presidente do São Paulo Futebol Clube. 

O SR. HENRf AIDAR - Os dubes deveriam ser ouvidos, 
daro. porque os clubes é que estão participando desse campeonato. 
Mas, a CBD tem um diretor de futebol. pela estrutura da própria 
CBD, e que assessora o Presidente, e essas tabelas são feitas lã. Por 
sorte, ao Sào Paulo, neste campeonato. coube uma tabela em que ele 
fez essa mini-excursão. Jogou primeiro em Pernambuco, depois na 
Paraíba. depois em Alag<;las e depois voltou para São Paulo, jogando 
no interior de São Paulo, fazendo quatro partidas, e as cinco restan
tes em São Paulo. Então, São Paulo já cumpriu as suas partidas 
numa mini-excursão. Lamentavelmente, o ideal seria mesmo. como 
disse o Sr. Walter Abraão, que cada clube fizesse da mesma forma. 

O que aconteceu com o Corinthians, aconteceu conosco em 
[975. saindo de um campeonato tremendo. inclusive. Com prorroga
ção da partida decisiva, com disputa de penalties. isto- numa quinta
feira, em que o jogo terminou à uma e meia da manhã, para, no sába
do, termos que ir ao Norte, no início do campeonato brasileiro. 

O ideal seria um zoneamento mais racional do campeonato 
brasileiro, e principalmente iss6~ Senador, um calendário. Porque atê 
hoje nós não sabemos como será" o-ano de 1978. -

Ora, em toda atividade empresarial, e também na esportiva, há 
necessidade de se fazer planejamento e sem o calendário esse planeja
menta se torna impo~síveL Esta a razão peta qual, enquanto o 
campeonato regional, para nós, apresenta alta rentabilidade. o 
nacional nào apre!\enta. Para V. Ex' ter uma idéia. em três partidas 
que fizemos no Norte, o Sào Paulo teve uma arrecadação de cerca de 
um milhão e 300 mil cruzeiros e retornou com 240 mil cruzeiros. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Agrade_ço aos Senadores 
Evelásio Vieira e Itamar Franco, que me deram essa oportunidade de 
discutir, porque fiquei triste no início da resposta, e já comecei a me 
alegrar com o fim. a partir da intervenção do Walter Abraão. 
Mesmo do professor Medina, gostaria de ter ouvid9 Qutr.a cois_a. 

Por exemplo. custa-me crer que o desgaste físico de um jogador 
seja maior em duas horas de avião a}ato do que em quatro horas de 
ônibus, a menos que ele tenha pavor de andar de avião ... E hoje, isso 
é tão seguro, que temos aqui um médico na Comissão, que não é dos 
mais desejosos de viajar permanente em avião, mas, saindo daqui. 
recebia de um colega nosso a liçào, dada coletivamente, do que me 
aproveitei, de que hoje no avião, a turbina e o motor já são atê suplea 

ti vos, ou expletivos ou desnecessários, tal a segurança. Bom, tirando 
isl'õo, é o caso, naturalmente do desgaste emocional, até o sujeito colo
car o pé no chão. E para esta Casa, aqui, que é de Milton Campos. 
há uma hil'õtória que se conta, em relação a ele, que traduz bem esse 
estado de ãnimo. Ele não gostava de viajar muito de avião, também, 
talvez uma tendência mineira, porque o Zezinho Bonifácio também 
não gosta de andar de avião ... Mas o Senador Milton Campos estava 
na cauda do avião e a aeromoça passou por ele umas duas vezes, e 
percebeu que ele suava muito, estava pálido e não estava normal. 
Voltou-se para ele e perguntou: "O senhor está sentindo falta de ar? 
"Ele disse: "De terra. minha (j]ha." (risos). Em um caso desses, 
imagine meu descarte para jogar em Belo Horizonte? Quando 
chegasse lá estava arrasado, tinha que ser recuperado. etc. 

Bem, o outro lado que o Pedro Rocha fala, ele fala muito, 
agora, num sentido egoístico. No sentido do jogador seria o id~I, 
que ele ficasse no lugarzinho dele para cumprir, se possível, toda a 
tabela no campo do São Paulo, e não sair de lá, e todos então lhe visi
tavam. 

O ideal do Ministério da Educação, ao contrário do que-foí 
afirmado, que isso seria uma forma de destruir o futebol no SrasH, 
seria precisamente fazer O que chamei de Projeto Rondon do futebol. 
Porque não é fácil. No meu tempo de menino pobre, de um Estado 
distante. para. se ver o Bahia, fazer uma excursão ao Estad-o do Pará. 
era um evento quase internacional. quanto mais um grande time. Eu 
me lembro a primeira vez que o Botafogo foi a Belém do Pará, 
parecia o círio de Nazaré. Por outro lado. nós só jogá.vamos com a 
nossa prata da casa. com o nosso pessoal, não tínhamos capacidade 
de intercambiar, de receber experiências novas, não havia televisão, 
fambém, é evidente. e todos nós sabemos que na prática de futebol 
também se adquire muita aprendizagem a partir de ver o adversário 
jogar. Os técnicos em geral, nào é à-toa que ficam vendo aqueles 
filmes e tirando fotografias continuamentes. Pode ser até que eles 
ponham um pouco de chifre em cabeça de cavalo, mas de qualquer 
maneira. aquilo é útil e necessário numa metodização do seu 
trabalho. 

Então. o ideal para mim, é que os grandes clubes possam ir às 
pequenas cidades e joguem, de preferência nào com os seus segundos 
times, terceiros times, que eles mandaram para essas cidades 
repres-entar os times locais, que é outro dos erros atuais. Está-se 
anulando a pO!\l'õibilidade do aparecimento de jogadores novos, 
regionais, porque para fazer face ao São Paulo, Botafogo, Flamengo. 
O clube do Remo, no Pará. por exemplo, arranja o seu plantel com 
que o Coríntians empresta, com que o São Paulo empresta, com que 
o Vasco da Gama lhe empresta, e no fim nào aparece o ideal bus
cado. que era fazer com que o jogador local pudesse beneficiar-se do 
intercâmbio com o jogador de alta qualificação, que está preferen
temente no Sul. 

Acho que as duas respostas finais salvaram as minhas apreen
sões. acabaram com elas. O problema está exclusivamente em 
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logística. A idéia me pareceu muito bem lembrada, porque quem 
falou primeiro foi o W<llter, num rodízio que se faça com os clubes, 
através de tabelas racionalmente preparadas, fazendo com que eles 
façam pequenas viagens, que podem ser até nos ônibus do Dr. 
Medina, não tem problema, mas que terminem por uma fase, agora 
sim, se excluíram aqueles todos que se beneficiavam da apren~ 

dizagem, e agora os de sempre vào jogar para decidir o time. Mas, 
haveria uma parte benéfica ao jogador local. Isso é muito importan~ 
te. Tão importante. que os senhores verifiquem que quase todos os 
governadores criaram, às expensas dos seus Estados, às vezes em 
prioridades, em que eu ponho duvidas se mereceriam a prioridade 
mais vantajosa, grandes estádios em futebol para_ poder receber os 
grandes clubes. Então, o ideal para mim, é apenas, logisticamente, 
preparar melhor a tabela. E nào deixar, também, que o campeonato 
se transforme num número de partidjiantes de tal ordem que essa ta~ 
bela seja inviável. 

o SR. JOÃO PAULO MEDINA - Talvez aqui não tenha colo
cado o meu ponto de vista de uma maneira mais adequada. Mas não 
sou contra as viagens de avião, não é bem isso que eu quis dizer. 
Apenas que, como exemplo do que aconteceu domingo, parece que o 
Flamengo do Piauí foi jogar com o Coríntians e chegou na hora do 
jogo para enfrentar o Coríntians. Tenho contato com tQdQ!LQSjoga
dores e sinto que uma grande percentagem sente bastante essa 
viagem de avião, ficam realmente bastante tensos, desgastam-se emo
cionalmente, isso afeta bastante o físico. Nós fizemos essa mini
excursão ao Nordeste agora e pudemos observar isso. Chegamos no 
sábado, claro que se tem que levar em consideração os problemas de 
adaptação, mas o nosso rendimento físico foi bem aquém das -nossas 
possibilidades reais. Depois fizemos uma viagem de seis horas de 
ônibus e não sentimos tanto os efeitos, como pudemos observar na 
Paraíba. O rendimento fisico da equipe foi bastante razoâvel, 
bastante bom. 

Com relação ao que o Senàdor Jarbas Passarinho disse, acho 
também, há uma necessidade imperiosa de um intercâmbio maior 
dos centros mais adiantados.no. futebol. Posso dizer isso com bastan
te condição, porque estive quase dois meses participando do Projeto 
Rondon, no Estado, do Acre, na Cidade do Cruzeiro do Sul, onde 
senti a enorme necessidade desse intercâmbio. Tive o maior prazer 
em poder colaborar com o desenvolvimento do esporte naquela 
região. Então, peço desculpas, talvez o meu ponto de vista não tives
se sido bem colocado, e também estou de acordo com tudo que o 
Senador Jarbas Passarinho disse. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Se houve equ[voco, foi da 
minha parte, porque desde ontem estou neste clima. 

O SR. WALTER ABRAÃO - Gostaria de dar mais uma pala~ 
vrinha Senador Jarbas Passarinho. no sentido de que, com relação 
ao campeonato nacional, se nós pudéssemos partir para uma sofisti
cação e evitar também o convite pessoal; Creio .que deveria haver, is
so sim, a seleçào natural. Em cada Estado. o campeão ou o vice, tal~ 
vez o terceiro colocado, comporiam a divisão especial, a primeira dj~ 
visão, os demais comporiam a segunda, até chegar aos campeonatos 
regionais, que seria a quarta região, com acesso e descenso perma
nentes. Esta é a sublimaçào do campeonato nacional e estamos tor
cendo por ela. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - O senhor sabe por exemplo, 
que pequenos clubes no Rio não concordam de maneira nenhuma. 
Tentamos fazer isso no meu tempo de Mineiro. O Bangu me dizia 
que, à .hora que ele p<lrticipasse de· uma segunda divisão, ele morria, 
porque teria que haver uma segunda divisão para depois pensar, no 
mesmo estilo, no nacional. Quer dizer, ele se beneficiava era na hora 
em que jogava o Bangu, por exemplo, contra o Vasco da Gama ou 
contra o Flamengo, na hora em que isso era importante para o Flu
minense que eslava esperando o resultado daquele jogo. Então, ele 
só tinha torcida. em grande parte, nessas ocasiões. Se fosse jogar 
Bangu contra Olaria, ele voltaria com menos dinheiro do que o Dr. 

Aidar voltou lá do Norte, porque ele ainda trouxe dinheiro, como 
um bom árabe, e outros deixariam lá. 

O SR. WALTER ABRAÃO - De qualquer maneira, eu 
entenderia que o campeonanato nacional, se fosse realizado em mol~ 
des oficiais, quer dizer, mediante classificação, se terminaria com o 
aspecto subjetivo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Também concordo; o nacio
nal se regionalizasse e depois, então, se transformasse num grande 
centro. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Minha última pergunta dirigida 
ao Presidente do São Paulo Futebol Clube e ao jornalista Walter 
Abraão. 

A nossa dívida externa está alta, igual à divida do Flamengo. 
Precisamos de aumento de produção, aumentar o índice de produti
vidade, especialmente para as exportações. Quando o São Paulo 
ganha, a produtividade em São Paulo aumenta. 

Vamos para o próximo ano, campeonato mundial. Eu indago 
quais as possibilidades de o Brasil conquistar o título mãximo na 
Argentina? 

O SR. HENRI AIDAR - Acredito no atleta brasileiro. V. Ex' 
se lembra que todas as seleções brasileiras que saíram daqui e 
conquistaram as Copas, por exemplo, a Copa de 1958, a Copa de 
1962 e a Copa de 1970, saíram desmoralizadas daqui, ninguém 
acreditava nelas. Foram tremendamente criticadas. Mas, como que 
num milagre, há uma conscientização e, nesse momento, surge o fute

.. boi brasileiro que é inato, e esse futebol, bem aplicado, consciente
mente aplicado, e bem dirigido, vence qualquer Copa do Mundo. 

O SR. WALTER ABRAÃO - Gostaria de dar uma resposta 
bem patriótica dizendo que o Brasil será campeão, mas não posso. 
Reconheço que, numa lista tríplice, ou. pelo menos, num trio da 
Loteria Esportiva, cravaria coluna I, Argentina, Coluna do meio, 
Alemanha, c coluna 2, Brasil, O Brasil, no caso, entre os três, seria a 
zebra porque realmente estamos passando por uma fase de transição, 
que não foi superada, em 1974, por desmandos. 

Em 1978, pretendemos e achamos que, com um técnico bem 
intencionado - como o é o Capitão Clãudio Coutinho - e com a 
assessoria que lhe vem sendo dada, as coisas estão ganhando um pou
co mais de projeçào. 

- Mas, ainda há falhas, e falhas gritantes. Hã por exemplo, a falta 
do calendário - já lembrada pelo Dr. Henri Aidar - em que a Sele
ção Brasileira joga contra o Milan sem qualquer razão de ser, com 
usufruto dos atletas que estavam num período de necessidade de 
descanso, Há portanto, erros gravíssimos. 

MãS, entendo que a Seleção Brasileira deva ser bem preparada 
e, principalmente, psicologicamente, para o sentido de que não 
somos favoritos. Vamos dispútar a Copa do Mundo e vamos, pos
sivelmente, para lima subsede que não é das mais favorãveis; conhe
ço Mar deI Plata, lá é o maior frio do_ mundQ por causa da umidade; 
nunca senti tanto frio - nem no Alasca ~ como o que senti em Mar 
dei Plata. 

De maneira que não entendo bem, ainda, a posição do 
Brasil nessa situação; é difícil, é problemática. Mas, vamos, como 
sempre, dar as mãos e torcer, pois isto sim podemos fazer. Mas, ga~ 
nhar é uma outra versão. 

O SR, JARBAS PASSARINHO - E uma pergunta dificil, 
V. S' responderia? 

O SR. WALTER ABRAÃO- Com prazer. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Haveria clima da Argen
tina perder para o Brasil, em Buenos Aires, como perdemos no 
Maracanà para o Uruguai? 

O SR. WALTER ABRAÃO - Muito difícil. O argentino é 
radical; ele não aceita, nào pensa, não admite, em nenhum instante, a 
derrota da Argentina. As nossas equipes - o São Paulo esteve lá 
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jogando no campo do Independiente - passaram pelos maiores 
vexames. O Sr. Pedro Rocha an~ou recebendo até pedradãs.--

O SR. JARBAS PASSARINHO - Isso é p~r culpa do cas
telhano ... 

O SR. WALTER ABRAÃO - Mas ° Pedro Rochã"~"braslIe·iro 
naturalizado, 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Mas não importa; a culpa é 
da. língua castelhana, que não é uma Irngua de poetas, e sim de 
guerreiros. 

O SR, WALTER ABRAÃO - De linha de frente. 
O que entendo de futebol brasileiro é que <> futebolista brasi

leiro pode ser guindado, graças às suas qualidades natas, a um'l:; 
condição .de }fadem GlobelrOlters do futebol mundial, até mesma 
porque, no momento, o que interessa, o que importa ê exportar, . 
então, podemos chegar até o ponto de exportar atletas do futebol 
brasileiro para regiões menos favorecídas. As importações deveriam 
ser as mínimas possíveis; exceções como, no caso de Pedro Virgílio 
Rocha, que trouxe contribuições para o futebol brasileiro, Mas, 
apesar de já haver lei que restringe para apenas um jogador estran
geiro em cada equipe, está-se fazendo importações desnecessária; 
jogadores estrangeiros que nào têm.meios nos seus redutos - não é 
o caso do Dario Pereira, mas há outros pelo Brasil afora, não é só 
nos grandes centros, mesmo nos centros menos ava.oçados - joga
dores estrangeiros estào sendo importados, tomando lugar dos joga
dores locais. Quando vem um Pedro Rocha, um Dario Pereira, ou 
jogadores como Ancheta, Figueroa, jogadores que realmente re· 
presentem uma contribuição técnica, um advento, então que se faça. 
Mas, caso contrário, tenho a impressão, também, que é um motivo 
de preocupação do legislador. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - Encerrada a minha participação 
nesta reunião, quero, mais uma vez, em meu riome, expressar <> pro
fundo penhor de gratidão ao Dr, Henri Aidar, ao Jornalista Walter 
Abraào, ao Professor João Pa.ulo Medina, ao Pedro Rocha e ao 
Vicente - que breve será uma estrela da constelação futebolística 
brasileira - por terem comparecido à nossa SubcQmis~Li\o de Es
portes, e estarem prestando mais este grande serviço ao desporto 
brasileiro, e pedir permhisão para me afastar, para poder resgatar, 
ainda hoje, um compromisso no meu Estado. Muito obrigado, 
(Palmas.) 

O SR, PRESIDENTE (Itamar Franco) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Gilvan Rocha, 

O SR. GILVAN ROCHA - Serei breve, Ex', dado o adiantado 
da hora. A ilustre comitiva sabe que, apesar de estarmos numa Casa 
de Parlamento e efetívamente, somos muito loquazes, hoje somos 
muito mais ouvintes, Estamos aqui recebendo matéria-prima para a 
nossa função e.<;pecífica de legislar sobre um assunto de magno 
interesse nacional, o mais popular de todos os assuntos, que é o fute
bol. Então, tinha alinhado algumas indagações. mas a clarividência 
do Presidente Henri Aidar e de Walter Abraão já me dissiparam 
certac; dúvidas. 

Mas, antes da inquiriçã·o propriamente dita, gostaria e acho que 
para a alegria da comitiva, de dizer da minha solidariedade - afinal 
de contas, sou uma unidade de um Poder que pode legislar - do ·en
contra de opiniões sobre três aspectos. Primeiro, que eu também não 
acredito em amadorismo em direção de clubes; a experiência, inc1usi
veintemacional- e o Cqsmos éo grande exemplo - diz que é extre
mamente urgente que se organize a profissionalização. da <l.ireçào de 
clubes. 

O segundo aspecto é sobre o apoio, que é total de minha parte, 
da localização dos órgãos dirigentes do esporte brasileiro em Brasí
lia, apoio, inclusive, insuspeitíssimo, porque sou Flarn.~nio· doente, e 
não POSSQ ser atribuído de Urna paixão paulista, no caso, quando se 
pretendeu dizer que seria um pleito paulista o trazer os órgãos espor
tivos para Brasílía. 

Em terceiro lugar, e esta talvez seja uma notícia auspiciosa, já se 
encontra no Congresso Nacional o projeto de lei nt;> 3/77\ que pro
põe a criação do Ministério dos Esportes. Esta proposição está mais 
ou menos parada, a aguardar aquela oportunidade a que o Senador 
Jarhas Passarinho se referiu e que esperamos seja breve, 

Por fim, duas inquirições muíto rápidas. Primeiro, ao Presidente 
Henri Aidar: o que V. S~ pensa sobre a publicidade dejogadores? Se 
não me engano, existe em tramitação no Congresso Nacional uma le-· 
gislação sobre isso. Não estou tomando qualquer posição; quero ou
vir 3 opinião de V, S~ Claro que não estou aqui defendendo aquela 
poluição visual que existe, por exemplo, nas corridas de automóveis, 
Mas, é um fato que existe e, inclusive, temos notícias de colisões em. 
publicidade de material esportivo entre dubes, jogadores e a própria 
CBD. 

A segunda pergunta, para ser mais rápido, seria para o Jornalis
tu. Walter, Abraão, a re.~pcito daquele grande problema dos clubes 
brasileirós que é o INPS, que se correlaciona, muito intimamente, 
com os problemas da loteria esportiva, A pergunta ao jornalista seria 
a seguinte: o que V. S' acha da participação clubística na loteria 
esportiva, pois, afinal de contas, os dub~s são.a matéria-prima 
daquela loteria; se são remunerados, se deveriam .s~r remunerados, 
quais os critérios de escolha daqueles clubes, porque se percebe que 
se no meu pequeno Sergipe se fizesse, por exemplo, uma roteria 
esportiva s6 de dubes locais, não teria a repercussão que tem o São 
Paulo e o meu Flamengo. Então, existe quase uma constância na·pre
sença de grandes clubes no talão da loteria esportiva. Isso traz algu
ma compensação financeira, ou deveria trazer? 

o SR. HENRI AIDAR - Senador Gilvan Rocha, a pergunta é 
muito apropriada, porque o assunto está em debate. Mas, se V. Ex' 
me permitir, vou~lhe responder de duas formas: primeiro como torce
dor, segundo como dirigente·. 

Como torcedor, acho que nào deveria haver nenhuma intromis~ 
são de· qualquer publicidade no uniforme origiriário da ·agremiação. 
O distintivo e os uniformes são o património afetivo-moral do dube, 
Esses não deveriam sofrer nenhuma pub!Lddade. 

Agora, falo como dirigente: acontece que precisamos de re
cursos aleatórios e, talvez, a publfcidade v.iesse ao encontro dessas 
necessidades dos clubes. Admitiria e compreenderia perfeitamente a 
publicidade nos agasalhos, nos macacões; os atletas entrariam em 
campo com macacões, constando neles uma publicidade que, de 
Certa forma, não iria poluir, sobre o aspecto de visão, seria uma pu~ 
bliddade discreta. E os reservas, também com seus macacões, pode
riam sentar no banco com essa publicidade. 

Mas, aqui falo como dirigente amador, dirigimos um clube 
porque o recebemos daqueles que nos antecederam e brigaram muito 
pela subsisténcia e pela sobrevivência desse clube. Não admitiria de 
forma alguma que esse uniforme sofr~se qualquer alteração. 

O SR. WALTER ABRAÃO - Só lembrando, o art. l83 da 
Regulamentação da 6,251 que possibilita a propaganda e a publiciR 
dade nos equipamentos e nos uniformes dos atletas. Mas a solução 
que o Dr. Henri Aidar sugere é inteligente. Parece-me que atende à 
lei e se cria o direito de arena do atleta àquela possibilidade de um 
ganho extra. 

C9m relação ao episódio loteria esportiva e INPS, entendo que 
os clubes não têm sido favorecidos com a inscrição dos seus nomes, a 
não ser pela divulgação. O Dr. Henri Aidar, talvez mais a par dessa 
matéria, porque é militante dentro de uma agremiação, sabe perfei
tamente que o clube não usufrui nada, a não ser as passagens do 
Campeonato Nacional, que representam uma pequena devolução. 
Então, entendo que, efetivamente, os clubes deveriam coparticipar 
do jogo da chamadí;\ loteria esportiva, à fim de que eles também 
pudessem receber alguma coisa, um royalty relativo à inscrição do 
'seu clube, E essa ,inscrição rar-se-b, tambéni, atravês. de critérios, a 
fim de que não houvesse, evidentemente, um favorecimento. 

É preciso também que se tenha em conta a necessidade de se atri
buir e de. se exigir juízo às nossas ~gremiações, para que esse di-
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nheiro, uma vez carreado para os clubes, também não seja motrvo de 
dilapidação. 

o SR. HENRI AIDAR - Apcnas um pequeno esclarecimento 
ao meu ponto de vista: acho que as passagens não são um pequeno 
retorno. Acho que apenas as passagens, embora signifLquem pouco 
dentro do contexto de um teste de loteria esportiva que dá 150 mi
lhões de cruzeiros, é um pequeno, mas um mínimo investimento que 
a loteria esportiva faz para poder, inclusive, auferir esse grande.rendi
mento. Então, esse investimento que a loteria faz torna-se necessário 
para que o teste tenha maior interesse do público. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Adalberto Sena. . 

O SR .. ADALBERTO·--SENA - Esta é a segunda reunião da 
nossa Subcomissão a que assisto e, pelo que ouvi, fiquei impressiona
do lioA·lm a multidão de problemas que ainda devem ser resolvidos, 
para que a situação do nosso esporte - já não falo somente ao fute
bol - séja satisfatoriamente resolvida. Por isso, sinto-me satisfeito 
de ter comparecido hoje, e comparecerei nas demais reuniões, por
que estou vendo que foi muito acertada, foi felicíssima a idéia do 
nobre Senador Evelásio Vieira de. propor essas reuniões, ao lado de 
outras que temos feito para discutir os problemas da Educaçào, em 
que estamos procurando, também, levar a nossa contribuição para 
um diagnóstico e possível terapêutica dos problemas esportivos. 

Das exposições hoje ouvidas, dois fatos me impressionaram: 
aquela referência do Presidente Henri Aídar à escotinha de esportes 
- aliás V. S~ chamou de escolinha de futebol - do São Paulo, e, 
também relacionada com esse problema, a questão levantada por 
todos aqui, principalmente pelo Senador Jarbas Passarinho, de uma 
formação profissional do desportista, sobretudo do ".rootballe," 
para que ele. depois de passada a sua fase de rendimento útil, pudes
se ter um meio de subsisténçia. Parece-me que esse é um problema 
um f,'lLlCO dificil de ser resolvido através dos clubes, porque, em 
prill"·,,·O lugar. o São Paulo, por exemplo, que é um clube que está 
cm situação financeira folgada, mantém uma escolinha de iuteboI
parece que somente para futebol e não para os outros esportes, e não 
pode levar u sua atuaçii.o além da formaçào futeboIfstica, vamos 
dizer assim. 

Não compreendo essa formação profissional do desportista, a 
n50 ser na fase de amadorismo, porque - agora valho-me das 
expressões do Professor Medina ~ os nossos jogadores estào sujei
tos a um regime de verdadeiro estafamento - como dizemos em Me
dicina - físico. Então, se eles são obrigados a treinar por tantas 
horas, que tempo poderia sobrar-lhes para se dedicarem a uma 
formação profissional paralela'? Portanto, acho que só poderia ser na 
fase de amadorismo. Mas, mesmo nessa fase de amadorismo, já há 
outros problemas complexos que tomam o tempo, de maneira que 
fico diante de uma situação de perplexidade, em face da solução des
se problema em termos práticos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Permite V. Ex. um aparte? 

OSR. ADALBERTO SENA- Com muito prazer. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Tenho a impressão de que 
não é tão difícil de conciliar. Se pedíssemos o testemunho do prO
prio Professor Medina sobre horas lomadas pelo clube em relação 
aos seus jogadores, iríamos verificar que, fora dos períodos, evidente
mente, do Campeonato Nacional, nos campeonatos estaduais, há 
precisamente possibilidade de tirar, digamQs, em 90 dias, em 120 
dias, 40 horas. Um profissional de nível médio forma-se em 40,50 ou 
60 horas de trabalho~ é a mão~de--obra semiqualificada, que seria 
mais compatível com aqueles que tivessem menor grau de escolarida
de. Isto seria perfeitamente compatível. O que me parece menos 
compatível c dá razão às suas preocupações, é se se pensa num profis
sional de nível técnico. Aí já é diferente, porque .são 1.800 horas-àno. 
Ê o problema que me pergunto, e às vezes não gosto de me per
guntar. porque não quero ouvir a resposta, como alguns sargentos 
no Ex.ército Brasileiro se formam em Medicina, porque o Exército 

exige Jull time, e a Medicina exige Jull time, e eu não sei quem não 
está tendo full time. Então, esse é o problema do tão famoso "jeiti
nho brasileiro", que acho que o Pedro Rocha já aprendeu melhor do 
que ninguém. 

Mas, fora disso, eu me preocuparia, inicialmente, com uma 
formação básica, uma formação profissional, que permitisse à pes
soa nào ser amanhã um marginal. 

O SR. ADALBERTO SENA - Apenas um profissional de 
mão-de-obra qualificada. talvez não seria muito compatível com o 
status social que o próprio jogador adquire pel~ sua popularid~de. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não sei se depois de alguns 
anos seria ou não. ~ ·uma pergunta que deveria ser feita a-o Garrin
cha, hoje. Um segundo casam-ento providencial é difícil... 

O SR. ADALBERTO SENA - O Senador Jarbas Passarinho 
referiu-se à presença de um médico aqui na Comissão; quero dizer, 
não sei se estava na Comissão ou entre os presentes. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não, o médico que tem me
do de avião nào é v. Ex'; ele já saiu. 

O SR. ADALBERTO SENA - Aliás, a-minha pergunta se rela
ciona um pouco com isso. Parece que o Professor .Medina tem muita 
razão - estou falando como médico - em achar que hã tensão ner
vosa para aqueles que têm medo, evidentemente - porque, devo 
dizer aqui entre parênteses, todo mundo tem medo de avião. N!Jma 
ocasião, uma senhora me perguntou se eu não tinha medo_ de vi;:l.jar 
de avião. aliás dentro de um avião mesmo. E eu disse: eu tenho, a Se
nhora tem, todo mundo tem, e quem diz que não tem é porque não 
está sendo sincero. Mas acontece comigo o seguinte: pela experiência 
que já tenho de viajar, por causa dessãs ·viagens contínuas ao Acre, 
que são imensas - antigamente fazíamos em 48 horas, quero dizer, 
em 24 horas: 12 horas em um dia, 12 em outro - eu tenho medo, 
mas é que reservo esse medo para a hora do perigo; não vou tendo 
medo logo quando entro no avião~ mas, quando vier a hora do 
perigo, isso não há dúvida alguma. 

Mas acho que tem proceden~ia aquela sua alegação de que são 
maléficas aquelas duas horas de tensão. Sabemos que hoje uma das 
causas da arteriosclerose é a tensão contínua que o homem tem em 
sua própria vida. O jogador tem quase que aguda, principalmente 
aqueles que têm medo, e estão esperando, a toda hora, que o avião 
sofra uma turbulência, ou qualquer outra coisa. 

Então, há certamente uma razão quando se diz que o desgaste fi
sico. em conseqUência do desgaste nervoso, é talvez superior do que 
numa viagem de ônibus, em que eles estão descontraídos, embora as 
estatísticas demonstrem o contrário, que o perigo em viagem aérea é 
menor. Mas ninguém se convence disso, porque todo mundo está 
sentindo a tal falta de terra. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Hoje, acho que entre uma 
viagem de 8 horas. para o interior, de ônipus, e uma viagem de 2 
horas, de jato. eu prefiro, com muita sinceridade, o jato. O med_o, 
aliás, é principalmente em viagens noturnas, sabendo que. os moto~ 
ristas são obrigados a trabalhar mais de 8 horas por dia, tendo em 
vista as condições da legislação social. A estafa leva essa gente, volta 
e meia, a de..<;astre. Por exemplo, caminhões que caem· de pontes, em 
ribeirões. em rios. nào se pode evitar. porque o homem vem dormin
no da direção. Eu voaria mais tranqüilamente à noite do que uma 
longa viagem de ônibus, e tenho certeza de que meu colega nào me 
julga um tartufo. 

O SR. ADALBERTO SENA - Não! Aliás, já apresentei aqui, 
no Senado. um projeto regulando o horário dos motoristas e o Minis
tério do Trabalho bombardeou esse projeto. 

O SR.JARBAS PASSARINHO-Oqueeuma pena. 

O SR. ADALBERTO SENA - Bombardeou, fazendo uma ale
gação que. em plenário, falei falsa - mas, aqui, não quero ser tão 
indelicado - chamarei inverídica, de que não havia horários espe-
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ciais para os profissionais~ quando sabemos que os aeroviários e os 
ferroviários têm salários profissionais, E, além disso, o projeto não 
visava proteger o motorista, vamos dizer, em termos de vantag.ens. 
Quando aqui apresentamos um projeto desse tipo, sempre se pensa 
que estamos querendo proteger mais uma vez, fazer demagogia. Não 
estava pensando nele, no motorista; estava pensando nos passagei~ 
ros, o meu pensamento está nos passageiros, porque eles são os mais 
prejudicados. 

Mas, continuando, para a solução desse problema. o Professor 
Medina disse que os "futebaUers" são submetidos a um regime de 
treinamento estafante. 

Eu pergunto, mas faço esta pergunta já pensando nas soluções 
futuras: o Departamento Médico dos Clubes nào têm in&truções, não 
têm obrigações em relação a esse problema? 

O SR. JOÃO PAULO MEDINA - I:: uma preocupação nossa, 
também, e estávamos inclusive conversando, no avião, com o Dr. 
Henri e com o Pedro Rocha, a respeito desse problema. 

A preparaçào física, QS métados de educação flsica, evoluíram 
muito no nosso País, não sei se coincidentemente ou por acaso, após 
a conquista do tri-campeonato pela Seleção Brasileira de Futebol. 

E infelizmente a meClicina desportiva não acompanhou essa evo
lução da preparação física. Então, muitas vezes, o preparador físico, 
eu, em especial, dizendo da minha vivência, fico preocupado com os 
limites que e. posso dar ao meu treinamento, porque falta uma c.erta 
retaguarda da medicina desportiva. 

Acho que houve evolução muito grande dos processos, dos 
métodos de treinamento e a medicina desportiva n110 acompanhou 
para que pudessc dar ao preparador físico brasileiro esta retaguarda 
para que a gente encontrasse a melhor orientação, no sentido de eli~ 
minar ou aliviar essa tensão a que os jogadores estão expostos. 

Então. nós obsserv!l,mos, por exemplo, neste final de ano, quase 
todas as equipes:, jogando futebol não de primeira quaUdade, obser
vamos que os jogadores chegam aos treinamentos sem aquele 
entusiasmo que deveria haver. 

Então. isto só pode acarretar um espetáculo de baixa qualidade, 
em função do meu ponto de vista, dessa tremenda tensão a que o 
jogador está sujeito e os calendários, os próprios dirigentes e os pr6-
prios técnicos não. se dão conta disso. 

Acho que o espetáculo está caindo de qualidade em função des
ses problemas de grande intensidade de trabalho fisico e de tensão a 
que ele está exposto. 

Acho que essa observação é um pouco subjetiva e difícil de a 
gente observar. Mesmo cu, especializado no assunto. muitas vezes 
fico me perguntando a causa de determinad3s coisas que acontecem 
no futeboL 

Então. compreendo perfeitamente que o pr6prio dirigente, que 
outros técnicos também não se sensibilizem com esse problema, 
porque ele é mesmo difí.cil de conduzir a uma conclusào da causa real 
do baixo rendimento de determinados jogadores, principalmente 
após uma maratona de 70 a 80 jogos. 

O SR. ADALBERTO SENA - Então, esta defasagem que há. 
como foi acentuada, entre a evolução das técnicas de treinamento, 
digamas assim, c a evolução da medicina esportiva me parece um as
sunto importante. para ser tratado nesta Comissão. 

E, naturalmente, isto nào depende apenas de leis, mas depende, 
também, certamente de leis que orientem, que forcem essa evolução 
dentro da Medicina. Muito obrigado. 

O SR. WALTER ABRAÃO - Como subsídio, Senadar, gosta
ria de lembrar que já existem associações de médicos em medicina 
esportiva. Eles podem ser chamados aqui aos debates, futuramente. 

O SR. ADALBERTO SENA - Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Pergunto ao nobre 
Senador Jarbas Passarinho, se quer ainda interpelar. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Não. 

o SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Seguindo a praxe da 
Comissão, consulto aos jornalistas presentes se desejariam inquirir 
os nossos convidados. (Pausa.) 

Consultarei aos nossos convidados, se gostariam então, de tecer 
algumas considerações finais, antes de encerrar a reunião. 

O SR. HENRI AIDAR - Apenas para dizer, reiterar, a satis
façào que a gente sente, sabendo que no Senado há Senadores que se 
interessam pelo assunto e há aqueles que se interessam porque esti~ 
veram lá como o Senador Jarbas Passarinho, o Senador Evelásio 
Vieira e mais outros, também. em que procuram as melhores solu
ções para esse problema, porque o futebol brasileiro. de 20 anos para 
cá, tcm sido um fator de integração do País, tem sido um fator de 
grande interesse social, políticos e até econômico. 

O futebol precisa ser tratado com essa importância que ele tem, 
porque o futebol representa muito para este País. Acho que os Srs. 
legisladores eStão no caminho certo, porque no momento em em que-
os Srs. procuram equacionar esses problemas, e dentro deste equacio
namento procurar as melhores soluções para os problemas que sur
gem, os Srs. também estão trabalh<lndo pelo BrasiL 

E o Brasll necessita deste trabalpQ porql..!e o futeboLhoje, no Bra
sil. é um fator de grande interesse, é um fator nacional, é um fator de 
integração, é um fator de importância extraordinária., porque o úni~ 
co movímento, porque a única forma que prende a atenção de 110 
mnhões de brasileiros. Estão todos interessados. E é costume dizer 
que'nenhuma seleçào é formada de acordo com O,nosso gosto, de 
acordo com o gosto de cada um. porque nós temos no Brasil, graças 
a Deus. 110 milhões de técnic.os, estes 110 ,milhões de técnicos pre
cisam ser satisfeitos através dessas medidas, que por certo o Senado 
irá propor. Muito abrigado. 

O SR. WALTER ABRAÃO - Ao final eu gostaria de faz~r 
duas referências, mais ou menos, interessantes e apropriadas para a 
ocasiào. 

A primeira de que deve haver uma conjugação, Senadores, fute~, 
boi e esporte amador. Não entendo como até hoje os intervalos das 
partidas, os períodos antes de começar as partidas não são utilizados 
pelo esporte amador. As pistas dos estádias devem ser utilizadas por 
atletismo, ciclismo, enfim lodos os esportes que possibilitem naquele 
espaço físico a realização das suas atlvidades, para que a grande 
massa do futebol também se inteire e se interesse pelo esporte 
amador. Por isto nós vimos batendo há um bom tempo, mas, lamen
tavelmente não conseguimos a concretização. 

O segundo - e agora eu puxo a brasa para a minha sardinha
ê o problema permanente que, infelizmente, vem sendo procras~ 
tinado, Já o ex-Deputado Evaldo de Almeida Pinto chegou a levan~ 
ta r, aqui na Câmara Federal, há anos atrás, este problema. O pro
blema chama·se Futebol versus TV. Eu escrevi ao Almirante Heleno 
Nunes, sugerindo, de certa feita, que se fosse programado, dentro do 
Campeonato Nacional, uma jornada da televisão e do futebol. Por 
exemplo, às segundas-feiras, às 9 horas da noite, o Brasil inteiro esta· 
ria vendo futebol regional. O Remo de Belém do Pará, jogando com 
uma equipe do Confiança ou com o Flamengo, esse jogo seria tele
visado para o Pará. O São Paulo Futebol Clube, jogando contra o 
SantiiCruz; uma segunda-feira à noite, com transmissão direta. Cla~ 
ro -que haveria os aceSsórios, a maneira de se proceder. Mas. o 
assunto ainda permanece. Futebol versus TV, uma briga permanente 
e que já nào deveria ser um concubinato, mas um verdadeiro casa
mento. Lamentavelmente, até agora não conseguimos. 

E, como término, dizer que tive, na minha presença nas Copas 
do Mundo, pontos realmente de clímax, mas entendo que para o nar
rador esportivo, para o jornalista profissional, agora completando 
quase 25 anos de lides, para quem começou como último locutor da 
equipe, conseguir um cargo de titular da Rede Tupi, do nasso Sena
dor João Calmon, entendo que as transmissões do jogo da despedida 
de Pelé, o penúltimo - como diz o Senador Jarbas Passarinho -
creio que desta vez foi a última, a minha presença nesta Casa, do 
Senado. da mais alta representação popular do nosso País. constitui 
dois lauréis que superam em muito aqueles que me outorgaram a 

~ ~ 
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condição de o mais laureado do fufutebol brasileiro, ou Televisào 
brasileira. Entendo que estas duas conquistas representam a minha 
consagração. 

Agradeço aos Srs. Senadores, pela alta compreensão, pela pa~ 
ciência com que me ouviram durante este tempo, e a certeza de que a 
minha luta, realmente, é idealística. Estou dent.ro de um trabalho 
puro, trabalhando exclusivamente em favor do nosso desporto, a fim 
de que consigamos -colaborar com as nossas autoridades constituídas. __ 

O SR. JOÃO PAULO MEDINA - Eu só queria dizer da mi~ 
nha honra de ter participado desta reuniào, pedindo desculpa!:, ape~ 
nas, e talvez a tensão provocada pela viagem de avião de São Paulo a 
Brasília. tenha tirado um pouco da substância da minha participa~ 
ção, nesta reunião. mas de qualquer forma me senti honrado em 
poder participar. 

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Cabe~me. em nome 
da Comissão, agradecer ao Dr. Henri Aidar, ao jornalista Walter 
Abraão, ao Professor João Paulo Medina. ao Jogador Pedro Rocha 
e ao jovem Vicento Sechi a gentileza com que aquiesceram em com
parecer ao Senado Federal. 

Esta Comissão. praticamente uma Subcomissão da Comissão de 
Educação e Cultura. que ê presidida pelo Senador João Calmam, e 
tem, na parte de esporte. como presidente, o Senador Evelásio 
Vieira, pretende uma análise da problemática do -esporte brasileiro, 
não apenas do futebol profissional. Evidentemente a intenção desta 
Subcomissão é analisar profundamente, também, o esporte amador 
no Brasil. Razão pela qual esta Subcomissão tem realizado urna série 
de encontros, na busca de encontrar algumas soluções que deverão 
ser levadas ao Executivo. O Legislativo Brasileiro, através do Senado 
Federal, começa a se interessar mais de perto pelo esporte no Brasil. 

Houve, no início, quem estranhasse que a Câmara Alta do Pals 
procedesse a esta análise esportiva, criando me,sm_Q uma Subco~ 
missão. Creio que, nesta altura. ninguém mais duvida da importán. 
cia de se estabelecer, no Senado Federal. este grande debate nacional 
em torno de nosso esporte. 

Mais uma vez, meus agradecimentos a todos os Srs. que aqui 
compareceram. 

ATA DA 32- REUNIÃO, REALIZADA 
EM l6 DE NOVEMBRO DE 1977 

Às dez horas do dia dezesseis de. novembro de mil novecentos e 
setenta e sete, no Auditório Milton Campos, sob a Presidência do Sr. 
Senador Evelásio Vieira - Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia, e a presença dos Srs. Senadores Adalberto Sena, Itamar Franco, 
Gilvan Rocha, Lázaro Barboza e Benjamim Farah, reúne-se a 
Comissão de Educação e Cultura, dando prosseguimento aos traba
lhos para o exame da situação do desporto brasileiro. 

O Sr. Presidente, Senador Evelásio Vieira, após proferir algu
mas palavras elogiosas aos c_onvidados, faz ingressar no recinto os 
Srs. Frederico Balvé, Presidente do Esporte Clube Internacional e 
Mauro Pacheco Toralles, Editor de Esportes do Jornal Zero Hora de 
Porto Alegre. 

~ facultada a palavra ao Sr. Frederico Balvé que resume sua ex~ 
posição em cinco tópicos considerados vitais para o fut!:bol brasi1ei~ 
ro: a Loteria Esportiva uma fórmula de auxiliar os Clubes; 
programação de campeonatos mais rentãveis, mais racionais; 
isenção dos tributos previdenciários que já são pagos peh~oteria; a 
não cobrança dos associados. possibilitando assim o revigoramento 
dos quadros sociais e, por fim. uma legislação especffica para o joga
dor de tutebol. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente, Senador Evelãsio Vieira concede 
a palavra ao Jornalista Mauro Pacheco ToraUes que presta seu depoi
mento sobre o desporto no Brasil e, em particular, no Rio Grande dQ 
Sul. 

Após as exposições, fo-ram abertos os debates, usando a palavra, 
por ordem de inscrição, os Srs. Senadores Itamar Franco, Benjamim 
Farah, Adalberto Sena, Gilvan Rocha, Lázaro Barboza e. por fim, o 
Sr. Presidente, Senad_or Evelásio Vieira, tendo também, participado 

dOJ! debates 9 Jornalista ~oào Emílio Falcão, Presidente do Comitê 
de lmpren~a do Senado Federal. 

Finalizando. o Sr. Presidente agradece os depoimentos dos ilus~ 
tres convidadl)s, as~im como a presença dos Srs. Senadores e demais 
presenles e determina. em seguida, que as notas taquigráficas, tão Jo~ 
go tradut.id.\s, sejam puhlicadas em anexo à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons~ 
till', eu, (lelde Maria B:ubosa Ferreira Cruz, Assistente de Comrs~ 
são, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente e vai à publicação. 

ANEXO Ã ATA DA 32' REUNIÃO DA COMISSÀO 
DE EDUCACÀO E CULTURA DO SENADO FEDERAL, 
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 1977, DESTI
NADA A OUVIR AS PALESTRAS, SEGUIDAS DE DEBA
TES, DOS SRS. FREDERICO BALVe, PRESIDENTE DO 
ESPORTE CLUBE INTéRNACIONAL. E MAURO 
PACHECO TORALLES, EDITOR DE ESPORTES DO 
JORNAL ZERO HORA DE PORTO ALEGRE, QUE SE 
P('BLICA COM A DEVIDA AUTORIZACÀO DO SR. 
PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

PRESIDENTE: SENADOR JOÃO CALMON 
VICE-PRESIDENTE: SENADOR EVELÁSIO VIEIRA 

fNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUlGRÁFlCO DA 
Rf:UNIÀO. 

o SR. PREStDENTE (Evelásio Vieira) - Srs. Senadores - A 
Comissão de Educação e Cultura do Senado da República realiza. 
nesta oportunidade, mais uma reunião com o alto objetivo de reco
lher dados, informações. subsídios, que possam possibilitar um 
diagnóstico - alternativas para o melhor desenvolvimento dos 
esportes no BrasiL 

Na manhã de hoje, teremos a grande honra, a elevada satisfação 
de ouvir os depoimentos e, posteriormente, o diálogo dos Srs. 
Frederico Arnaldo Balvé, Presidente do Esporte Clube Interna~ 
cional, de Porto Alegre, uma das grandes glórias, nào apenas do fute
bol, m<.lS do desporto nacional, um Clube que tem enriquecido o 
esporte brasileiro nas pelejas que tem estabelecido com os melhores 
clube::; do futebol mundial: do Sr. Jornalista Mauro Pacheco Torai
les, editQLd_e esporte do jornal Zero Hora, de Porto Alegre, moço 
inteligente, culto, dedicado; de alta responsabilidade, e que tem, 
através daquele veiculo de comunicação inestimável do desen~ 

volvimento do esporte cm Porto Alegre e no Brasil. 
Ouviremos, inicialmente, o depoimento do Sr. Frederico 

Arnaldo Bulvé, Presidente do Esporte Clube Internacional. 

O SR. FREDERICO BALVÉ - Sr. Senador Evelásio Vieira. 
Sr. Senador Itamar Franco e Sr. Senador Adalberto Sena, é, para 
n6s, uma grande honra e uma grande satisfação, estar aqui depondo 
sobre os problemas do esporte e, mais particularmente. do futebol 
brasileiro me permito falar mais sobre futebol - e. também, é um 
motivo de grande satisfação ver que o Senado Federal iniciando, as
sim, um interesse pelos destinos do esporte em geral, no Brasil, 
porque o rutebol- me permito falar no futebol, novamente - como 
todos nós sabemos, tem uma importância sociológica no nosso País. 
O povo brasileiro é um povo que gosta de futebol e o futebol é muito 
importante para a vida da Nação - é um derivativo para o povo. O 
fut.ebol - nós estávamos comentando com um Senador - até 
comanda, digamos, as quedas ou as altas da produtividade, 
dependendo do sucesso ou insucesso dos clul--es populares, como é_o 
caso do Corintians. No ano passado, por exemplo, nós tivemos uma 
final do Campeonato Brasileiro, quando nós nos sagramos bi
campeão brasileiro contra o Corintians, e o Secretário da Fazenda de 
São Paulo, me recordo, deu ao Jornal Nadonal uma entrevista dizen
do que São Paulo esperava que o Corintians ganhasse; o Governo de 
São Paulo esperava que o Coriritians ganhasse porque haveria um 
aumento de produtividade no Estado de Sào Paulo. com a vitória do 
Corintians. Infelizmente, para ele e felizmente para nós, não 
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ganharam. Então. deve ter havido um aumento de produtividade no 
Rio Grande do Sul. . 

Então, alinhei, aqui. uma série de pontos que acho de vital 
importância para a problemática do futebol brasileiro ... n._futebol 
brasileiro, da maneira que é gerido, atualmente, é inviável económica 
e financeiramente. V. Ex'-s podem ter a absoluta certeza que, 
continuando esse estado de coisas, os clubes vão se estiolando, vão se 
exterminar. Existem casos, já. de clubes que venderam o património, 
que venderam o estádio, como é o caso do Botafogo do Rio de Janei
ro. que teve que vender umJ,J área localizada na rua General Severia
no, área bem localizada, para poder fazer frente às despesas. Então, 
quanto aos pontos principais que eu posso, aqui, "pinça r", temos, 
em primeiro lugar, o seguinte: o espetáculo de futebol deveria ser a 
maior fonte de renta, o espetáculo em si, para um clube. E não é, 
porque os descontos sào enormes. Tenho, aqui, um borderô de jogos 
do Campeonato Brasileiro, Para que V. Ex's, tenham uma idéia, 
pegarei, aqui, por exemplo, o Internacional e o Dom Bosco, lá de 
Cuiabá, em Mato Grosso. O jogo teve 35 mil espectadores, com a 
renda de 645 mil cruzeiros. Nós ganhamos e terfamos direito a 60% 
da renda, Esses 60% se reduziram a 197 mil cruzeiros, de uma renda 
de 645 mil. Eni cima disso, a CaD desconta 18 mil cruzeiros para 
taxas de hospedagem: des,:::onta do borderô, mas é insuficiente, o que 
quer dIzer que os 197 não foram. realmente. 197 mil cruzeiros, 
porque nós passamos 3 dias lá, e recordo-me que deu 40 mil cruzei
ros do hotel. Então. já reduziu para 170, O time vencedor paga 
"bicho". pura gratificações. Então, se volta com o jogÇl de 645 mil 
cruzeiros de renda com 120 ou 130 mil cruzeiros. Isso é 1JJTl absurdo, 
um desconto dessa monta, Tenho, aqui. uma tax.a de 2 cruzeiros, por 
ingresso; art. 50, letra d - que é ptlra estímulo aos clubes que não 
entnlram no Campeonato Nacional. Aqui, então, dã 66 mil cruzei
ros. Tem ingressos, aqui, de 5 cruzeiros que já descontam 2 cruzeiros 
- 2 cruzeiros para essa finalidade, além dos outros descontos, 
Então. praticamente, não ficou nada, 

Esse é um dos pontos capitais, digamos, em que os espetáculos 
de futebol, que deveriam ser a base dos clubes, sào muito onerados, 
tem descontos exagerados, porque a partida de futebol não pode ter 
300 mil cruzeiros de despesa, A primeira coisa, num Jogo de futebol, 
é que esse deveria ter as despesas não percentuais, mas o que elas fos
sem de 30, 4Q ou 50 mil cruzeiros, Não percentuais, porque um 
percentual X% sobre 600 mil cruzeiros é tanto, Mas sobre 3 milhões? 
Então, al, é lucro - lucro das entidades - 10% de 3 milhões são 300 
mil cruzeiros: 10% de 600 são 60: se for sobre 6 milhões, são 6 mil 
cruzeiros. Então, não poderia ser percentual. Esse é lJm_dos pontos 
capitais. um dos cancros do futebol são esses descontos exagerados. 
Então, no Campeonato Nacional, se exorbitou, porque além de 
todos os descontos, ainda há este, No ano passado, era I cruzeiro e, 
agora, sào 2 cruzeiros por ingresso, pata" ajudar não sei a quem, 
talvez a terceiros. Nós não podemos ajudar a terceiros quando nós le
mos os nossos problemas. A 2 cruzeiros, se são 50 mil pessoas. são 
100 mil cruzeiros, e assim por diante. Esse é umdos pontos capitais 
da penúria em que vivem os grandes do futebol brasileiro, 

Outro ponto, tamb~m importante. e corn relação à legislação, 
Os jogadores de futebol deveriam ter uma legislação especial. Então, 
eles estão se baseando em recJamatória na CL T - Consolidação das 
Leis do Trabalho. A CLT choca-se frontalmente com a atividade do 
jogador - em certos pontos choca-se frontalmente, como nos casos 
de férias. de 139 salário. repouso remunerado, justamente porque os 
jogadores trabalham aos domingos, Então, há jogadores que 
entraram com ação contra nós, pedindo recebimento do restante do 
contrato. quando se transferem, na vigência dos mesmos, p.ara 
outros clubes. ~ o maior absurdo, o que quer dizer que, se éom o 
jogador cujo contrato iria até ao final do ano que vem, ele quiser 
receber do clube que o comprou e do clube que o vendeu, continua 
recebendo. Entendemos incabível tal apreciação, visto que as 
decisões se operam livremente, pois a própria legislação - no caso 
da Lei n9 6.354, de 2 de setembro de 1976 - em seu art. 21 faculta às 
partes, a qualquer tempo, rescindir contratos sem qualquer referên
cia ou necessidade de homologação, sindicato, etc., bastando, 

portanto, a assinatura do atleta e mais duas testemunhas, mas, assim 
mesmo, eles insistem em que precisava a homologação do sindicato. 
Há casos em que o Internacional está sendo acionado: pelo Paulo 
César Carpegiani e pelo Lula, A integração de "bicho", gratificação, 
"luvas" e prêmios. e alguns direitos, como repouso remunerado, 
férias e 139 salário e indenização, entendemos incabível pretensão 
dessa ordem, pois os "bichos", gratificações e prêmios, são 
liberalidades aleatórias. Não se pode nunca equipará~las a parcelas 
de natureza salarial, por ter impossibilidade de previsão. 

Adicional noturno e horas extras - entendemos incabíveis, 
tambêm. tais pretenções, pois um atleta, quando concentrado, está 
sem realizar qualquer atividade. ao contrário do trabalhador_comum 
que realiza, normalmente, uma tarefa. Pelo contrário, não está para 
ser chamado. a qualquer momento, para o trabalho. porque já existe 
uma data e um horário, previamente determinados - o do jogo -
não estando, assim, à disposição para, em qualquer momento, entrar 
em ação,. como ocorre com o empregado comum, que está realizando 
a tarefa ou para realizá-la a qualquer tempo, quando chamado. O re
gime de concentração é um regime todo especial e, por isso mesmo
aliás. os clubes de futebol buscam os locais com' o maior conforto 
possível. e onde possa ser assegurado o maior sossego aos atletas
tudo isso, para que os atletas tenham todos os cuidados e com maior 
rendimento. Então, acho este um ponto importantíssimo e que 
levará os clubt!s ao caos se essa situação perdurar. Há um advogado 
em Porto Alegre que descobriu esse "filão". Ele, então, vai percorrer 
o Brasil inteiro, Nós estamos sendo acionados por 800 a 9-00 mil cru
zeiros, que arrolam todas essas reivindicações. Acho que na legis
lação, para o jogador de futebol, deve haver uma adequação à CLT, 
com o contrato de jogador de futebol profissional. Isso ê importantís
simo, é vital, porque. se demorar muito, os clubes vão se ver a braços 
com o problema. O pior é que os jogadores vão ganhar a causa no 
Tribunal do Trabalho. Este é um ponto muito importante, 

Um outro ponto é de que o Internacional é um clube que cons
truiu um estádio às suas expensas, sem auxílio, estádio-com capaci
dade para 100 mil pessoas e um ginásio para 100 mil pessoas, mas 
não sei se foi boa ou má a construção desse estâdio, porque nós pou~ 
pamos despesas para o município, que é o estádio, porque, normal
mente, esses estádios são çonstruídos pelos municípios ou pelos Esta~ 
dos. Nào temos, aí, incentivo e nenhum auxilio por termos--feito Isto 
que o governo faz normalmente em outros Estados da Federação, 
porque. normalmente, os, estádios sãõ estatàÍs-,--são'mu-nTcipais ou são 
do Estado, como o Maracanã, o'Mineirão e os estádios do Norte
quase todos - não são de propriedade privada, O nosso é. Então, o 
Internacional, baseado nas suas origens -'é -um clube popular -
tem uma localidade que se chama "popular", que é como ali no 
Maracanã, em baixo - para 16 mil pessoas., a 5 cruzeiros. Então, 
com esses descontos, praticamente, dessas 16 mil pessoas o Inter
nacional não aufere, absolutamente; nada - dá 16: mil ingressos, 
gratuitos. porque. com 2 cruzeiros e com os demais descontos e divi
dindo com o adversário. evidentemente ficará 50 centavos dos 5 cru
zeiros, Isso são problemas particulares que estou traze'ildo para 
exemplificar para V, Ex's, a dificuldade que nós temos. 

O calendãrio é um outro aspecto importantíssimo no futebol; é 
como se. decidem as competições. No Campeonato Nacional - o 

. Campeonato Nacional é uma aberração - com 50 a 60 clubes, são 
clubes com pouca capacidade de atrair públicos e sem condições de 
chegar a uma final. Eles estão disputando apenas. Nào pretendem 
chegar a parte alguma; isso. com a maioria dos clubes, Um dos moti
vos, digamos, dessa baixa arrecadação, além desse desconto, são 
esses jogos sem atrativos. Então. nós achamos' que uma reforinula~ 
ção. ao estilo da Europa, ao estílo do campeonato francês, italiano 
ou inglês, Por exemplo: 20 grandes clubes do. Brasil, jogando no 
campeonato nacional, em dois turnos - de domingo a domingo -
encheriam, então, quase que o ano inteiro, e, com uma outra divisão 
de a.cesso ---:- YIIla segunda ou uma terceira divisão - seria uma das 
fórmulas, digamos, para sanar essa conjugação de detalhes que, tam
bém, é importante como descontos nas tendas, melhor disposição 
dos jogos - estou abordando, por assim dizer, pontos que acho 
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primordiais. Nós não conseguimos',jã se apresentou à CBD a suges
tão de primeira divisão. de segunda. divfsào, ascenso', em qmnrs-ülti
mos colocados desceriam e os outros subiriam, como se faz na Euro
pa. Na Europa apenas os grandes clubes disputam o campeonato 
europeu. Em dois turnos, domingo a domingo, todos os testes da 
Loteria Esportiva teriam jogos importantíssimos. Seria Corinthians 
contra o Internacional; Palmeiras Com Recife, ou coisa assim. Seria, 
também, um dos pontos. digamos. para melhoria do futebol. Estou 
falando em futebol. 

O ano que vem. será um ano, por assim dizer, calamitoso para O 

futebol brasileiro, porque nós teremos a Copa do Mundo, a Convo
cação dos jogadores, a disputa do Campeonato Nacional sem os joga
dores convocados, enfim, antevejo, para o anO que vem, uma situa
ção calamitosa para os clubes e, se não forem tomadas providências, 
os clubes irão agravar, ainda mais. e.c;sa condição jã difícil, e, ainda, 
acrescida pelo fato de que a Seleção, quando está naquele regime de 
treinamento,' televisiona os seus jogos aos domingos, à tarde. Então, 
tira-se completamente a oportunida,de dos clubes realizarem jogos 
aos domingos. Realizar nos dias úteis, a receita cai, porque domingo 
é o dia primordiaL Então, a CBD teria que ser senslvel a esse pro~ 
blema, porque vai acabar matando os clubes, que sào os que propi~ 
ciam a ela os recurso~ pára-que ela possa sobreviver, além de outros 
recursos que- o Governo lhe dá para o campeonato mundial. Mas, a 
CBD vivc da arrecadaç~o dos clubes no campeonato brasileiro. Este, 
também, é outro ponto, 

Tributos fiscais: é um ponto importantíssimo: INPS e Previdên
cia Social. A Loteria Esportiva jã arrecada, não seí a título de que, 
INPS, Então. no ano passado. a Loteria arrecadou mais de 1 trilhão 
de cruzeiros; e os clubes. paralelamente, também descontam INPS. 
Então. é uma bi-tributa<:ào. O fNPS recebe. da parte'dc esportes, a 
loteria. ainda. dos clubes. 'Acontece que os clubes não têm capa~ 
cidade para recolher inteiramente. Os clubes fizeram uma consoli-
dação da dívida que recolhem, em borderô, aqui, 8%; 3% pela dívida 
atrasada e 5% pela normal, mas s6 da parte do empregado. A parte 
do empregador, do cl,ube, a parte que diz respeito ao clube, a empre
sa, não é recolhida por clube nenhum. Então, esses débitos vão se 
acumulando, Não há clubes no Brasil que não tenha débitos enormes 
ese acumulando, Se tenta pagar, vai com correção, cottrmulia, com 
juros sobre a correção, com correção sobre a multa ou sei lá o que, 
maS o negócio vai de 3 a 4 vezes ° volume., Essa. então, é uma drvida 
praticamente insaldável. Acho, então, que a Loteria Esportiva já 
pagando I trilhão para o INPS, os clubes poderiam ficar desonera
dos, porque ela de sobra para todos os clubes do Brasil, quando ela 
não tem, razão para pagar o INPS. O fN-PS é para dar assistência mé
dica, é para aposentar, e a Loteria nào tem assistência rri€aica e nerri
se aposenta, Entào, criaram essa rubrica de INPS, para a Loteria 
Esportiva. Este ponto, então, seria um alívio para os chib-es,-'essa 
parte seria um alívio. por que os clubes ficariam desonerados. Temos 
a parte para mim :1 mais vital de todas: a participação na Loteria Es
portiva. A Loteria Esportiva usa os jogos, usa os clubes. usa os estã~ 
dios. usa tudo. não dã nada e arrecada mais de 100 milhões por se
mana. Entào, a fórmula é que é dificiJ, de encontrar para a distribui
ção dessa pretensa verba que a Loteria desse. essa percentagem. 
Como distribuí·la? Ao Flamengo quanto? Quanto ao Internacional e 
ao Sergipe? Então, apresentei num congresso de Presidentes, uma 
fórmula que acho que é a mais justa. que seria a da Loteria ficar com 
o direito de usar os jogos dos campeonatos principais' do Brasil- do 
Amazonas ao Rio Grando do_Sul ~ poderia usar todos os joàásque 
quizesse. pagando as despesas dos jogos. Então cada clube auferiria 
aquilo que realmente produzisse. Por exemplo: no' Fla-Flu, com 
renda de 3 milhões. o Flamengo ficaria com I milhão e meio e o 
Fluminense com [ milhão e meio. Na segunda-feira, a Federação 
Carioca iria à Caixa Económica com o borderô e receberia a despesa 
do jogo, t: evidente que o Fla-Flu custou 300 mil cruzeiros de des
pesa, mas, em compensação, um jogo lã no interior ou um jogo lã em 
Sergipe. iria custar 20 mil cruzeiros. Seria, então, uma maneíra mais 
justa em que cada clube seria beneficiado, digamos. na sua capa
cidade de atuação. Não seria uma quantia, por assim dizer, aleatória 

, , 

- seriam IÓ% da Loteria. Mas como distribuir os 1O%? Assim não. 
Seria uma distribuição justa. e pagaria. exatamente, uma càisa con
creta, as despesas. Isso desoneraria os clubes que ficariam, aqui, 
nesse borderó, por exemplo, e, ao invés de recebermos 197, nós 
receberíamos quase 400 mil Cruzeiros. Isso, para se ter uma idéia do 
que seria. Eu fiz um cálculo que chegou, mais ou menos, a 6% anuais 
das loterias. Ê um ro)'alty baratíssimo, para se usar os jogos de todo 
o Campeonato Brasileiro. O Presidente dQ Fluminense, o Sr. 
Francisco Horta. teve uma outra idéia e eu me opus a ela, que seria 
apenas aqueles qUe entrassem no teste. Mas, aí, disse que não é possí-
vel. porque ai haverá favorecimento - o cidadão que fIzesse os 
testes. seria o homem mais procurado no Brasil. En~ão, acha que a I' 

fórmula mais justa é essa do pagamento das despesas, Ca9:~(,~~ .• <.,~' 
federaçào segunda-feira iria à Caixa Económica' e recebería.'·~.'],t:f" 
despesasdojogo. ' ..' ,~~;~,:'.': 

Então, cada clube iria receber o que produzisse. nada"iji)il~,Ao. 
que isto. Isto tiraria uma carga enorme dos clubes, quer':dlzerL os 
clubes já respirariam muito mais. Conjugado a isto, a bf::·~r,ibuiaC?:o 
do INPS. que é um auxílio até relativamente modesto; qu~ se fosse~', 
uma empresa particular. se n50 fosse a Loteria Esportiva do Oo'ver
no, não exploraria os clubes, nào usada os clubes por 5 ou 6%, 
nunca. Em lugar nenhum., Entào" 5 ou 6% ou 7%, convenhamos que 
é modesta contribuiçào e sanari;i um probiema. Ai os clubes divi
diriam. a1 os espetáculos passariam a ter realmente importância na' 
arrecadação dos c1ubes,.Os es-petãculos seriam, digamos, a rubrica 
talvez maior de cada clube, qua.ndo hoje .não é. 

Entüo, os clubes têm que apcl:tr para sobreviver, tem que:ap,e1<lr,1 
tem que criar fontes de receitas. O Internacional é um clube que.f: 
tido como empresa no Brusil. e o é relativamente: mas de fato tc'mpos" 
uma série de setores porque nôs temos que sobreviver. Então~ temos 
rcstaur.lntc. temos churrasl.!ari<l. temos lancheria, temos postos de 
gasolina. enfim uma série de empreendimentos, e' acrescidos' a isto 
tem se çriado sempre venda d(,.' titulos, ou eS'Ses carnet.'> ,que o Goveí· 
n\) permite, se Se consegue a pennissão coI!!' 0,'MilJistr9, paw 
t:4uilihrur:l ... ituaçilo, . 1 • ' ••. ".,. " I : ',' 

f: unw siw:.t<;;1() multo instável: no momento cm que n1io haja., 
mmer, não haja título. o dube'entra ~uma'defasagem vio!e.l.1"t~:.'J;.~: : 
não houver essa correção desses detalhes de jogos, de bitri9'~~!;lção o' ': ~:, :':~:~~itr ... 
um au\ílio pura a [ateria. Porque a loteria precisa dos clubes: foft.t::~"'1 I' :'\', ~ ''t 
loteria rrecisu dos clássicos. Porque os $rs. reparem ·que~,:,gtitúi,d~ "".:.::::.,'~',:;-:;,:} 
nun h{l dubes grandes nu loteria, cu'i a arrecadação de .J(j",:'~-,:~n",::';:.,::·,:·/;: 
milhões. E se os clubes estiverem fracos, também o intere~se do. p6~lj':":~.:·:-:'·~·',;:'~~:ii 
co decresce. ...·--!;J..l;:,':·· '.: ; .• 

Então, seria até diligc'ntc d.a part~ da'!oteria a~parar e re\'igorar' 
I! fona1t:cer os seus clubes. o que se traduz num.re\.·i-~oramento, Ilun:t' 
aumento de apostas na !oteria. 

E hú mais um outrn dctalhe que ia me escapondo: a loteria tam-, 
hém tini as,sistenle do campo de futebol. porque o cidad1io de peque
n'l capacidade aquisitiva. de pouca renda. falo volan"te e jú ga~tou u_ 
entrada. de não vai ao jogo, rorque já gastou no volante. jâ gastou 
na'loteria. EI~ jft :tpostou na lotcrüt.já gastou o ~inheirinho do fim 
ue scmana. 

Quer dÍLer. a lüteria então onera os clubes e não :1uxiliã em 
nllua. Eu acho que o ponto primordial seria conseguir da loteria 
esportiva. atr:lvés da Caixa Económica, d'l Presidência da Repúbli
..:a. que entendeSSe este problema, senão o futebol brasifeiro vai 
terminar, O futcnol tl;!m uma importância extraordinária para o bem
t.!.I)tar. a tranqUilidade:. é derivativo. para tudo. Também é um dos 
ponto~ que eu :lcho importantíssimo. 

Outra coisa importante. também. é que nós n1io usamos toda a 
pntencialidade no futebol. digamos nos meios paralelos, por exem
p!l). TV. Rúdio. Os Estados Unidos estão há três ou quatro anOS. no 
'b.teboI e, nli parte comercial, já estão cem anos na nos~a frente. ~Ies 
já entraram empresarialmente mesmo, quer dizer. 'elcs cxptonlm ' 
I\Klos os aspectos do futeh~ll: te1cvisionamento - eu C-.-;tava co'ntan·' 
do ao Senador Evelásio. que O ano passado, na final do campeonafo 
brasileiro, nós jogamos com o Corinthians, em Porto, Alegre,'jogo' 
transmitido:.l cores pum todo o Brasil, com uma audi~ncia ach~) que 
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total. porque o brasileiro n1l.0 vai perder um<l tinal dt: campeonato. 
num d!Jmingo de t~lrde, a cores. Setenta a 80 milhões ue telespectado
re.,,: é um programa de uma capacidade comercial assombrosa, Na 
hom que nós chegamos, naquele momento culminante do 
campeonato, em hora de. ali:J.do às glórias desportivas, tirar proveito 
financeiro. Um tclcvisionamento desse tipo no::> Est<ldos Unidn!'i vale
ria W. 2tJ milhões de dólares. Uma quantia <lbsurda vale. nos Esta
dos. Unidos, um tclevisionamento costa-a-costa, para todo o p<lis. 
um acontecimento semelhante, que é o campeonato baseball, 

Entuo, eu estava gestionando em Porto Alegre a venda por I 
milhào e meio de cruzeiros e achava muito para a nos::>a mentalidaue, 
eu achava muito. E u Gloho estuva encarando com bom, olhos. Aí me 
telefonam e dizem: "O Sr. está pedindo um milh~o e meio quando a 
CSD vendeu por 15U mil cruzeiros? Nem um comerciai dentro de um 
jogo dcs!:ie vale apenas 15U mil cru7,eiros". 

Entào. perdemos uma fonte de rcccitu que podia nos dar, se nós 
já tivéssemos uma mentalidade, digamos de um PaIs mais evoluido, 
10 milhões de cruzeiros tranqUilamente. 

Eu estava lendo no jornal. no avião. que agora uma novela da 
Glollo, urna hkk:kta que está sendo lançada aqui ntl Br<.l,,,il. p'lra 
incluírem numa cena da novela e para mencionarem Q_ nome da 
bkideta vào pagar 5 milhões de cruzeiros. 

Então o jogo final do campeonato brasileiro, tclevisionado par::! 
todo o Brasil, com audiéncb total, 150 mil cruzeiros. Então. não é 
possível, estamos pagando profissionalmente e recebendo 
amadoristicamente, não li!: possível, nào dá. o futebol não pode sobre
viver. Não tem maneira de sobreviver assim. 

Temos que tcr um <lproveitamento integral desse progresso 
tecnológico na área de comunicação, em todos os setor!!S. Nos 
Estauos Unidos eles têm uma empresa organizada. a Warner, essa 
firma que é do Cosmos, que industrializa as marcas. agora está 
procurando os c1uhes brasileiros. Quer dizer, as marcas. os !OgOtiP0:-; 
dos clubes ela industrializa, ela vende, ela procura negócio; entim. o 
futebol americano, o soccer, o futebol nosso jogado lá. no ano pussa
do, só a indu::>trialização dessas marcas" logotipos, camisetas. etc. 
deu 12 milhões de dólares para os clubes. É um futebol incipiente. 
começou outro dia, um futebol de brincadeira, e jogam na grama, 
jog.am no plástico, jogam na areia, jogam em qualquer lugar, e O nos
so com ~o anos de futebol ainda estamos naquele binômio renda c 
sócios.. 

Outro detalhe, que não me recordo se me referi. é que os clubt!~ 
tinham um quadro social grande, que os sócios não pagavam entra
da, agora os sócios pagam entrada, por detenninação da CeD, c das 
Federações. 

Entào perdeu o atrativo. os quadros sociais se estiolaram, ter
minaram, porque os sócios não têm vantagens mais. Antigamente o 
cidadào era sócio. chegava domingo com a sua carteírinha entrava 
gratuitumentc, hoje paga entrada. 

Ê Ullla série de fatores que. somados levam a esse quadro o fute
bol atual brasileiro, porque os clubc!:i estão quase insolventes, viverr, 
de camels e de lançamentos de sorteios, porque o futehol que é só a 
mercadoria principal, não é de nada. Não rende nada, 
- Então. existem cronistas que dizem que os clubes são mal 

administrados. que os clubes tinham de pagar menos a jogadores. 
Mas. como se vai pagar menos a jogadores? 

Paga menos a jogadores, cai a qualidade. tem jog<ldor de segun
da categoria. que cai a qualidade da equipe, a torcida nào aceita. as 
receitas extra::> caem todas e aí há o deboche total. 

Então, nós estamos numa emulação. Cada clube pmcurando fa
zer o melhor a equipe, porque do sucesso ou do insucesso do futebol 
é que depende o sucesso ou insucesso das outras empresas. Digamos 
de carnets, isso e daquilo. 

Ma:.. e uma búla de neve, ir pura frente ou voltar p,uu trás. Se 
baixou o padrão, cai também. Então, as torcidas também não acei
tam, ficamos num beco sem safda com esta série de gravames, não se 
pode fazer nada. 

Inflacionamento de salãrio de jogadores: existe este inflaciona
mento, às vezes, por propostas milionárias que acarretam este infla-

donamento. Proposta milionária às vezes de um presidente que não 
tem consciência do que está fazendo e chega ao jogador e diz: pago 
10 milhões de cruzeiros, nào vai comprar, mais acena com a compra. 
Então, esse jogador, no momento da renovação de contrato, vai que
rer chegar perto daquilo que aquele acenou. Acenou, e. o 
CU$O !.jue nós temos, como é púhlico e notório, nós temos doÍ;, çasos 
ue \(! milhõe:-. de cTUzeiro.s. 10 milhões de o.::ruzeiros e I milhão e meio 
na mão e outros 2 milhões- na mão, 125 mil çru7ciros. Nuo vai 
I..'l)mprar. mas nos llcarrcta um problema tremendo. 

E:-.tamos a braço com dois jogadores que fomm procurados com 
estas condições. Então, é um caso evidentemente que é apenas para 
os Srs. verificarem. nào tem nada a ver com a Comissão, o problema 
ue clube para dube, mas isto causa inf1adonamento. lnnacionamen
to. I,,!ste !1H.!smo clubejú foi sõbre outro. ontem oferecendo 12 ou 15 
p:lr<1 umjogadúr. Vai criar prohlema rara outros tamhém. 

Então, sào esses problemas que estou trazendo e que nós 
enfrentamos diariamente. Diariamente são esses tipos dt! prob[cmus. 
dI) futebol brasileiro. 

Resumindo, tt:ríamos a Loteria Esportiv<l, uma fórmula da Lote
ria auxiliar o::> clubl.":-'. 

Programação de campeonatos mais rentáveis, mais radonais-. 
Isençào dos tributo!:i prcvidem,iários que já sào pagos, pela 

Loteria. 
A não-cobrança dos associados, possibilitando assim o 

revigoramento dos quadros sociais, 
E uma k:gishlç~ll) específica para o jogador do futebo1. que 

atuulm..:nte eles se baseiam na Consolidação da!:i Leis do Trabalho. 
que nào tem muitu rehH;Uo em certos casos. 

Então, sào os pontos b(\sico::; tlue me ocorreram, para trazer aos 
Srs .. ucho Ljue sào os pontos vitais do futebol brasileiro. Conseguidos 
esscs5 pontos. tenho certeza que o futebol terá uque1u potencialida~ 
uc que tem o futebol espanh,)I, inglês, italiano, porque o nosso, co.mo 
vai, o futebol e os clubes vão terminar, vào ficar com equipes de 
segunua ,,;ategoria. E isso tem um rcnexo tremendo até_no humor do 
brasileiro. nós não seremos mais campeões mundi~lis. não ::>eremos 
m<.lis camreões de cnisa nenhuma. Para o Brasil isso é 3. uma 
débúde. É as:-.im, cm linhas gerais. O que eu podia tra7er para os 
Senh~)res. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - Este é O deroimento 
altamente intere::>_sante, com informações várias e inéditas do Sr. 
Frederico Arnaldo Balvé. Presidente do Esporte Cluhe Internacio
naL Posteriormente. nós voltaremos entào a conversar com o 
Presidente do Internacional. na segunda fase, com as indagações dos 
Srs, Senadoreo,. e ue outras pes::>oas participantes desta reunião. 
Teremos agoru o prazer de ouvir a palavra do jornalista Sr. Mauro 
Pacheco Torulles. o Editor de Esporte::> do Jornal Zero Hora. de Por
to Akgrc. 

o SR. r-,.·lAURO PACHECO TORt\LLES - Sr. Presidente. 
Srs. $enadnres: Para satisfazer a inicbtiva desta Comissão eu prepa
rei um depoimento, que go::>taria de ler pum os Srs., e que é o 
seguíntc: 

o SR. PRESIDENTE (Evclásio Vieira) - Nós vamos, então. 
iniciar o diálogo anunciando, também. prazerosam-e-nte. a chegada a 
esta Comissão. do Senador Gilvan Rocha. representante do E~tado 
do Sergipe. 

Com ti palavra o Senador Itamar. Franco. de Minas Gerais·.· 

O :::;R. ITAMAR FRANCO - Sr. Senador Eve!ásio Vidra, 
mf..!U cam Presidente Freucrico Balvé. inicialmente, para dizer que ti. 

I!xposiçüo de V. S~ foi uma exposição clara, bem dirigida. e que_evi
dentemente para o Senador Evelásio Vieira deve trazer muitt) sub
sidio nesta sua luta para tentar dar uma estrutura <ldequaua úo 
~~I. . . 

Vou me re~tringir J.penas ao futebol, já que V. Ex~ prati,,;amente 
se fixou no futebol. sabendo-se também que está Comissão aborda o 
prub1cllla do esporte amador. 
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{'ma nh ... (,.'r\'i.lI.JH) ,li: V, S~ Jcmbr0u um aSrCl:l\) que aqui nós 
debatemos com o PreÚd1.mte do São Paulo Futebol Clube, quando 
de :derLl\ a qlll: :1 l:tln ... lruç:'lo d0 estúdio para o seu c:1ube r~)i rt)f 
dcrll,ll'" il11pnrl:lI1tc. e\.lIamenll.!. kmhranull eSll: asrccto desse e:-'Cnl
pll1 "iu~' \', S~ deu. que .t1guns <.:Iube" que n:'lo Jiú'ram l'.~te rUI ri· 
I11I\nin. ntln (,.'(1Ilstruira1l1 (1 ~cu e;:,t:ldil) tiveram que desfaLCf d0 seu 
ralril11t\nin cm funçClú das divida:.. 

cnluo. elr.! achava uma vantagem o São Paulo Futebol Clube ti· 
\'csse construído \1 seu estúdio. às suas expensas, sem favorecimento 
do Poder públko. e isto no seu ponto de vista era por demais impor
tante. V. S~ referiu exatamente que o Internacional, tamb~m. cons
truiu o ;;eu c\'tádio. sem ser às expensas do Poder Público, 

il.Lt .... UCÍ';,tlLl urna dlhida. É:.c seria ben~fico ou n:1o'! Eu queria. 
e\at,tl11enh:, nt1 primeiro enfoquc. s:lher ser ou n~lo ben~lío..:t) rara o 
I nterna..:h)n~\I'? 

() SR. I:REJ)I~RIÇO B'\L\'Ê: - PI)~M) re.~r\..lnuer II sl.'guinte-: eu 
:1..:!1t> llLl~·. st)h \) a~ret:l~l p;;ko[ól:!il'o. sob uma imagem de pujança. foi 
hCIll:fkl1. \gllnt. nüo sei se foi benéfÍl;u sob u aspecttl linancciw. 
Pmquc nl)S tClllOS lima inrnt-e.~lrutura no estádio. muito gr:lnde. 
ICI1l!l~ .11 C fUno..:l\.lnúrios. nós temos guardas, uma série de despesas. 
que rll'l .... n:ll) teri:'lI1HlS jl)gamh} no cSládi l} munkiral. I1tl e:.tádil1 c"ta
dll:lJ. f: l) ~·a ... (l d(l~ .::Iubes de l\tin:.lS Gl.'rais: CruLeiro. ,.\tl~lio..:ll. O Cru
/l'lf!) ll'tn :1 T()(,.·u da Rarn"u, é uma concentraç':\!.1. 1l1:1S jOf!a no Mi
rI(,.·lrCltL I: lahe/. as t~l:\a$ que o Mineir.:io cobre. nos jogos, sejam me
ntll·~'~ que as despl.!'~as liDe nós ten!lall1t)s rara m:lnutcnçüo e o paga
lllo:n!ll ua t'lllha daqueles fUI1l:il1nÚrios, que o cSl~\din exige. Ent~lll. 
n,lll fil c:>.tc o..:omr:If:\th ll, at.:redito. 4ue takel: ""eja até m.lis oneroso 
rar,t tl ln!(,.'rnadonal ter o ~ estúdio: I.!'ntuo p,tr<l qualquer clube 
~r.tnde. 

S:l!\ PaUltl é u!11 "::ISO 1\ p.trte. porquo: São Paulo ganha tlinheim 
.dll~antltl t) cstádiv para <1 Cürínthians. que tem aquelas arro:ca
d.l~·i\..::-. g:ig:ulh:~o..:as. entlo o São Paulo ganha muito mais no:. jOgll;; 
do Corinthbns do que nos jogos dtl sua equipe. em casa, então. é um 
caso .mi generis. é um caso o parte. 

\!!-l)r~l nós nào: o estádio nos onera enormemente, - tcn1 :.t 

IlwnutCnl.;~iO. tem () p~tg,lIncnto do rundúnalisn1ú, tem touus essas 
de~pc ... a ... dco..:\Jrrentl.!~ de um gigantr.! t.:omo é o Estúdio d~l Bt!inl Rit), 
qu(,.' i: um estüdi l) par,l IL'(' mil pessoas. Entào. nós temos 3Ul' run
~'inn~'\rit\", lt:mos uma guarda de StJ ou 6U homens pl.!rmanente. tem a 
manutenção do sistemu elétrico. as turres de iluminaç:lo. Então. tem 
lima séri..: de iten" que nào sei se 5criu f:.tLer um levantamento. diga
l11\l ...... e 11 F,a:ltli\l Munkiral t.:~lhrasse Jl'1;í- de cada jogo. cu não sei se 
l: negócit) ou nuo rara t) estádio. eu niío cheguei a uma condusuo 
:\lnd:l. 

\Ia",. '!tl qur.! me referiu é que nós construímos o estádio :Js 
n(h ... a~ I..'~rcn"a~, p\)Upandl) \l Município, \) Est:Jtln. pUrI..jUt' gt:ral
mente eles é quem constroem estádios, Então, esses clubes que cons
trl)cJll l'~l:idi() ... :lS suas expensas d..:\'criam ter algum hencrído. ror
que IwrnHtlmentc e:.tes estúdios sào ~o Estudo: u Mineirão. o Ma
r;l(,.',tl1:\. t1 Pa..:ael11hu suo do E:-.tadl1: lá no I\orte quase tl)dos ~ào do 
!-:"lad\l. 

Enttlt). nós pagamos ao Estado. ao município de Porto Alegre 
uma qllUlltia dc\·adissima, cntão nós deveríamos ter. pelo menos. 
i;;enç:w dI.!' ta\as de impostos e nào temos. teríamos que ter no menos 
,1 rccnnhct.:imentu disso que nós poupamos ao E"wdo, ao Município. 
enrim, aI) Gt)Verlll) e nào temos benefício nenhum. Porqllc nos t.:ons
trui\1los um estádio que tenho .::-crtcla nos custou X e se não fosse 
L'lmstruid~l pnr nós (,.'ustaria X + Y + Z. então, se fosse construído 
pelo btauo t.:u"t:.r.ria o triplo. então cU"lUria hoje 600. 4IK), não sei 
um trilh:Jo. um cstúdio daquele lulllunho. [()O mil pessoas, hoje saiu 
até il1l.'\ccq(!Í\·cI. nào seria po"Mvcl mais construí-lo. 

I-:ntüo. é isso que disse que nós não temos nenhum reeollheci
rnen1\) des..'><! esfor";l), desse mérito nosso da p:.lrtt: das autoridades. 
nenhum, nada. por isso. eu digo que não sei se foi vantagem ou não. 
SI)h II u;.pe"::hl ur.! pujunça. de tum:lOho. de grandeza. evidentemente 
4U!;! um duhe que tem um estádio para ]{JO mil pe5<;0(\S, que tem ur 
ginúsio para 15 mil pessoas. evidccntemente. LjUC dCt uqudtl grande/a, 

aquela puj:lnça que {) Internacional tem e que é rcconheçida. l:antadu 
~'de":;lIllat.!:t cm pr,1sa (; v<:rso. 

I\Lts-" a;;~im. rri:,uH<.::nte. cm números. sinceramente eu nào sei se é 
\'i.!ntugo:m ou não é v.mtagem, ptlrq(le. nós teríamos uma concen
lra..;.'ltl. um campt1 tle treino ejog:lríamos no estádio municipal (lU no 
cstúdiü c:-.tadual. pagaríamos uma wxa ,llta. é verdade. mas. em 
'::-O!l1ro:n~a";Ütl n:-ltl teri:tmos toda aquela despesa que (l estádio. que ti 

infra-estrutur,l d0 estC!dio a.::-arreta. Es..;.e o.) prnhl<:n1u a que me referi. 

o SR. IT\I\1.\R fR,\I\'CO - Outro aspecto ahordado seria: o 
Cru/cirtl red:tl1l:t t:\111hélll do prohkm:.l do bo.)rderÔ. Então eu 
pergunturia: por que? E foi a primeira vez que· ouvimos aqui se 
lembrar o arl. 50. letra D. referido por V. S~, em que há esse descon
to de 2 cruzeiros por assistente. V, $' deixou uma pergunta 
interessante: ujudar a quem. e como? Então, a pergunta seria a 
seguinte: borderô, a CBD estabelece esse percentual, V. Ex' definiu 
muito bem. em função da despesa, m::ls. por que os clubes permitem 
que a CSD faç<l isso, Nós temos assistido aqui a todos os depoi
mentos, uma reclamação quase que genérica. 

O SR. FR EDERICO BAL VE - TalvcL por falta de união. díga
n1tl~, ~aber J. fort,;:'l quc nós temos. porque nós ~omos sujeitos,) CBD 
~ :iS !:cJ~raçõe~. Então.jú é uma quest:1o mais politica. Eu nào [lasso 
me insur~ir ~ontr:.t a CBD. n Internacional so:tinho. Se pro..::uro 
nutrt)'i ..:Iube ..... 1:J!vel. nuo obtenha aliados. porque no próximo 
campeonato n~l~ional aquele dube que tiver se insurgido talveL não 
~c.ia wn\'iuadl} t)U sorra s:mçàes d~l parle da CBD. E nó" já estamos 
'l":l)~tun1.ltll)S an jugo da CBD. ao jugo dus Federações. Entuo. nào 
houve essa conscientização, apesar dessas reuniões que fizemos de 
Pre:-.identc ... de clubes, nuo tivemos a adesuo dI;! todos o~ o..:lubes. tcm 
cIuho: ... qllt;! n~!o f'iLenlm se representar uté hoje, porque acham que é 
um lllo.)\ imen!o de rebeldia. então não querem ser ta~atlos de rebel
de~. PM b.stl. n~!O ternos essa unanimidade que nos daria força para 
nt)~ insurgir. Mas, atrás d.\ CBD há o CND. o CND tem o Minis
térin da Educa..;tlo. Entüo n:1o sabemos.. ê: uma nebulosa para nós até 
t) ljLlr.! nó~ p(1deríamos sofrer ou não com a insurreição, se não acei
tamos a", ta>;as. se não aeeitamos as regras dojogo, etc. Esse é que é o 
prohlem;l: nuo hú e~sa união. não hú essa det.:isão, não há e:,sa deter
rnin~lç~!O de purte da maioriu dos Presidentes, Fulta força, falta 
.::-oe"'~lo. e t;OI1l0 ° I.!SptH'tc brasileiro está subordinado ao Ministério 
da J-::UUC:tt,;:'IO. ao CN D. A CBD às Federações. sào esculas. escalões.a 
quc os dllbc~. por hâbilo. já estuo submissos a esses org.mismos que 
dil,lll1 :l!'> regras e se não aceitam as regras, o ano que vem n50 s50 
convidados para isso, não são convidados para aquilo. Há uma série 
de ~~lnt,;ôcs, uma ~érie de püntos pelos quais os o..:Iuhcs podl.!'m ser puni· 
do!'> diret:1 0U inLliretamentc, boa vontade para isso. mú vontade para 
:tquiln, !ü muita l:ois:t envolvida que escapa assim J. primeira vista. 
rna:-.. que tlcpnis a gente se dá conta que precisa du CBD p~lm deter
minadt1S a~SUnh)S. entül). teria mú vonwde. enfim. é um conjuntura. 

A CBD determina. as Federações referendam e os clubes acei~ 
tam. 

Mas. jú tivemos diversas reuniões. estamos aqui nO Senado, ho-
je, com grande satisfação, vendo que os Srs. Senadores estão interes-

sado,~ no assunto. o que nos d:i um alento muito grande. sabendo que 
há. de parte do C~mgresso. da parte do Senado. que já estào se sensi
hili/and\) 0..:0111 esse prohlema do rutebol. isto é muito importunte. 

O SR, IT.\M:\R rRAl'\CO - Serú que nós poderel"'íos fazer o 
mesmo que o senhor fel em relaçào ao problenHl do campeonato 
naci()nal~ Prímt:iro. qu,lnto ao calendúrio. quanto ao número de 
duhcs, sC o (,.·ritério seria técnico. seria técnico-político. 

O SR. FREDERICO BALVÉ - Não. é político. é apenas polí
tico. EnlU,). para a CBD, quanto mais clubes melhor. Ela recebe a 
sua percentagem. então. quanto mai:. jogos- melhor. Ela recebe 
semrre:t percentagem que lhe é dr.!vida. se tiver 40 jogos por semana, 
'i<: tiver é melhor. reeebe sobre os 100. Político, porque põe uma 
equipe de cada E~tadú, depois de cu da ddade. e um Deputado. um 
Senador interfere, pede para o clube da cidade do Estado, e a CBO 
vai atendendo, O ano que vem jâ vai entrar Pelotas, vai ter 10, iS lã 
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ún Ri\) (ir:lnúe ualjui um pouco, cntàtl. já ni\o é m.aís campeonato 
n:H:ional. O ;\11\) ljU": vem parece qUC-SfLO 66 no nutTll ptlreec que Hl.'. 
cntão n~Hl vai tcr mai:-; duhc:-;, vai tc-r que criar cluhc:-, panl entrar no 
(,;ampcona!\) hrasileiro, 

O SR, IT,",M:\R FR:\:--JCO - ('uinddcntcmentc, ° Sr. f'llou 
cm DeputaL!n c ~cnaúor. __ mas. talveJ" apc-n:Ls do Governo porque 
aqui :-;ú tem Scn'ldores da 0pI):-,içi}o. Mas o Sr. tem fUzàq neste 
~L"lX"(.'l(), 

E a vant~gem que o Senhor de!>tacou aí que foi õ esforço que se 
fez quando se pretendeu criar eSSa Comissão de Esporte, A importân~ 
cia que o Legislativo deu aQ esporte em tentar influir positivamente 
na tentativa de eliminar esses aspectos negativos que o senhor muito 
bem destacou aí, na sua palestra. 

Em relação a lei do passe, o que o senhor poderia nos dizer? 

O SR, FREDERICO BALVÉ - Acho que a lei do passe é 
necessária para a existência do futebol, nacional, porqu~ um clube 
não pode investir num jogador se esse jogador não tem .passe ,ftxado, 
um vínculo. Seria um Deus nos acuda, seria um leilão, seria uma 
inflação, Jogadores livres: tivemos um jogador 'nosso que ofereceram 
a' ele 10 milhões de cruzeiros. Com passe livre, ele ir;a pedir 400 mil 
cruzeiros,por mês. E o clube não tem garantia, Porque O jogador é 

'um património do clube, às vezes se forma ltil1 j~$ador dentro dos 
infantis, um jogador custa c:aro ao clube, vem desd,e os infantis ~om 
cuidado!> médicos. com colégio. vem subindo, quando- chega nos 
profissionais tem passe livre, Então não se pode- fazer um 'invesii~ 
mento, nào haveria então ess_<!. camada infedor, jamais nenhum clube 
teria e!>sa camada inferior, não haveria formação de jogadores, ja
mais haveria formação de jogadores, nós iríainôs formar jogadores 

, para outros, então seria um leilão, Um leilão desbragado, qualquer 
jogador está livre, " -' 

Eu acho inviável, absolutamente inviável, q!Jalquer jogadot 
e.<;tar livre. Tem que haver um vínculo. alguma coisa que prenda o 
jogador ao clube. porque o clube investiu, às v~es o jogador lica um 

, ano parado, faLendo tratame'nto, se operando às expensas do clube e 
nào tem vínculo nenhum, Entã~. n.o fim do cçmtrato, ele estarta 
absolutamente livre, então teria que s~ fazer contratp' por 10 anos. 
Eu acho que é inviável. o passe é nec~sârio ao futebol nacional, sem 
vínculo ligando jogador ao clube não pod~ haver futebol profissio
nal. Jamais poderia haver futebol profissional. Só amador, profissio
nal não poderia haver, seria um vai-c-vem de jogadores. seria um 
mercado negro de jogadores. porque as of.çrtas teriam que levar em 
consideraçào o que o jogador vale e o jogador iria querer- aquele 
valor para ele. Então. os ordenados seriam de 400, 300, 500 jogador 
de \O milhues, por:2 anos. mais o ordenado, mais os 15%, ele fazia os 
cálculos e diria: bom. eu quero 5,00 mH cruzeiros por mês. Acho que 
ia acarretar i!>SQ, 

O SR, ITAMAR rRANCO - O senhor fez uma observação 
também muito interessante em relação a 1978, face à Copa do Mun
do, Qual seria u solução prática no ano de 1978 para o futebol 
brasileiro? 

o SR. FREDERICO BALVe. - Acrc;dito que a solução práti
ca para uma Cop:.! do Mundo é muito dincil. porque de fato se o 
Brasil pretende - é importante, e!>se ponto é importante - um 
campeonato mundial repr~<;:enta assim um feito que todo o Brasil vai 
.:omemorar. Então n50 podemos nos opor a que a CBD convoque el)

~esjog.adores com antecedência., pra treiná-los, para pó-los em condi
ções, digamo!>, de poder conqui!>tar o campeonato, Quer dizer é uma 
situação que é de fato e que eu nao vejo uma ~olução. Talvez um 
periodo menor de convocação, mas. l.j(poderia também aC:lrretar me
nos efetividade, Então, eu não vejo, acho que o ano vai ser dil1cil e 
terá que ser difícil, não vai ser difícil só para o Brasil, vai ser para 
todos os p:ti!>es que têm futebol profiSsional. 

Verdade que as seleções européias 20 dias eles convocam e jo
gam a C ~)pa do Mundo, mas. nós não. nós 3, 4 meses. A convocação 
vai ser em fins de fevereíro. a Copa é em junho, Então in:m;o, abril, 
malo c junho . .., meses: c o campeonato nacional vai estar se 

desenrolando nesse meio tempo, mas sem os jogadores convocados 
e, possivelmente. com televisonamento dos jogos-treinos da seleção 
aos domingos. 

Então, financeiramente vai ser uma débâclf!' total para os clubes 
de futebol, a CBD teria que estudar uma maneira de ressarcir esseS 
dubes. pelo menos. os que fornecem os jogadores para a seleção. Por
que a caD paga ao j?gador aquele período que está à disposição 
dela, Mas. isto é o mínimo que pode fazer, pagar o ordenado daque.
les jogadores que estão convocados. mas, dá um prejuLzo inuito 
maior tirando eles das equipes, porque as equipes jogando sem eles 
perdem muito mais do que o simpfes pagamento dos ordenados 
deles. da purte referente a ordenado • .139 a CBD indeniza os clubes 
dessa parte. Mas, em compensação. ·se contrata um jogador, se com
pra um jogador por 2 anos, se paga de luvas X e a CaD fica ~om ele 4 
meses, o dube acaba Ii~ando com ele 4, meses a menos. Pagou por 2 
ano.s e vai ficar com ele 4 meses a menos a seu serviço, quer de 24 me
ses vai_ ficar com 20 meses do jogador a seu serviço e pagou por 2 
anos. A CaD pagtl os ordenados. mas não paga a parte de luvas, não 
paga o que custou o jogador por aqueles 2 anos. Tem esse aspecto 
tumbêm. -

'Eu não vejo solução. sinceramente, eu não vejo soluçào, só dimi
nuir o' tempo de convocação que eu acho muito longo e pensando 
bem eu acho até nocivo um jogador ficar 4 meses convocado, em 
concentração, convivendo, diariamente, sempre há atritos, personali
dades diferentes. Eu acho que 4 meses é até contra-indicado. Mas. 

. em todo o caso, é isto que vai acontecer o ano que vem, estou apenas 
dizendo que vai acontecer, a~ora, o remédio eu não tenho, 

O que vai acontecer é istO: QS _ clubes vãq ter uma débâeIe 
financeira, 

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu teria uma série de perguntas, 
mas os outros Senadores deverão também perguntar a V. S' 

Achei muito interessante a abordagem que fez sobre a Loteritl 
Espmtivu e. apenas. me assaltou uma dúvida quando o senhor disse 
nu venda do último jogo do campeonato nacional entre_ Corinthians 
c Internacional, quand~) í>e-prctendía [.5 e a CBDvC'odeu por 150 míl 
cruzeiros. 

o SR. FREDERICO SALVÉ - Aliás, o regulamento do cam
peonato nacional, atual, dá a CBD o direito de vender e ficar com o 
dinheiro da venda do te\evisionamento, entra.ndo em choque com a 
lei de direitos autorais. o -ctH;lm~do -dir;·eito de arena que dá direito aos 
clubes comercializar em televisionamento seus jogos. Então, entra 
em choque o regulamento do campeonato nacional com esta lei. 

O Flamengo entrou ontem com um mandado de segurança e 
nào permitiu a entrada dos equipamentos, dos caminhões, e ganhou 
a liminar; não me lembro o termo jurídico quel é. mas, impediu o 
televisiontlmento do FLA-FLU de ontem. Então, há esse recurso le~ 
g.al. ma!> entra em choque com o regulamento do campeonato bra
sileiro. o campeonato prevê que a CBD tem direito de vender e ficar 
com o resultado da venda dos jogos, o que é um absurdo. Porque é o 
momento da gente auferir alguma coisa, no final de campeonato bra
sileiro aquele caso especifico, o momento do clube que chegou até lá 
por méritos próprios. os dois clubes que chegaram, então ali auferir 
uma receita maior que a do campo, 

No!> E!>tados_ Unidos. por exemplo. uma luta do Cassius Clay, 
na arena. ali no ginásio, dá um milhuo de dólares e a televisão dá 40 
milhões de dólares. dá 40 vezes mais, Então isto é que é a exploração 
tolal de toda:. as fU,)ssibilidades de um espetáculo que não se usa aqui 
no Brasil. Nós CSlamos ainda naquela fase de sócio e renda de jogo. 
nào é possível. Nós temos que explorar todo esse progresso tecnoló~ 
gko que pos!>ibilita agora levar imagem a cores a toda parte -e 
procurar auferir resultados com um público 500 mil vezes maior do 
que o quI.! está no estúdio, ma~, nào se pode. caso específico o jogo 
final do campeonato hr'lsi!eiro: 150 mil cruzeiros é irrisório, 150 mil 
cruzeiro rlU1J1 jogo com audiência de mais de 70 milhões de especta
dores. ê brincadeira, Na América seria 10.20 milhões de dólares uma 
quantia assim astronÓmica, E qualquer produto que- qúisesse lançar 
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ne~ta úcusião tcria uma audiência quase que igual à chegãda do 
homem b. Lua, teria assim um valúr comercial inigualáveL Portanto, 
foi vendido a 150 milçruzeiros à nossa revelia. 

O SR. ITAMAR FRANCO - A ultima rergunta a V. S': como 
e que o senhor encara a proraganda comercial nos uniformes tra
dicionai> dos campos':' 

o SR. FREOERrco BALVE - Toda inovaçào causa assim 
uma certa re~istência. a diversas opiniões dizendo que isso des
C3racterizQria. A proraganda que eu digo é o nome: da firma. Porque 
nós e diversos clubl.!S brasileiros temos um convênio com a 
AD[OAS, uma dessas fábril.::as de material e:sJortivo, mas, só vem o 
logotipo da ADIDAS, não vem nome nem nada; aí el.! acho razoável. 
Agora. se a cOisa se tornasse normal. seria uma fonte de renda muito 
boa. Hú uma resistência e 05 clubes têm um certo pudor em quebra, 
essa tradição, teria que alguém quebrar essa tradição para haver uma 
aeclta,,;:uJ. sempre bel uma resistência por cnisa nova. e se argurnenttl 
'-lue t.]uchr,l () unil\lft11í:: tradiciomll com propaganda comercial. 
enl'im. eu nào tenhu oriniüD definida. Quer dizer, me parece u'm 
pouco difícil ue aceitar. mas, todo se aceita com o tempo e com hábi· 
to, seria uma fonte de renda muito boa, -

o SR. ITAMAR FRANCO - Se não me engano foi o Diretor
Pr!!.. ... idenlç 00 Süo Puulo que lembrou a propaganda dos macacões, 
ele n50 aceitaria a!isim cm princípio no uniforme, mas os macacões, 
na entrada dos jogadores, foi me parece. uma lembrança dele nesse 
sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - Prestigiam esta 
reuniào o Senador Lázaro Barboza. representante de Goiás, Senador 
Benjamim F..trah, representante do EsW.do do Rio de Janeiro, que é o 
autor de um projeto em tramitaç~o na Casa, autorizando os clubes a 
explorarem a publicidade comercial. Achu que a esta altura da nossa 
peleja de futebol o Senador Benjamim Farah poderia entrar. 

o SR. ITAr ... lAR FRANCO - Foi exatamente a chegada do 
Senador Benjamim Farah que me despertou a atenção de perguntar 
ao Presidente qual era a impressão dele exatamente em função do 
no::;so querido Senador, que chegava rara participar do debate. 

O SR. FREDERICO BALVt:'- Qual seria a reaào inicial? Há 
vários aspectos: a gente nlio sabe qual a reaçào do povo brasileiro, 
entrar com.1 PETROBRÁS: ou com o Banco do Brasil. Então passa
ri.1 a ser clube da PETROBR;\S, ou clube do Banco do Brasil, eu 
nào sei qual seria a reaçao do publico. 

Agúra. comercialmente, é excelente, é válido. A reação da tor
cida daquele (:Iube que vai i!,!ovar:lÍ ê que não sei, sinceramente é que 
n:lO seL Eu nun gostari'l de iníciar, mas se os outrOs começassem, de
poi.,>. está .;crto. 

O SR. PRESIDENTE (Evclásio Vieira) - Concedo a palavra 
an Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAI-I- Meu caro Presidente da Comis~ 
são. Senador Evt!lásio Vieira. Sr. Presidente d:, Internacional, Fre
derico Balv~, eu CS!l)U (.:hcgando aqui, e fui pego de surpres:l, porque 
eu nào tenho aqui o meu projeto que eu ida da propaganda em unifor
mes dos jogadores. Eu não sei se V, S~ conhece o projeto, sejá o leu. 

O SR. FR EDER ICO BALVÉ - Não, n30 o conheço. 

O SR. BENJAM(M fARAH - Muito bem. O projeto permite 
a propaganda n(Js unil'\Hn1es. O que me inspirou e"te projeLn f()i a 
situação dns r.:lubo;..~, porque eles estào arcando com grandes 
respons:.lbiJidades. e a maioria vem sofrendo dificuldades imensas 
por L'ausu dns déndts. Ent:.1o. id(.:alizci uma maneira de correr ao 
en(.:ontro d~:;e:; clube:-. porque há uma série de 'medidas que 
beneficiam as instituições governamentais, m:lS não estão benefician
do os clubes. Exemplo disso é a Loteria Esportiva, que não está d::ln-

th) aquilu que era um do~ seus {1bjctivos. O projeto chegou agora às 
minh.ls nlUO_~. e vou lê-I,,) rara que V. S' tome conhecimento: 

Disp('il.' sobrl' a propaganda comercial nos unifor
mes e.sporth·os do atleta profissional de rutebol, e dá ou
tras prm idendas. 

O C~1l11.:m.!;,S~) Nacion::tl deo.:reta: 

Art. I ~ f. permitida a rropagand:.t I.!omen.:ial nos unifor
mes esportivo ... d\) .\tld.l rrofissional de futebol. 

Parúgrat'u unko. Lxcetua-se da permissão a que se 
refere esLe artif!o a rropaganda relativa a marcas de fumos ou 
de hehid;l~ akÓolica.'>. 

O Sen.H.lor Gilvan Rocha que é médico, sabe que esta providên
cia é um:'l precaução Litil. :.lté porque o fumo é um dos grandes causa
dores dn cúrH::er. 

o SR. f'REDERICO RALVÉ - E não é compatível com o 
esporte. 

o SR. BENJA\1IM FARAH - E u bebida alcoóliça é também 
um malterrive1. 

o SR. FREDERICO BALVÊ - Seriam dois grandes anun
CIanteS. 

o SR. BENJAMIM FARAH - Seriam dois grande~ anuncian
tes. masc uma propagand<.l t.]ue nào educa cm nada o nosso povo, até 
rorqllc. em países de alta cultura, estú havendo um combate 
violento. ~l)bremodo ao fumo. no que tange à proraganda. 

Are. 2" De toda renda proveniente de contratu publicitá
rio firmado por entidade desportiva de futebol, para 
rropngand~l em uniformes dos seus atletas profissionais, 10'1 
(de? por cento) passuriio a -constituir 'receita do Fundo de 
Assistência ao Atleta Prúfissional, criado rela Lei nl' 6.269. 
de 24 de nO\'embro de 1975. 

Are. 3" O Puder E:\ecutivo regulamentará esta lei no pra-
10 de noventa dia~ I.!ontados de su;,t publicaçào. 

Art.4\' bta lei entra em \-igor na data da sua publicação. 
Art. 59 Revngam-se as disposições em contrário.-

Eu \'\)U me permitir ler a jU>.tifio.::ação. que é muito pequena, mas 
tatn hém _ê um suhsídiú, indusive para orientar seu raciocínio. 

Justificação 

A cnse rinano.:eira que se abate sobre os clubes brasileiros 
de fU1L'bol deixúu, de hJ. muito. de ser um fenômeno cíclico 
p:lra ser uma realiJlIde de todos os dias. Raros, para não di
;rer nenhum. ~ã(l !h que conseguem apresentar superavit nos 
seus halanços anuais. seja ror uma politica inflacionária de 
s;,tlúrios; gastos na assistência ao esporte amador; baixo va.lor_ 
do ingn::sso na.s partidas de futebol: elevadas taxas ror utiliza
çào dns eHádiús pertencentes aos governos estaduais; fór
mula~ desastrosas de realização dos n0SSOS campeonatos e 
c()mpetiçàc~: além. como ê óbvio. do completo despreparo 
da maiori;l do.~ ."i!U.~ dirig!!ntes. 

[nexrlicavclmente. os nosSos clubes de futebol deixam 
de currcar para seus cofres signílicativas receitas, que pode
riam ser obtidas se não lhes fosse vedada a propaganda noS 
uniformes dos seus atletas profissionais. 

Na Europa, \l)l..k)s gunilam com a rublicidade, até mes
mo o órgão m:him~,) dú futebol mundial, a FIFA. que tam
bélll Cal. seus negócios, pois. como acentuou um prestigioso 
periódio,'L) da impn!l1s<l paulista. "nem todas as Associações 
Nacionais cumprem rontualmente com seus deveres com a te
souraria em Zurique". 

A própria C~1I1(edcraçào Brasileira de Desportos (C BD) 
V:lí mais alem. rois passou a exigir, dú atleta convocado, o 
uso oorigatório J\l~ uniJ'úrlllt!s por ela es.:olhidos e fornecidos 
par;.! treinos, jogos e \'iagens. mesmo daqueles que contém 
pr\)pagnnda o.:omerdal p~.1r ela .::.ontratada. 
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H\)jc, mais do que nuncn, os clubt!:. de futebol neces· 
sitam assumir uma fcicuo empre<;a.rial. senão estarão sempre 
em situação de completa penúri'l financeim, com rendas 
penhoradas, obrlgudos a alienar o seu património para saldar 
L'nmpromissos inadiáveis, quando não, mendigando favores 
go\'crnamentais, que, se minimizam 11m problema momentâ
nco, ntlO (I ~oludonam de \'ez. 

Ã vista do exposto, queremos crer que o presente projeto 
mcrcceTÔ :1 acolhida do Congresso Nacional, pois, inclusive. 
prevê uma ajuda l'inance1rtl para o sistema de assistência 
..:omplcmentar ao aHcta profissional, recentemente instituído 
pelo Governo Federal e não pennite a veiculaçào de 
pn)paganda dc produtos nocivos à saúde e. portanto, 
incompatíveis com a prática dc esporte. ... 

Sula das Sessões. J8 de maio de 1977. Benjamim 
Farah. 

E~"e projcto jfl teve a aprovação da Cümissão de Constituição e 
Justiça. da ('omissão de Economia, e se não me falha a memória, da 
(\)missãü dç Educação também. 

E:-:.te projeto visa a ampaT3r os dubes. A reação popular nào 
será nunca contru o clubl.!. porque todos nós pertencemos aos clubes, 
nós não pertencemos nus jogadores. O jogador hoje está nesse clube 
t! amanhã estú cm outro, o que causa- uma decepção ao filiado ao clu
be. não é a propaganda. A nrópria Caixa Econômica fez aqui um en· 
contro de dois selecion" los. e os jogadüres levavam na çamisa o 
nome da Caixu b.:onúmka. a cada momento se faz essa propaganda, 
<"14ui. pon.lllc I{I fma nem se discute, porque os clubes de futebol, lá 
fora, perlencem li empresas comerciais. Esse clube em que jogava o 
Pelé é uma empresa comercial. Entilo a propaganda está em primeiro 
lugar nessas empresas, e se o club~ aqui não assumir um sentido 
empresarial, o clube vai à falência, infelizmente é isto, e eu quero in
formar ao Sr. que vários clubes, como o São Paulo Futebol Clube, o 
Flamengo. o Fluminense - e agora mesmo tivemos um encontro lã 
de Presidentes de Clubes. estavam lá o Presidente do Fluminense, 
Flamengo e outros - defenderam valentemente o projeto. Portanto, 
o 4ue pode I'erir o pudor do torcedúr não é um projeto que permita a 
sohrevivcn(.ia do clube. o. que fere os seus sentimentos é o fato de.um 
jnglldor c."tã ati, ele estú t:iJofiando no jogador, e o jogador se vende 
pllr uma quantia um pOLlCO maior e vai embora. Isso é o que revolta 
ao ton:edor. E os clubes têm que enfrentar todu5 essas dificuldades e. 
tod.ls essas metamorfoses. Daí por que, esse projeto, acho, vem 
preencher uma ];.lcuna c vem cm auxílio dos clubes de futebol. 

o SR f.'J{ EDER IC'O BALVl? - Nobre Senador, acho que aqui 
no BrLlsil. os grandes anunciantc.lk~QII10 a rETROBRAs, a Souza 
('rul. que seria um. mas V. Ex' excluiu o cigarro. esses patrocina~ 
dure ... , e os contrato_~ ft!itos com eles teriam que ser a longo prazo. 
pmque não pode ser um dia a PETROBR,\S, noutro a Souza Cruz, 
noutro n Ban..:l.] dn Brllsjl. e outro dia ser a Caixa Econômica, e 
flutuuçàl.) desses dubes. digamos na_ cotação. campeões ou não 
..:ampcões,. Porque - digamos - a PETRo.BRÂS f:.lz um contrato 
t:mn um duhc que e~t{l em situação privilcgiud:.l, é campeão do 
Bras,i!, I.) Internacional, por exemplo, e depois esse cluhe: c_ald_G. produ· 
i,;àt). ent~lo. a PFTROBR.t\S agiria de acordo com essa flutuação. Os 
dubes mudam muito de posição, às vezes estão na berlinda, são cam
peões. no outro cumpeClnaw não o sao mais. Então, aquele anuncian
te j(l não cstit mais ~atisfeito em patrocinar um clube que não é mais 
\:amrei'io. I·:nt:10. havcria uma troca de patrocinador. porque o clu· 
be, cntrand\) numa rast;' negra, ficando em s~ ou 6~ lugur. ú patrocina
d\)r não irú querer til'ar patrocinando uquele clube,vai quererrescin
dir o contr:t1O para pegnr um outro que é cn.mpeão aquele ano. En
tão. cu \·ej~) esses proh1cmas que irão ocorrer :.lqui no Brasil. Uma 
grande empre!'W liga n nome a um grande clube, prevendo que esse 
grande duhr..: vai SÇ[ o.:urnreão brasileiro, ou vai ter uma situação de 
dc~taque. Entàl). ~e esse dube entra numo fase de declínio, o 
patrocinador não f'icarú contente com aquele patrocinado, irá querer 
mudar para () aluai o.:ampeno, ConseqUentemente haverá essa muta-

I,'lllJ, uma variação. e!'isa é que a difkuld:.lde. Uma grande empresa se 
liga a um grande dube. mas nem sempre esse grande clube e_stâ em 
situação nrivilegiada, estú numa situação ruim. então. aquela grande 
empresa não vai querer seu nome ligado a um clube que está numa 
situação precúria. está com um time ruim. está jogando mal, não ê 
o:.:ampeào. está em descrédito. Essas mutações é que eu acho que 
aconteceriam. a não ser que se fizesse contratos por cinto ou dez 
anos. mas acredito que uma firm"a dessa não vá se vlnclllar a um 
cluhe por cinco ou dez anos. Esse é um ponto a considerar. Acho que 
h:"lVcria esse problema inevitavelmente. 

Mas. Sr. Senador, esse seu projeto é mais um ponto a favor dos 
duh~\, n1<.l~ existem outros pontos. uma sêrie de pro .... idéncias, tais 
como a Loteria Esportiva, que V. Ex. citou. tudo isso seria um con
junto de medidas que auxilillriüm aos clubes. Acho O seu projeto 
lwrn. mas não sei qual seria a reaçào inicial, se seria ridicularizada ou 
não. 

O SR. BENJAMIM FARAH - Eu já disse a V. S~ que vários 
clubes deram a sua solidariedade. estão vivamente interessados, 
porque ~ reaç5.o popular não há de existir. O qu_e interessa ao tor
o:.:edor é que o seu clube ganhe. e que lance mão de todos os recursos 
ao s-eu alcance para a sua sobrevivência. 

O SR. FREDERICO BALvt - É perfeitamente válido. Acho 
que se chegássemos a esse estágio seria excelente, seria rr~ais uma fon
te de receita. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, minhas duas últi
mas perguntas, uma será ao Presidente Frederico ~alvé e a outra será 
ao jornalista. 

Como a imprenso. gaúcha vê a possibilidade da ..:riação da Con
federação Brasileira de Futebol'? A ou:ra pergunta é de como se 
evitar o aliciamento de jogadorc'<>? 

o. SR. FREDERICO. BAl VÊ :cria pOsltl .... a a criação da 
Confederaçào Brasileira dc Futebol, po jUe a CBD está englobando 
tudo. e não há estrutura. alualmente. que suporte eoordenar toda 
essa variedade de esportes. É uma necessidade urgente essa se
paração, ela seria muito boa, porque vai tratar especificamente 
daquela área, vai canalizar recursos, toda a sua estrutura em funçào 
dal.\uilll. e vai evit~lT-o ch(lljue de interesse de um esporte com outro. 
Purt!ceollle que seria uma necessidade, e acho q~c é bem viável. 

Quanto ao alídamento, acho: que não h:..'i jeito, porque ele é feito 
de várias maneiras. O presidente do clube desmente que houve o ali
ciamentu, que foi uma iniciativa de um grupo de torcedores, ele tem 
essa escapatória. então, a diretoria não admite o aliciamento, diz que 
foi feito por um grupo de torcedores. que se cotizaram para pagar 
aquilo para aquelejoglldor. 

Na Associaçào de Presidentes de Clube de Futebol foi criado 
um Código de: Éticü, e eu disse ao Presidente Horta que era urna 
utoria, que nIro iria funcionar, e não funciona, porque---s.e acoberta 
ness.es e.x.pcdiente$. Quer dizer: O Presidente nega veementemente, diz 
que não tomou conhedmento, que é iniciativa de um grupo de tor· 
..:edores. que Soe cotizaram, mas o mal está feito, o aliciamento está 
feito. e o jogador já fica com a cabeça cheia daquelas quantias que 
acenaram para ele. Entào. o mal já está feito e não adianta mais 
nad<.t. Depois de haver conta to, o mal está feito. Para mim esse Códi
go de Éticu é utópico, não vai funcionar nunca-aqui no Brasil, jamai~ 
funcionará. Tem um caso recente, e o Código de t:tica não fun
cionou, e casualmente foi õ -presidente, houve aliciamento por parte 
do presidente. e ele nào foi chamado a atenção pela Associação dos 
Presidentes de Clubes. não foi admoestado, nãoJoi nada. Quer dizer, 
passou em brancas nuvens. Então. é campo aberto para todo mundo, 
é o.:aça livre. A Associação de Presidentes de Clubes, que deveria se 
preocupar, não se preocupou. não tomou nenhuma medida, portan
to o mal está feito. O aliciumento, eu não vejo maneira para acabã
lo. O dube. com a pressão da torcida, indo mal, é um clube popular, 
inevitavelmente ele vai procurar contratar, ou entrar em contato 
pelm, vias normais e legais, ou então diretamente com o jogador, que 
ui, sim, ê que é o nocivo, e que foi o nosso caso, foi o que aconteceu 
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com O nosso jogador. Vou citar o nome: o Sr. Vicente Mateus do 
Cúrínthi'lns. Chegou cm Porto Alegre c entrou diretamente em con
tato com jogadorl!s. acenando dez milhões de cruzeiros. dois milhões 
nas màos dc cada um. e ordenado de 125 mil pam o Falcão e 90 mil 
para o c.lçapava. O mal está feito. Ele declarou pelo microfone. já fa· 
lei com fulano e ele quer ir para o Corínthians. falei com o outro tam
bem. mas não falou conosco. Então nào vejo maneira, isso depende 
do bom senso. du ctica de.cad.a um. só isso. 

o SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - Concedo a palavra 
ao Senador Adalberto Sena. 

O SR. ADALBERTO-SENA - Sr. Presidente Frederico Balvé, 
em primeiro lugar desejo louvá-lo pela sinceridade com que V. Ex' 
se viu neste depoimento trazido li nossa Subcomissão. seriamente em
penhada. como V. S' sabe. em um dl,lgnóstico du problemática es
portiva do nosso País. 

Pela sua exposição e pelas respostas dadas às indagações do no
breSenador Ltamar Franco, eu verifiquei quejâ foram slificieriTeme-n- -
te explanadas esses aspectos conjunturais dessa problemática. De 
maneira que, para não tomar mais tempo da Comissão, vou me limi
tar a duas perguntas. mais sob o aspecto operacional e circunstancial 
da atualidade. 

Vou dirigir duas perguntas a V. S~ e três aos jornalistas aqui 
presentes. Primeiro: Internacional, como um dos maiores clubes 
brasileiros e a maior potência esportiva do Rio Grande do Sul, enca-
ra a televisão no vídeo como uma concorrência, ou acredita que pos
sa haver O televisionamento direto de um jogo para o lqcal e haver 
bilheteria. 

O SR. FREDERICO BALVt - Eu acho que o televisionamen
to di reta tira público, evidentemente, mas se a televisão fizesse esse 
televisionamento e pagasse pelo decréscimo de público que ela vai 
ocasionar, seria de se estudar. Masjamais poderia se aquilatar quan
to se tira de público com o televisionamento- direito. Mas eviden
temente que tira, porque a pessoa podendo ficar em casa, tran
qüilamente, comodamente. vendo a cores o jogo, com reprises dos 
lances. no campo não tem reprise, claro que tira público, e tira públi
co enormemente. Eu sou contrârio ao televisionamento direto, a nào 
ser que a televisão cubra. Digamos, a TV nos pergunta quanto espe
ramos de renda. respondemos que esperamos 3 milhões, e eles 
respondem que cobrem a diferença do que der. Ai sim, seria 
exeqUível. porque de outra maneira não, seria a falência do futebol. 
O sujeito que tem um cspctáculo desse dentro de casa não vai se lo
comover, es.tacionar o carro. isso ,quem tem carro, porque quem não 
tem é muito pior. ·vai de condw;ão~ e tcr que voltar para casa depois. 
aquele acúmulo de público. O comodismo impera. Se cobrisse uma 
possível renda, uma arrecadação prevista de três milhões, então 
cubro a diferença. se deu um milhão e setecentos cruzeiros, pago um 
milhão e trezentos cruzeiros. A conjuntura da propaganda no Brasil 
não permite isso na estação de televisão, não hã patrocinador, a nào 
ser num evento como final de Campeonato Brasileiro, a{ seria pouco 
até. Mas. num jogo normal nào hã patrocínio para isso no Brasil. 
Ainda nào há essa e~trutur.a de publicidade para agücntar um palro» 
cinio desse. que aceite o jogo desse para cobrir o resto de renda. 

O SR. ADALBERTO SENA - Segunda pergunta: algumas 
importantes cronistas e próccres afirmam que a participação de nos
sos clubes na C opa Libertadores da América não traz benefícios aos 
mesmos. pelo contrário, traria prejuízos, em virtude de transtornos 
no calendúrio. e renc .... o danosos nos outrOf> certames. O Int~.J:nacio
na! vê essas desvungens ou considera proveitosa a participação no 
certame continental de Clubes? 

Creio que V. Ex' já respondeu em parte esta pergunta. 

O SR. FREDERICO BALVt: - Não, sobre a Copa Libertado
res da América ainda não respondi. 

Essa desvantagem é subjetiva, porque sempre a Copa Libertado
res é coincidente com o Campeonato Regional. Não se pode aqui
latar, digamos. o desgaste que ela acarretou nos jogos regionais. se 

alguns resultados piores dos jogos regionais foram resultados de via
genslongas. Esse ano jogamos na Venezuela e no Equador. t: subjeti
va a desvantagem. Financeiramente. a Copa Libertadores sempre foi 
boa. Essa copa, no seu regulamento, não permite televisionamento 
de maneira alguma, e obriga a cobrar o televisionamento. Em certos 
paí,;es, como a Venezuela e a Colômbia, que estão num estágio avan» 
çado. principalmente u Venezue.la, que tem petrodólares, paga-se 
muito bem o televisionamento. Isso é uma vantagem ã mais. Na des
vantagem é o de acúmulo de jogos que talvez - não podemos aqui
latar - a equipe se desgaste por causa da Copa Libertadores. Pre
sume-se que seja isso. 

O SR. ADALBERTO SENA - Terceira pergunta: a Seleção 
Brasileira vai tomar os principais jogadores dos clubes brasileiros du
rante pelo menos cinco meses, no ano que vem. Qual a alternativa 
que o Presidente do Internacional vê para diminuir os prejuízos 
decorrentes dcss.! situação? 

O SR. FREDERICO BALVE- Nào são cinco meses, e sim, 
quatro meses. Nesse período vai se desenrolar o Carnpeon~to Na
cional, mas vai-se perder muito do seu interesse, porque os clubes 
irão jogar desfalcados dos principais jogadores, as equipes vã:o ficar 
sem suas estrelas. 

Evidentemente que os clubes são obrigadOS e querem participar 
de~se Campeonato Nacional, porque senão vão ficar parados. Nesse 
caso, seria pior a emenda que o soneto. Então, os clubes têm que 
jogar no Campeonato Brasileiro desfalcados. Normalmente, a CBD, 
para auferír maiores recursos, te!evisiona os seus jogos de domingo a 
domingo, ainda terá a concorrência dos jogos-treinos da Seleçào Bra
sileira aos domingos. Neste caso a situação é insolúvel. Será um cam
peonato brasileiro descaracterizado. Esse quadro atual piorado. Só 
se a CBD compensar. não haja um de$conto de 48%, como estâ ha
vendo agom. Para compensar esse desfalque, esse público que será 
menor, diminuir esse desconto ao minimo possivel, para 10%. Neste 
caso, haveria uma compensação na parte de borderôs financeiros. 
Quanto ao aspecto de atração, fica o Campeonato Nacional desca~ 
racterizado. durante a convocação dos melhores jogadores para a 
Seleção Brasileira. 

O SR. ADALBERTO SENA - De maneira que o prejuízo ~ 
inevitável? 

O SR. FREDERICO BALVÉ-O ano que vem será o ario
mais difícil ainda, que todos os outros. Aliás, todos os anos de Copa 
do Mundo são difíceis: ainda há mais um detalhe: se não formo$ feli· 
zes na COpll do Mundo, aí sim. haverá um desinteccs.se. u_m_ de.sen
canto. Esse desencanto já sentimos mais de uma vez. Nesse período 
há uma queda de arrecadação de três a cinco meses, até o público se 
-acostumar com aquele ac.ontecimento infeliz e absorvê-lo. Dos três a 
quatro meses posteriores à Copa do Mundo, muita gente se afasta do 
futebol, 1Is vezes não quer nem ouvir falar em futebol, esse é outro 
problema quando se perde a Copa do Mundo. 

O SR. ADALBERTO SENA - Vamos fazer duas perguntas ao 
jornalista Mauro Pacheco TomBes: no Rio de Janeiro os repórteres 
tiveram limitados os seus trabalhos dentro dos estádios. Segundo a 
administração do Maracanã, a presença de muitos jornalistas em 
campo criaría problemas para a segurança e a disciplina durante os 
jogos. O Sr. concorda com essa afirmação? 

O SR. MAURO PACHECO TORALLES - Em primeiro 
lugar, no Rio Grande do Sul o pess03l de jornal sofreu uma restrição 
maior do que essa, simplesmente não tem acesso ao campo, apenas 
no final do jogo. Os casos que temos visto de tumultos - diria que se 
pode constatar facilmente que não tem havido participação da im· 
prensa e nem foram provocados por ela. A questão não foi bem colo
cada. Talvez seja necessária a limitação, poderia ocorrer ocasional
mente um pequeno distúrbio quando o repórter entra em campo 
para entrevistar um jogador. Isso teria que ser bem regulamentado, 
nào com o caráter restritivo como vem acontecendo. As medidas têm 
se pautado exatamente por esse caráter. Não é bem aí que está a 
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YI.lt:stàú. É necessúrio que se regule o comportamento e o acesso da 
illlpren~a ao campo. nào como no Rio Grande do Sul, que a im
rrensa roi totulmente proibida de entrar cm campo. Isso ~ uma dis
torção. 

o SR. ADALBERTO SENA - Como a imprensa de Porto Ale
gre .... t: os. critérios de con .... oc_ação_ oa _Seleçào Brasileira de Futebol. 
Hú regionali~mos rre.ludiciais·1 

o SR. MAURO PACHECO TORALLES - Acredito que o 
futebol brasileiro continua muito no eixo Rio-São Paulo. No Rio 
de Janeiro e,.<,tá II ~ede e administração da CBD. Isso acaba provo
cando uma centmlilaçào nesse eixo, não que haja uma intenção, mas 
que o t'at\) existe, existe. Ê prejudicial na medida em --que os outros 
E.'iÜldo, deixum de se projetar ou desenvolver melhor, porque tém 
menos oportunidade de colocllr o jogador na vitrine. O que decorre 
em prejuízo do próprio Cutehol. de desenvolvimento da Seleção, 
rnrque acal.,.lm nlio sendo convocados jogadores que teriam condi
~-t3çs técniC':\<:. dI.:: prestar um bom serviço à Seleção. 

O SR. ADALRERTO SENA - Então, a questão não é só de re
gionalismo'! Estou grato rel'l" rcspostlls do Presidente, como as de 
\'. E,,· 

o SR. PRESIDENTE \Evel;jsio Vieira) - Presente à Comissão 
de Educação e Cultura uo Senadú Federal o Jornalista João Emílio 
Fak'ào, Presidente tio Comité de Imprensa do Senado Federal. cuja 
presença nós interpretamos com" uma homenagem ao. Interna
eiunal, llO seu Presidente. __ e. uma solidariedade .tO seu. colega de im
prensa J\f aura Pao.:ht!ú) T urulles. 

Coneedn:1 pal.lvra ao nohre Senador Gilvan Roeha. 

O SR, GILVAN ROCHA (r\:tDB - SE) - Sr. Presidente, o 
Senad\) Federal mais uma vez engrandece com a presença de povo, 
no que há de mais lep:ítimo, que é o futebol no Brnst!. Na verdade, 
não ass.isti a integra da palestra dos dois convidados de hoje. Mas, os 
problem,15 do rutehol são tão numerosos e interessam tão de perto à 
rcprescnt:.lçàn do povo nesta Casa do Congresso Nacional, que 
insistiria em voltar a um assunto que acredito ser da mais transcen
dental importãnchl - inclusive pelo impacto negativo, que causou 
,--lOtem, principalmentc em Brusílb, que ticou privada do Cutebol do 
Fl.A-FLL' - no sentido de procurar uma saída honrn.:i<l para os 
interesses dcs~e rr~lhlema de te1cvi~ionamento de partidas de futebol. 
Sou dos que não creiam em amadorismo "clubista", Acho que o 
dubt:- de futebol. no estágio em que é o futebol do Brasil, só pode 
funcionar em termos de empresa. Ora, em termos de empresa, 
cvidentemente, que O futebol deixa de ser um espetáculo amadorfsti
(;0 para se tornar, t~lmbêm, uma situação comercial de fat_Q._ ~ grande 
o alenlo que a televi!>à.o dá ao futebol brasileiro, como ao resto do 
mundo. A televisão contribui imensamente para a popularização de 
nome de jogadores de futeboL S_e; _h.QJ,lvesse s6 a imprensa e o rádio, 
muitos de nós não saberíamos nem nomes de jogadores de Cutebol. f: 
chegada a hora de conciliar esses interesses .• que são absolutamente 
convergentes, no sentido da popularizaçào desse grande esporte no 
Brasil. Perguntaria ao Presidente do Esporte Clube Internacional 
qual seria, a seu entender. a forma conciliatória, no sentido de televi~ 
síonamento de .logos - evidentemente que não. por enquanto, 
na cid'lde de origem, mas para o resto do Brasil, levando-se em 
conta, primeiro qUe os intervaloS' comerciais sào Contes de lucros 
num horário de televisão. que certamente dã altíssimo TBOPE -
seria uma legislação específica, abrangente, um acordo de cavalhei
ros, mas no sentido que não se privasse o torcedor brasileiro do la
zer. que inclusive é educativo? Percebe-se que há uma legislação 
c()nnitante, porque- ontem no FLA-f'LU deu-se para perceber que 
não há uma detiniçtlo, jfl que ficamos sabendo que existe uma lei, 
mas que ela é contrarjLlda_ pelo próprio regulamento do Campeona
t<l. Para ser mais objetivo, perguntaria. no entender do 
Presidenle do Inlern,tclOnal, qual seria a conciliaçào de um assunto, 
que deve merecer o maJOr- destaque, porque é do interes~e dos clubes 
e da o.:omunidllde espI)rliva bra~ileira? 

O SR. BENJAMI M FARAH - Pediria licença ao nobre 
Senador Gilvan Rocha para que me concede.sse um aparte, em 
aditamento à sua solicitaçüo. Es"e pensamento também está em meu 
cérebro. É umu contribuição inclus.ive ao nobre Presidente do 
Internacional. 

Nll hora do jogo, o vídeo deveria passar em todas as cidades a 
mais de mil quilómetros de distüncia, mediante contribuição módica 
da TV: poderia ser cem salários mínimos ou mais. Entretanto, creio 
que essa parte será discutida entre o clube e Ll TV. Posteriormente, 
poderia passar no lugar onde se processou o jogo; então viria o 
vídeo. Porque todos sabem que a TV também Caz O Cutebol, ela difun
de. Mas, se naquele momento que está passando o futebol na cidade 
do Rio de Janeiro e a TV começa a difundir em toda outra parte um 
outro tipo de atletismo, ela _está fazendo um outro esporte e está 
prejudkundo aquele que Í! O essencial, que está na alma e no coração 
do nosso povo. De modo que II minha sugestão é essa a princípio. 
Pensei até em apresentar um projeto para regulamentar essa falha 
que existe, que constitui num anseío das populações que estão à 
distância da cidade em que se processa o jogo. 

O SR. FREDERICO BALVÉ - Exatamente. Tinha racioci
nado neste termos, nobre Senador. Porque se formos pensar em 
termos puramente empresariais. como nos Estados Unidos, que não 
pode tran"mitir sem pagar seja para onde Cor. aqui, se Cormos pesar a 
divulgaçào que dão ao Cutebol, ,I divulgação que dão aos jog.adores, 
à equipe que está jogando. então seria um meio termo, como diz o 
nobre Senador. Num raio de tanto:, quilõmetros. dos quais não 
viriam torcedores par<.'l ver o jogo, que não tiraria a renda do jogo. 
Não tem acontecido isso. No Rio Grande do Sul, ficamos sabendo 
que os jogos estllvam sendo te1cvisionados à nossa revelia para cida
des a cento e poucos qul1ômetros de Porto Alegre, de onde viriam 
normalmente torcedores. Por um acordo da CBD com a esta
çtlo de tcle\·isào, Cei to a nossa revelia. Por ex.emplo: Caxias do Sul, 
que é uma cidade ,I cem quilômetros de Porto Alegre, está recebendo 
a imagem do jogo. 

O SR. GILVAN ROCHA (MOB - SE) - Permite-me uma 
observação? A peguntu foi no sentido de que - esta Casa está se 
lllimentando de homens que estão por dentro do assuoto __ - se desse 
pos<;ihilidude de legislar sohre ,) assunto. 

Chamo a atençqo do Presidente do Clube l_nternacional para um 
Cato que a meu ver dificulta as coisas. É que a regulamentação de 
qualquer coisa, num Pais continental como o nosso, com diferenças 
regionais tUo gritantes. tem que ~e'rTeita com o maior cuidado. Isso 
me ocorreu quando S. S~ se rereria à distãncia de cem quilômetros 
de Porto Alegre. Ora, isso em termos: de meu Sergipe significaria que 
nenhum jogo de futebol em Aracaju poderia ser visto, porque se a 
Capital é praticamente equidistante das fronteiras e a _cento e vinte 
quilômetros de Aracaju estaremos em território baiano. Por isso que 
eu gostaria que houvesse um certo cuidado num enfoque desse tipo 
para se ter uma solução definitiva sobre isso. 

O SR. FREDERICO BALVE - O difícil nobre Senador, é (ar
mar uma situação exata, porque existem tipos de jogos que são clássi
cos, são jogos que atraem torcedores de cidades longínquas. Jogos 
seçundârios não atraem torcedores de cidades longínquas, nem de 
cidades de cem ou cinqilenta quilômetros. Então, teríamos que 
definir uma série de condições. Lá no Rio Grande do Sul o jogo clás
sico é o Grémio x Internacional. l'íormalmente, dependend!' da im
portância do clássico, porque às vezes o clássico nào decio;;.. .... 3a, é 
amistoso, nào é uma decisão de campeonato. Dependemos dessas 
variantes: que a tipo de jogo. Por exemp!o: um jogo Interaacio
nal x Grémio. final de campeonato brasileiro. esse é um tipe de jo
go, digamos tipo "A ", especial. Quanto a distâncias, do "A" para o 
"B", para o "C", uma emissora de televisão. uma cadeia c:jue vai 
transmitir uma final do campeonato brasileiro. vai ter uma audiéncia 
de 70 milhões de espectadore..'l, o que não acontece num jogo comum. 
Numa tarde de domingo. num jogo secundário. Teremos qu'"! catalo
gar os tipos de jogos ligados à sua atração, à situaç,1,o do jogo, o que 
a estaçào auferiria na transmissão desse jogo'? Tudu isso deve ser 
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resado. ror isso é difídll.:hcgarmos a um resultado, P_odemos trans
mitir o jogo p,Ha cidades com a distância de mais de 150 quilóme
tros, Depende do tipo do jogo, O Corínthians queria quarenta mil 
ingressos. Não dei. foram quatorze mil de São Pé'ulo para Porto Ale
gre ver o jogo, Já é outro tiro dejogo, outra situação completamente 
diferente. Uma final de coru do mundo por exemplo, é muito diferen~ 
te de um jogo normal. Por isso é difícil formar um critério: como se 
vai fazer o televisionamento? Inclusive. um jogo desse tipo a televi
são vende por uma quantia aJtíssima, um jogo normal vende,..se por 
uma quantia mais baixa, num jogo sem interesse às vezes nào canse,.. 
gue nem patrocinador. Es::.a é que é a verdade. Então, teria que haver 
o quê'! Haver um controle sobre a estação para ver por quanto ela 
está vendendo ou não está vendendo. É um problema muito difícil de 
se chegar a uma conclusão. Tem todas essas nuances, todos esses 
detalhes: importância do jogo; viriam ou não torcedores? De São 
Paulo foram 14 mil torcedores a POrto Alegre, não foram quarenta 
mil porque não dei os ingressos, não havia lugar para dar para eles. 
São 1.200 quílõmetro~ de distância de São Paulo, neste caso poderia 
ser o jogo tclcvisionado. pois essa cidade é um grande centro, tem 
uma grande audiência. São Paulo parou, Não sei se recordam, ou 
viram no Jumal Nacional, mas as ruas de São Paulo ficaram desertas 
na hora do jogo. Quer dizer que é uma potencialidade comercial 
imensa. esse jogo foi o máximo, final do Campeonato Nacional. 
Para esse tipo de jogo tem que hllver um tratamento diferente do io~ 
go normal. de um jogo comum. Para um jogo comum pode-se fazer 
um circulo digamos de 150 ou 200 quilômetros de distância, sabendo~ 
se que de lú não vem ninguém, DaL. sabe-se que para lã pode ser 
transmitido e pam cá não pode ser. t muito difícil chegar-se a um de
nominador I.;omum. por causa de todas t"ssas graduações que exis
tem: atração e tipo de jogo. Num sistema puramente empresarial. 
como ml América do Norte, ningUém pode colocar uma câmera
td~visào em espetflculo algum que não seja dele, senão pagando. 
Nuo .,õe de.ieito algum. No Brasil, considerando a divulgação que se 
dú e, 'e não iriu tirar a renda de maneir<.l alguma, então, uma coisa 
pp!" outra. é preferível ficar com a divulgação, já que não vai ganhar 
nada. O critério exato não sei especificar, sinceramente. 

o SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - Concedo a palavra 
ao jornali~ta João Emílio Falcão, 

O ~R JOÃO EM[L10 FALC.i\O - O argumento com relação 
al) Imcr '. Cnrlnthians ê relativo, porque todos sabiam que o jogo 
iri~l ~t.'r televi~,onado e a torçjda.d!!sl!,)l.;ou~se de São Pa).llo para Porto 
,\lcg:rc, como se deslocou é relatiyo, porque todo mundo sabia que o 
jogo iria st!r televisionado c. de São P~tulo para o Rio, Não era o 
prohlema de haver ou .nrlQ telcvisionamento. Porque a torcida 
efetiva. aquela torcida apaixonad.t, aquela f:.lmosa torcida do 
Corinthian~. vai a quulquer campo. 

O SR. FR EDERICO BALVÉ - Ê um torcedor cego, 

O SR. JOÃO EMluo FALCÃO - Então, esse pessoal se 
de:;locou. sabendo que iria haver televisionamento, quer dizer, aí não 
seria uma questão de distãncia. seria uma questão de possibilidade. 
Por outro lado, o critério pode ser proporcional à renda. A renda do 
jogo do seu time. com ° Grêmio ê uma; a renda do jogo com o 
Pelotas é outra. Então, cadu tclevis1.ío pagaria em proporção à renda. 
Ela pagaria mais. conforme fosse a impnrt.incia do jogo. Quer dizer, 
da pode transmitir~) FLA - FLU de ontem por oitocentos mH cruzei~ 
ros. Um jogo sem maior importúncia, ela então pagaria 10r:;;, oitenta 
mil. Era uma tr:.lnsmissão b:.lrata. Se fosse um FLA-FLU decisivo 
por 6 milhôcs ela só pag;lria seiscentos mil pela televisão. 

O SR. FREDERICO BALVÉ - Mas na publicidade não 
fundon.:!. assim. ElaS' tem que ter uma previsão de cus.to. O pa.trocina~ 
dor niio aceita. não sabendo uma previsão. O patrocínio é pnvisíVel. 
O patrocinador quer ga!'otar lanto. Ele diz custou tunto, custou o 
dohro. Mas, há jogos como esse a qUe eu me referi, que o patrocínio 
devia ser muito mais do que a renda. Tamhém tem isso. Muito mais 
do que a renda, 

O SR, JOÃO EMluo FALCÃO- Mas seo INTER por exem
plo, de cada c",tação transmissora tirasse 10% da renda do último 
jogo com o Corinthians na proporção menor, de 1% por repetidor. 
negócio. assim ... 

O SR. FREDERiCO BALVÉ - O problema maior é que as 
estações brasileiras se habituaram a não pagar nada. Então, é muito 
dificil tirar alguma coisa que eles já tém. 

N a América. em países da Europa. eles sabem que têm de pagar. 
Agora, oqui, de repente, a começar cobrar então, muda aquela 
sistemátiCa, Eles acostumaram a não pagar nada. A televis.ào n.U11ça 

pagou nada. 
Ê irregular. mas se tornou hábito. É o uso, o costume. Tornou~ 

se hábito. Agora, tirar uma coisa depois que a pessoa' tem é muito 
mais difícil do qUe não dar. Então, agora, para baver uma reversão 
nesse sistema há Urna resistência imensa. 

Pelo Congresso seda diferente. Mas, o tratamento do clube em 
relação à estação? Não. É muito difícil. Nós conseguimos, uma vez, 
um jogo com o Fluminense. O Presidente Horta conseguiu, porque 
numa noite, num jogo amistoso, a estação pagou duz.entos mil cruzei~ 
ros. Foi um caso único. Porque a Rede Globo, naquele dia, tinha um 
bura.:o na programação, como se diz, então, resolveu pagar duzentos 
mil cruzeiros pelo jogo. Então. foi a única vez em que nós consegui
mos receber alguma coisa da televisão, a não ser na Libertadores, 
porque se recebe normalmente. A LIbertadores segue o regulamento. 
Então. Oca muito mais fúcil. 

o SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - Com a palavra do 
Senador Ul/.arn Barbola. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Sr. Presidente, 
quero parabcni/,ar V. Ex~ pela iniciativa em trazer, aqui, dois 
homens profundamente ligados ao esporte nacional, no caso o fute
bol, o prezado repórter que compõe a mesa e o Presidente do Interna~ 
clona!. 

A minha pergunta seria baskamente uma Só ,com alguns 
desdobramentos. O Presidente disse há pouco, assim que entrava 
para os traoalhos dessa Comi.ssão, que o aliciamento de jogadores é 
um problema da maior gravidade. Então, faria ao Presidente a 
seguinte indugação: S. S~ atribui as facilidades desse aliciamento a 
uma ambição desmedida dos jogadores; e ela se processa, movida até 
certo ponto, pela inexistência de uma boa e.strutura .d.e amparo ao 
jogador, sobretudo, quando elejá não tem mais condições de atuar? 
E se S. S~ consideraria no plano geral, o jogador brasileiro como 
um profissional bem pago'! Eu gostaria que fizesse uma rápida 
apreciação sobre a existência ou não dessa estrutura de apoio ao ex~ 
jogador. aquele profissional que já não tem mais condições de atuar, 

O SR. FREDERICO BALVÉ - Tal aliciamento não se deve a 

uma. ambição desmedida do jogador, porque não parte do jogador. 
A c~rrcira de jogador é uma carreira curta, porque vai até trinta 
anos. Então, não se pode condenar o jogador de querer tirar um 
proveito rossível do período de vida útil. Toda profissão vai até à 
idade quase de vida do cidadiio. O futebol vai até 30,31 e 32 anos. 
Então. nuo se pode condenar o jogador em querer auferir o mãximo 
possível. porque eSlá plantandü o futuro dele ali. Ele bem sucedido 
pode ser homem bem realizado para o reslo da vida. 

Quanto à infra-estrutura, o amparo ao jogador depois que ele se 
retira. nào existe nada nesse sentido. Existem umas associações de 
jogadores. mas que não têm capacidade para amporar. Às vezes, 
arrumam um emprego aqui outro ali. Existem jogadores que saem 
ricos: existem jogàdores que saem pobres. Há jogadores bem pagos; 
há jogadores mediamcnte pagos: há jogadores mal pagos, evidente
mente. Depende das condições do jogador. O jogador em boas condi~ 
ções pode terminnr sua carreira com estabilidade para o resto da 
vida. Normalmente. é o que acontece, porque os jogadores mudaram 
muito de mentalidade. A mentalidade mudou. Aquela mentalidade 
boêmia que havia em épocas passadas não existe muito, agora. Al
guns ainda são assim. Os jogadores conscientizaram~se que a carreira 
deles é muito curta. Entuo. procuram tirar o mâxilllo proveito. Ê 
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como se dil na gíria' são pão· duros tremendos. Invc:>tem tudo que 
ganham em upartamentn'i, cm casas, enfim, se previnem. Quer dizer, 
são uma parcela de privilegiado:>. A maioria, nào dos grandes clubes, 
onde touos g.anham relativamente bem. Agora, a média dos joga» 
dores brasileiros é de .íogaoores mal rmgos. Nos clubes pequenos, 
evidentemente. Nos gnmues clubes, todos ganham bem. Não posso 
dizer quantos jogadorl!s de rutebol prl)fissionul existem no Brasil. Al
guns milhares. uClenas Jc milhare:>. Então, desses, talvez. 500, 600 se
j.tm privilegiados: ou. talve,-. 400. 300. ou menos até. Mas, não há 
estrutura nenhum<.l de amparo. apenas essas associações de jogado
res. H:.í a [·lIGAP. M Rio de Janeiro, que emprego., procura empre
gar. Mas. normalmente, os jogadore:> que terminam a carreira -
es:>es que ganham pllUCO - tcrminam na miséria. Normalmente, ter
minam na miséria. Porquc pelo In:>tituto. o INPS, no C<lSO, não têm 
tempo ue aposentadoria. Enttto, ele:> ganham uma quantia depois. 
Ma:;.. 0.:0010 nào têm instrução, vào para uma situação humilde. A 
média bah.a tremendamente. Parece que a sistemática. ·nos últimos 
anos, do INPS. vai pegar as vacas magra:> e não paga os anos do boi 
gordo. Ago..lfa. hú muitos bem de vida; tremendamente bem de vida. 
Agora, nào hú infm-estrutunl de amparo. Não. Há casos de jogado-
res na miséria. 

o SR. LÁZARO BARBOZA (MDB - aO) -=-- Presidente, 
consideraria oportuno :>ugerir aos Congressistas. no âmbito dos pró
prios clubes, a criação de instrumentos que vies:>em a oferecer melho
res condições aos atletas que se retiram dos campos? 

O SR. FREDERICO BALlJE - Claro e evidente. Mas lalvez 
se o próprio INPS, digamos. pudesse mudar a sistemática da média, 
usando a média. digamos metade do tempo em que' ele militava no 
futebol prnfis.~ional e metade no tempo que ele trabalha em outra 
ocupaçào e aumentaria essa média muito. 

Normalmente. osjogadore:>, hoje. os demais, digamos, que estu» 
dum. que:>e prepantm, tiram educaç3o, tiram economia; aquela mé
dia de gente, digamo:>, de fator mais baixo, termin.tndo o futebol, 
não vão amealh'lf nada. V~tO :>er contínuos, vão ocupar funções 
humilde:>. 

Então, ,I maneira, talvez, ro:>se o INPS. no cálculo da 
aposentadoria, o.:on:>idcrar uma parte daquela época em que eles joga
ram futebol: e uma parte oa época em que eles não jogaram futebol. 
Seria uma média: jú melhuraria a média. A média, talvez, fosse uma 
maneira. Nào acredito em associação para amparo dos jogadores, 
Não acrcdito 4ue vai funcionar: não vai ter a capacidade, digamos. 
de pagar lima aposent:.ldoriu ao jogador. O amparo que eles dão é 
colocar aqui ou ali. Nào funciona, porque eles também nào têm 
capacidade pant uma runção melhor. Então. talvez. a única maneira 
fosse esta do JNPS (.:onsiderar aquele período que ele jogou futebol e 
aquele periodo que ele nào jogou rutebol, isto na outra runção. 
Então. digamo:>. que ele ganh~lsse vinte mil cruzeiros naquele perío
do, depois pa:->S:l para doi:-> mil e quinhentos. t. uma coisa assim: par
te dos vinte e parte dos doi:> e quinhentos. É uma coisa assim. Um 
sistema a:-i.."im duplo. 

O SR, LÁZARO BARBOZA (MDB - GO) - Considero-me 
satisfeito. 

o SR. PRESIDENTE (Evel:.ísio Vicirll) - Com a palavra o 
nonre Senador Rcnjamim Fawh. 

O SR. BENJAMIM FARA.H (MDB - RJ) - Sr. Presidente,já 
tive a pergunta que iria fazer. Dei :.lquela sugestão. Queria apenas 
agradecer. cumprimentar V. Ex' pela pre:>idência dos trabalhos da 
C~)missãl.'l e da presenç.:t de ilu:>tres visitantes que nos honram. aqui. e 
que nuturalmente trazem com as SUllS inteligências, com as suas 
experiências. subsídius valiosos para que nós possamos, então. 
p:.lrticipar nesse campo. que constitui um dos grandes anseios e uma 
das grandes atrações do povo bra:>i1eiro. 

O SR. PRESIDENTE {Evelásio Vieira) - O Jornalista Walter 
Abraão. titular de esportes da Tupi, de São Paulo defendeu, nesta 
Comissão, a necessidade. da criação do Ministério dos Esportes. 
Presidente do Internacional. concorda ou discorda? 

O SR. FREDERICO BALVf: - Só posso concordar. A criação 
do Ministério dos Esportes e a Conrederação de Futebol, tudo que 
procura. assim. conjugar e poder tratar, mais de perto, dos proble
mas do esporte e do futebol. evidentemente, que só podemos ser a ra
vor. O M ini:>tério d{)s Esporte." com a Conrederação Brasileira de Fu
tebd e com a Conrederação Brasileira de Desportos, também, 
Ikariam mais .J vonLade. Porque a Confederação Brasileira de 
De$portos trata mais do futebol. e renega, o esporte amadorista a 
um plano secundilrio. Se houve."se uma Confederação específica para 
os outros esportes. ela trattlria com mai:> carinho do que trata a 
Confederação atLlul, que se preocupa muito mais com o futebol, 
porque é o que tem de fato maior atração para o brasileiro; é o que, 
digamo:>. é o esporte máximo, o rutebol. Então, seria benéfica até a 
,ri:.l~à(), o Ucsdobr..tmento das duas Conrederações, porque essa de 
espmte:>, tratari:.l melhor dos esportes amadoristas: procuraria 
verbas com mais afinco. do que a CBD. A CBD desvia essas verbas 
quase todas para o futebol, O que seria benéfica a criação do Ministé
rio dos E:-.po..Hte:> e a criação das Confederações Brasileiras de Fute
bol: c ficando ~l CBO à parte com o:> esportes amadoristas. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - Pergunto aojornalis
ta Mauro Pao.:heco Torullcs: surgiram os clubes; decidiram os 
mesmos criar suas ligas 101.:ais. Surgir:'lm depoi:> federações estaduais; 
surg.iu a entidade principal, a Confederação Brasileira de Desportos. 
Nós estamos ouvindo, hoje. nào arena:> da parte do Presidente do 
Internacional, mas também de outros dirigentes, não apenas um 
respeito. mas um temor grande dos clubes em discutir com a CBD os 
seus interesses. Por que esse temor que reina entre os clubes brasilei
ros que estão sendo rrejudicados e que não há uma reação? Qual a 
óticu da Imprcnsa esportiva em relação a es:>e comportamento? 

O SR. MAURO PACHECO TORALLES - Bom, isso parte 
da origem do futebol. no Brasil. Aquelas características amadoristas 
e que. agora. e."tão. no momento, de transiçào e os que não optaram, 
ainda. pM uma forma empresarial de fato. Então continuam sujeitan
do-se a uma entidade que e:>tú cercada de dispositivos muito fortes. 
Antes dos trabalho~. nós estávamos conversando e se ralou nesse 
rdacionamento vertical entre a Confederação Brasileira e Clubes. 
Está certo. Esse relacionamento tem que ser vertical. Mas, ex.atamen
te est:.l é a falha. este é o problema que está nos:>e conjunto de 
disp()sitivos que <l Confederação tem e são rortes demai:>. 

Então. é muito fácil pcna!i:wr um dube, ou castigar um clube, se 
adoLar um determinado tipo de .comportamento mais passivo que 
cunt rarie diretamente ou rroiltalmente o.s seus interesses. Isso aí é 
um~t situação de fato. bistc. . 

O Presidente do InternaCional fez referéncias à ralta de união 
entre os clubes. Acredito que exista essa falta de união. E basicamen
te, por que? Por cau:"t<t da e~trutura vigente. quer dizer, nào há uma 
estrutura empresarial. não há uma obrigação, uma estrutura que 
obrigue os clubes a tomarem. a terem um comportamento mais 
rigoroso consigo mesmo. Isso, então. facilita e continua existindo 
uma Confederaçào no~ molde:> que existe e que coloca os clubes na 
situaçào delicada e, ao mesmo tempo. não estimula, não cria 
alternativas boas para esses clubes. 

Hoje, nós temos campeonatos com sessenta e quatro clubes, em 
que con·truri;i o carúter competitivo desses campeonato:>. É impossf
\'c1 ~e ter um campeonato tecnicamente de bom padrão com sessenta 
e quntH) clubes. E agora estão :.munciando mais. 

O SR. FREDERICO BALVÉ - Complementando, as federa
ções dirigidas rela CBD. pela rivalidade que existe entre os clubes. 
disputando o campeonato. as federações têm poder para quase que 
decidir um vencedor de um campeonato :>e quiserem, compreende. 
Então. aí é que os clube.'" procuram os favores da rederação para não 
serem prejudicados. A rederação decide - quando há igualdade, é 
dam. mais ou menos de forças, Nào vai razer um time inferior. O 
Presidente da federação, por represália, ele pode quase que decidir 
um campeonato. Por arbitragens, por exigências de jogos em meio de 
semana o outro time não pode jogar. O seu joga, e põe um~ arbitra-



Março de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S.çào II) Sábado 11 277 

gem parcial. (sso é fundamental. Então. por essa rEvalidade. para não 
perder esse c3mpeonato a gente tem que cortej3r a federação. t: preci
so cortejar a federação, porque ela tem a faca e o queijo na mão. A 
federação pode decidir um campeonato a favor de um clube ou de 
outro. A federação se decide, se determina. ela decide um 
çampeonato: quase que decide 90','T; para aquele clube que ela elege 
para aquele ano. Então, isso é um dos fatores que talvez valha pilra a 
CBD no ãmbito nacion~ll. São coisas que o presidente do clube preci
sa ter um certo receio em prejudicar. porque o resultado do futebol é 
que vale: o resultado do camreonato é que vale. 

Então. esse é um dos óbices que nós encontramos rara romper 
com federações e com a CBD. poJrque as represálias vêm, em arbi
tragem, em obrigatoriedade de jogos continuas. dois, três por se
mana para desgaste da equipe. acontece. Então, esse é um dos fatores 
primordiais que os clubes, às vezes, nem comparecem a essas 
reuniões de associação de Presidentes, com medo de serem vistos 
como rebeldes, e sofrerem no âmbito estadual ou nacional, repre
sálias em arbitragem, uma série de medidas que a Federação e a 
CBD têm poderes de tomar. 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA - As principais falhas da atuação 
do Presidente da CBD. Almirante Heleno Nunes? 

o SR. FREDER(CO BALVÊ - Eu, pessoalmente, gosto muito 
do Presidente Heleno Nunes, é um homem muito afável, me trata 
muito bem. Acho que as falhas do Presidente Heleno Nunes, pri
meiro: a CBD não teve uma atuação junto ao Governo Federal e 
junto à Loteria Esportiva, à Caixa ·Económica Federal; deveria ter 
uma ação mais decisiva, Acredito que se o Presidente da CBD tivesse 
uma ação mais decisiva, sendo incisivo, fazendo ver a importância. e 
como a Loteria Esportiva está se beneficiando c prejudicando os 
clubes, então, acho que essa. é a omissão do Presidente atual e do 
Presidente anterior, porque quando foi criada a Loteria Esportiva é 
que não houve reivindicação nenhuma dos clubes. Ali, naquela oca
sião. ê que deveria haver uma ação da CBD, e ali nào houve. Quando 
se fez a lei, determina'ndo que tanto por cento da LBA, tanto por 
cento panÚ'sto, tanto por cento para aquilo, ali é que a- CBD deveria 
ter tido uma ação eficiente, uma ação ativa, e nào houve. Mas. o 
Presidente atual também deveria, porque n6s, já diversas vezes, diver
sos presidentes e cu, e a CBD não tem uma ação decisiva nesse sen
tido. Porque, .. e a CBD, por íntermédjQ do Ministério da Educaçâo, 
vai ao Presidente da Rcpúblka, vai ao Presidente da Caixa Econô
mica e mostra a condição, a situãção dos clubes, e como a Loteria 
Esportiva está se beneficiando sem·coires-ponder em nada, sem devol
ver nada, sem ajudar cm nada, creio que o Governo seria sensível e 
destinaria alguma quantia. algum auxílio. 

A Loteria Esportiva alega que auxilia aos clubes, pagando as 
passagens do campeonato nacional. O senhor sabe a quanto vai isso? 
Vai a 1/6 da arrecadação de uma semana, são 52 semanas, nào chega 
a 1/6 da arrecadaçào de uma semana, quer dizer, é um auxílio muito 
pequeno. São 52 semanas o ano. Então, essa é a alegação da Loteria, 
já cumpri o meu dever. pago as passagens. Mas. paga a passagem por 
um lado, a CBD tira dois cruzeiros, seria melhor não tirar os dois 
cruzeiros, não pagaria a passagem, ess:es dois cruzeiros valem mais 
do que a passagem. E essas taxas todas? Nào adianta pagar a passa
gem e aumentar o desconto. Então, acho que a falha do Presidente 
Heleno Nunes, a principal falha, !te pode ser chamada de falha, é a 
falta dessa açào decisiva junto à Loteria, junto às autoridade!t. Outra 
falha: a confecção desse campeonato nacional, complefamente esdrú
xulo, um campeonato sem equivalência técnica nenhuma, um 
campeonato polítict). Acho que as falhas são essas. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - E o fato dele elaborar o calen
dúrio, o fato dele convovar jogadores e nào consultar. não ouvir os 
clubes que são os verdadeiros interessados? 

O SR. FREDERICO BALV~ - A convocação de jogadores, 
os clubes até se batem por ela. É uma faca de dois gumes. Porque o 
jogador convocado se valoriz<.1. maS também encarece o su clube, 

como os titulos também. O título de campeão brasileiro encarece 
muíll>. o de hí\.·al1lpeào encarece muitissinw mais. então. os clubes se 
hatem rela convocação c fieum agastuaos quando não tém joga
dor çimvo\,·auo. E uma benesse, quer dizer, e uma bênção da CBD 
quando convoca o time de Santa Cruz. de Recife, o time se sente 
honrauissimo com aquilo. Acho 4uc aí. coJnsullar umu coisa que to
UI) mundo 4uer. ntio tem ra7ão de consultar. O clube se sente honra
díssimll c os jogadllres sobem de cotação. mas cm compensação. en
çarece também. !'lu próxima renovaçào de contrato ele vai exigir o 
dobro. pnrque foi c~m\'ocado para a Seleçào brasileira, entilo f: ~uma 
f~lI.::a de dois gumes, como os títulllS. Titulas. também custam curo_ 
Os jogadores recebem um título. e depois sào campeões nacionais. 
pedem tantu, Sãl) bi..:;arnpeões, .. e são 30, aí~ ninguém aguentu mab_ 
Se voltam c,lmpeões do mundo lã da Argentina, coitados dos clubes. 
Cada jogador que jogou, titular ou reserva. vai pedir uma fábula 
para renovar. Então. eu não vejo por que é que o Presidente tenha 
que consultar, porque é uma Comiss3o Técnica que escolhe o joga
dor, ele comunica que serão convocados os seguintes atletas, de tais 
clube!>. e nós ficamos muito honrados de ter quatro ou cinco na sele
çào. Não vejo falha em não comunicar, em não consultar. Se ele con
sultar, o clube vai querer que ele convoque mais, e convoca mais dois 
ou três. Porque quando ele sai no campeonato brasileiro, vai para o 
exterior, é mais: um subsídio para receber a quota mais alta. Tenho 
três jogadores da seleção hrasileira, tenho quatro da seleção brasi
leira. Então, u falha que vejo é essa: a Loteria Esportiva não ter uma 
adio decisiva: e esse campeonato nacional esdrúx.ulo. Campeonato 
nacional que poderia ser excelente, com vinte equipes jogando dois 
turnos, domingo a domingo. e os campeonatos regionais teriam que 
acabar. Teriam que acabar. não. Teríum que ficur jogando os outros 
times menores. É a única maneira que vejo para o futebol brasileiro 
evoluir, para nós termos boa arrecadação, e complementando, com a 
diminuição de taxa, com o uuxílio da Loteria Esportiva, aí ficaria 
sensacional. Eu me esqueci de dar um dado sobre o futebol profissio
nal. No Internacional. por exemplo, este ano. vai a 50 milhões de 
cruzeiros. entre receita e despesu, aproxima 50, 50 e poucos, e o fute· 
1:10 prolissional representa 40<J. desse valor. então, temos que suprir 
esses outros 60%. esses outros.60% tem que ter criatividade para se 
inventar coisas, para poder carrear esse resto. 60% o clube tem que 
procurar carrear .em outras atividades. Vê como o futebol não repre
senta só 40%. a arrecadação do futebol representa 40% dos 50 
milhúes de cruzeiros. Entào, a dificuldade é essa, que o Presidente 
tem. que a diretoria tem de procurar expediente para poder cobrir 
eS!ta despesa. A despesa existe. a receita é que nào existe, a receita é 
que tem que ser criada, a despesa normalmente é criada. O problema 
de est(ldio, etc .. todos esses problemus. A arrecadu<.;ào vai a 51, 53 
milhões este ano. 

o SR. PRESrDENTE (Evelãsio Vieira) - O Internacional tem 
reveladQ craques. Produto de escolinha própria, ou buscando joga
dores no interior: 

O SR. FREDERICO SALVe: - O Internacional talvez seja o 
clube bra::.ileiro que já aproveitou m.lÍs jogadores de categorias infe
riores, ejogadores de rcalce. Nós temos uma infra-estrutura nas cate
gorias inferiores muito grande, que nos custa muito dinheiro. Nós 
temos a escolinha, temos a infantil, ..:;omo todos os clubes têm. Mas 
nós tratamos com muito carinho c empregamos muito dinheiro nela, 
e temos tido resultados. Falcuo. que cu citei: 10 milhões já paga a 
csc:olinha dois. três anos. E assim. PaulI,} César Carpegiani. Uma 
quantithltk. O Internacional tem reveladQ uma quantidade de joga
dores. f~ um clube, talvcz, que tcnha revelado maior número de joga
dores, assim de categori'l. mas por esse trabulho metódico, esse traba~ 
lhu eu~to~o financeiramente. muito cu:'>toso. E nós damos colégio, 
damos uma série de coisas, auxílio. 

O SR. EVELÃSIO VIE(RA - O Internacional dã o colégio? 
Colégio próprio'? 

O SR. FREDERICO BALVÉ - Não. Pagamos o colégio. E 
nas divisões menores, o menino que não' traga as notas de acordo, 
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não joga, é afastado. Nós até incentivamos para que ele seja um bom 
aluno, que ele continue a estudar. Nós estamos com 400. 500 me-
ninas de dez anos, e dali vai havendo a triagem até o juvenil, do juve
nil pa,>sa para o profissional. 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA - No departamento profissional. 
os senhores têm atleta freqUentando o Ensino Superior? 

O SR. FREDERICO BALVÉ - Temos os universitários, 
temos diversos cursando faculdade. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA - O Internacional se dirígiu."pára o 
clube-empresa. Essa tentativa está sendo exitosa? 

O SR. FREDERICO BALVI!- Está sendo tão exitosa, que o 
futebol contribuiu (!'Om 40%, e os 60% saem dessas outras fontes de' 
receita. Então. nós temos, como disse, uma série' de empreen
dimentos. 

O Internacional se criou por uma empresa, também é outro 
ângulo do estádio, pelos espaços vagos que nós tínhamos no estádio. 
Então, com aqueles espaços, milhares de metros quadrados, nós 
fomos criando casas de comércio, churrascarias, marcenarias, fábri
ca de flâmulas, lavanderia, pelos espaços. É outro ângulo; o estádio 
também tem esse aspecto positivo, Então. o Internacional tem su
prido esses valores fora do futcbol, com essas iniciativas, inclusive, 
com esses famosos carnês, que têm sido uma tábua de salvação tá dos 
clubes do Rio Grande, pelo menos, porque no Rio Grande tem um 
êxito tremendo, parece que nos outros Estados não tem o mesmo 
êxito que tem lá. O público já se acostumou, então é uma fonte de re-
ceita muito ponderável. ' 

'o SR. PRESIDENTE (Evelásio Vkira) - Nós temos .escolas 
para fabricar, produzir economistas, s.dministradores de empresa, 
técnicos para desenvolver mais a agricultura. Temos uma série de 
qmios. Nào seria necessário termos cursos para preparação de admiM 
nistrado,res para clubes d~portivos? ' 

o SR. FREDERICO. BALVÉ -~, seri~ uma idéia, não existe. 
Cada clube tem características completamente diferentes. Eu não sei 
se um p~drão; assim, daria certo em todos os clubes: 

O SR, PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - O que acontece, Pre
sidente, é que geralmente, é eleito para Pres'idente de um clube o cida
dão que gosta do esporte e que representa muito financeiramente pa
ra cobrir os déficits do clube. 

O SR. FREDERICO SAL VÊ - Não, isso não existe mais. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - Mas tem. Clubes peM 

quenos de modo geral. A pessoa vai e tem as suas ocupações. Não 
dispõe de uma equipe para assessoráMlo, para exercer, em tempo lnte- . 
gral, atividades dentro do clube. para explorar melhor as potenciali
dades do clube, Não seria O caso de se preparar elementos, por 
exemplo, bons auxiliares? 

O SR. FREDERICO BALVÉ- Não. Mas a estrutura do 
clube, do Internacional, há um Presidente, dois Yice-Presidentes elei
tos, e depois uma série de vice-presiden.tes: Mas esses vice-presi
dentes sào amadores, evidente, mas há os funcionários profissionais 
dentro do clube: Superintendente, () Supervisor,. são funcionários 
antigos dentro do clube, então, o Vice-Presidente é apen<l:s uma orien
tação, mas tem quem execute, não é ele que executa. Isso no' orgaM 
nograrna do Internacional. Há clubes que não possuem estádio, 
então a coisa é diferente. Mas Çl Internacional funciona assim. Ago
ra, não sei se hã uma escola para dirigente do clube.. Dirigente, cm es
cala inferior, o Presidente, n~o, Gerente, supervisor, 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - Perfeito: Como há o 
técnico para preparação física, o técnico de futebol. . 

O SR, FREDERICO SALVe - M.as as co..:ndições são diferen
tes. Acho que não haveria um padrão exato, porqt:": ele vai mudar de 
um clube para outro, é completamente diferente. Um tem diferentes 
características do outro. Mas seria uma' idéia. 

O SR, MAURO PACHECO TORAlLES - Há até uma suges
tão de sockdade anônima. o futcbol é uma experiência tentada com 
êxito na Espanha e na Itália (o Milan), em Barcelona, os clubes fun
cionam nesse esquema, e têm o administrador. 

Uma equipe de administração, evitaria, exatamente, um dirigenM 
te mal preparado para essa função. E mal preparado ele vai acarretar 
muitas coisas. Ele vai atuar. muitas vezes, em função de uma cor
rente política interna do clube, ou de lima idéia muito particular. 
Não de uma maneíra mais objetiva, o que poderia ocorrer com um 
administrador, que está preocupado com o aspecto técnico da ques
tão, exclusivamente com o aspecto técnico. Então, acho que essa 
preocupação, já que vocês estão pretendendo partir para um estágio 
empresarial, diminuiria os riscos da falência ou da situação 
financeiramente. 

O SR. FREDERICO BAl V~ - Acho um pouco utópico isso 
aqui no Brasil, porque os nossos clubes são muito instáveis: -São 
clubes que vivem do sucesso ou insucesso du futebol. Isso é aleatório. 
Entra uma grande dose de chance no futebol, até numa cot].tratação 
entra uma grande dose de sorte, Então não haveria nenhum elemen
to preparado, por quem quer que fosse, que pudesse garantir, diga
mos, O sucesso de uma equipe de futebol. E o futebol puxa tudo 
atrás. Q tutebol é que garante o sucesso ou insucesso. Não adianta 
ser bom administrador, se vai mala futebol; indo mala futebol, vão 
malas assessores do clube, Então não adianta ser bom administra
dor. Tem que ser uma Comissão Técnica, mas também é aleatório. 
Futebol dá uma grande dose de chance. As equipes se foram quase 
que acidentalmente, as grandes equipes. Os jogadores vão se juntan
do, e vai dando certo. O Corinthians passou 23 anos sem ser 
campeão, comprando todo o jogador que aparecia. Isso desmente· 
totalmente. Não adianta administrador se o futebol vai mal, no clube 
brasileiro. Agora, nos clubes europeus, o técrilco fica dez anos no 
clube, Aqui, um técnico perde um clássico, vai para a rua, a torcida 
faz pressão, então nào há estabilidade para isso. Aqui há uma 
instabilidade. Se o Presidente permite, não hã estabittdade, 
exatamente porque não há uma infra-estrutura para isso. Não. Não 
há e:stabiHciade, primeiro: por causa àa torcida e da imprensa. A 
imprensa cria d ambiente para o técnico ser, dispensado ou contra
tado. Com críticas, etc. Na Europa, não. Um clube fica dez anos com 
um .técnico. O té~ico perde.dois anos, ganha um, perde três, está lã 

. sempre. Aqui, qual é Çl técnico que fica quando perde? Nenhum. Não 
fica. Então, não se pode administrar, porque o que determina o 
sucesso e o insucesso çle 1,If!l?- gestão é o futebol, porque o futebol é 
'que determina o sucesso das. outras fontes arrecadadoras. O futebol 
indo mal, os sócios nào pagam, os carnês não vêm, Aqui no Brasil, é 
impossível, com essa instabilidade latina nossa, essa sofreguidão. Os 
grandes clubes,' principalmente eles, não podem perder. Os pequenos 
podem perder, querem e estão acostumados a perder, mas os grandes 
clubes não podem perder, Perdem, e o técnico sai. Aguenta quatro, 
cinco meses mas acaba caindo pela pressão da imprensa, pela pres
sào da torcida. Esse é que é o grande problema. Não adianta colocar 
um grande administrador. Se o futebol vai mal, a administração, 
dele, também, vai mal. Nào adianta colocar um administrador, 
porque não tem fonte de receita, as fontes de receita não respondem. 
Se O time vai mal a fonte não responde. Esse é que é o problema. En
t~o, o que adianta ele entender de administração, se ele não tem re
cursos? Ele previa uma arrecadação social de tanto, essa arrecadação 
é cortada pelo meio, os seus planos não vão ter sucesso. Aqui no Bra
sil há uma instabilidade muito grande, Pode ser o maior clube, a 
maior i'i1fra-estrutura, mas o sucesso do campo é que determina tudo 
isso. 

O SR, PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - Estou falando em 
tese, e a provocação é para buscar subsídios. Os clubes no Brasil não 
têm um setor de criatividade, num departamento em que o Interna
cional e o Grémio jogarão domingo, e esse departamento vai criar 
moti.vações maiores para maiores rendas. Quem cria as motivações. 
pelo que observamos, são os próprios elementos da imprensa, a 



Março de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S,.iI. II) Sábado tI 279 

imprensa ê que cria a grande motivação. As grandes rendas do 
Internacional x Corinthians foram em função da açào da imprensa. 
Um clube, por exemplo, que tenha um departamento de criação, que 
vai explorar as suas potencialidudes. Por exemplo: -ã- ín-a-ústría~-a 

empresa, quer vender o seu produto, e paga para colocar um painel 
no estádio do Internacional, ela não está pagando para aquele públi
co que vai a campo. mas para o público que está em casa assistindo 
pela televisão. (sso não é explorado no Brasil. Quem está levando de 
graça é o produtor, é a indústria, que a minha televisão está cobran
do de, por exemplo, ter o setor de comercialização para que tenha 
uma festa grande. igual a festa de igreja. qualquer festa popular, a 
renda lá, popular, vamos dizer, essa festa terá um público de 50 mil, 
mas se o Caçapava for lã, apenas chegar lá, esse público será maior, 
porque o povo vai para ver o eaçapava, que no dia anterior deu uma 
vitória ao Internacional, então, essa ida lá poderá ser cobrada 30 mil 
cruzeiros. Um percentual p::1fi.l o jogador, e um percentual maior pa
ra o clube. 

o SR. FREDERICO BALV~ - Para início de conversa, o joga
dor não vai abrir mão de percentual nenhum. Os 30 mil vão para ele 
mesmo. Se acontecer esse caso, é para ele mesmo. 

O SR. PRESIDENTE (Eve1ásio Vieira) - O Sr. não acha que 
eles deveriam negociar? 

o SR. FREDERICO aALV~ - Não! Seria uma fonte de 
renda, digamos especificaiiiente, e os jogadores, normalmente, não 
se sujeitam a esse tipo de coisa; nilo gostam de serem usados, a não 
ser quando haja uma gratificação boa. Mas. aí, é para eles. jogado
res; o clube não pode, digamos, pedir coisa alguma - se bem que 
seria muito pouco. São eventos que acontecem esporadicamente. 

ü SR. PRESIDENTE (Evclásio Vieira) - Mas o clube iria criar 
uma oportunidade rara eles, quero dizer. se não fosse o clube, os 
jogadores não iriam ganhar aquele dinheiro! 

O SR. FREDERICO BALV~ - Sim! Mas acontece que os 
jogadores, pelo nosso calendário, não têm muito tempo para ir às 
cidades vizinhas; ou estão concentrados, ou estão treinando, ou vão 
jogar - jogamos, praticamente, domingo, quarta e domingo. Então, 
seria um caso muito raro, embora existam esses casos. Mas os· 
jogadores receberam especificamente para isso, não soube _de qual
quer caso, ainda. Os jogadores vão, 'mas sem receber;" apenas para 
ajudar. Não soube de qualquer Jogador'que cobrasse. 

Agora, a questão dos painéis não' entendi bem. Mas exploramos 
os painéis de publicidade dentro dós 'estádios: exploramos, e explora
mos muito bem os móveis e os fixos; os móveis estão atrás das 
goleiras, os trjangulares. Mas, de fato, a valorização maior deles é do 
lado oposto ao das c:.'!meras de televisão, o lado ativo; o lado onde 
ficam as câmeras não tem cotação -alguma; o outro lado sim e, 
principalmente, 3trás das goleiras. Os atrás das goleiras são os mais 
procurados. os mais visados. 

Agora, esse departamento de criatividade, digamos, para anun
ciar o jogo, em primeiro lugar, não temos veículo. que é o rádio, a te
levisão. a imprensa. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - Mas esse depar
tamento faria a conecção? 

O SR. FREDEfHCO SAL VE- - Não! Temos ó espaço, mas os 
veículos já dão muita cobertura àquele acontecimento. Fazemos 
alguma, claro; temos um espaço sempre nos jornais. Mas os vefculos 
dão muito mais cobertura. Os veiculas têm sempre seis., sete a oito 
páginas de esporte. Então, é desnecessária, digamos, criar-se uma 
coisa dessas. 

Este ano, houve até um caso, lá no Rio Grande, em que- ã 
Federação criou aquela famosa taxa de promoção - é irrisória a 
coisa. Então, uma companhill - uliás, fato que ocorreu com a Rede 
Brasil Sul e o Zero Hora, não foí feita com ã. Caldas Júnior - fez 
uma promoção na promoção - isso que V. Ex' está dizendo - e foi 
atacadíssíma pelo supérfluo, porque os jornais têm oito págínas de 

esporte, e ainda coloe'lm anúncio. Isso foi muito debatído, muito 
comentado, muito atacado. porque era o supérfluo. Os jornais têm 
até espaço demais para esporte. 

O 11mblente esportivo lá n~) Rio Grande abrange dois gran-des 
clubes. Então, eles têm que criar notícias em torno desses dois gran M 

des clubes; e têm :W comentaristas e 40 repórteres. Então, o ambiente 
se torna até um pouco conturbado por essa falta de assunto, pois 
qualquer assunto é assunto para os jornais. Jornais que têm mais clu
bes e rneno:"t e..;,paços só colocam as coisas realmente importante.'i. 
Mas, lá no Rio Grande, os repórteres têm que levar a matéria. En
t::io, às \'ezes, entram em terrenos até desagradáveis pam esse fim. 

O SR. MAURO PACHECO TORAlLES - Estã ê uma situa
çà,j real; t~m ocorrido. E, no jornal onde trabalho, existe uma 
tendência, agora preocupados que estamos com isso, de diversificar 
mais cm outros esportes, dando tratamento diferente, evitando uma 
cobertura sensacionalista. 

O SR. FREDERICO BALVt: - Mais extensiva, eu diria. 

O SR. MAURO PACHECO TORAllES - Exato. Então, nos 
últimos dois anos, diria que a situação está mudando; a característica 
do jornal que se faz hoje já não é mais a mesma que se fazia ttá dois 
anos atrás, pelo próprio volume de competições que diminuiu a 
importância do confronto direto entre o Grêmio e o lnter, no caso 
específico do Rio Grande. 

O SR. PRESiDENTE (Evelásio Vieira) - No futebol. somos os 
melhores dentre os melhores do mundo, não acontecendQ_ o mesmo 
em relação aos esportes amadores. O que precisaria ser feito no Bra
sil para, nas outras modalidades, também atingirmos a posição que 
desfruta o futebol bmsileiro? 

O SR. ~'lAlJRO PACHECO TORAllES - Diria que, funda
mentalmente, o que acontece é o seguinte: o futebol é, desde a sua ori
gem, c tornou-se ainda mais popular; caiu no agrado. A partir daí, 
foi desenvolvendo uma estrutura própria, em prejuízo, -indiretamen
te, dos outros esportes. E a estrutura do amadorismo do Brasil, hoje, 
está muito montada em clubes sociais. Então. as cômretições de 
volei, basquete, atletismo, giram em funçào do que os .clubes sodais 
decidem. E esses clube::. restringem a participação, nesses esportes, 
aos seus associados e. normalmente, nunca vêem com bom olhos a 
participação "de pessoas que não sejam associadas. Ora, o brasileiro 
não tem condições, pelo menos a maioria, de estar associado a um 
cl ube dcsses~ não tem poder aquisitivo para isso. e fica marginaliza
do. Ao mesmo tempo, nào existe uma estrutura estatal que dê apoio 
ao des~nvolvimento desses esportes. Ent::io, o que acontece é que o 
esporte amador no Brasil é. praticamente, incipiente. Então, 
precisaria haver uma mobililação do Governo maior~ mais prática, e 
mais objetiva, no sentido de fazer crescer essas modalidades. A pró
pria loteria esportiva poderia ser usada nesse sentido. sem prejufzo 
para o futebúl- aliás, o futebol não está recebendo nada dela. Mas, 
seria possível que os dois, tanto o esporte amador como o futebol 
profissíonal, se beneficiassem da loteria, sem prejuízo de um ou de 
outro. 

O SR. PRESIDENTE (Evelãsio Vieira) - Os componentes da 
Comissão de Educação e Cultura realizaram as suas indagações, e es
tão todos satisfeitos. O Sr. Presidente do Internacional tem mais 
alguma ponderação, mais algum dado a fornecer nessc trabalho que 
estamos a realizar? 

O SR. FREDERICO BAl VÉ - Que me .recorde não. Apenas 
quero reiterar minha satisfação em ver que os Srs. Senadores da 
República estão empenhados em melhorar as condições do esporte, 
principalmente do futebol brasileiro. Isto para nós é uma grande 
satisfação. é um grande alento, e fico satisfeitíssimo em verificar que 
já tem gente interessada para resolver a situação dos clubes bra5ilei
ros que, a perdurar e"sa situãção. a tendência é a -ma-is negra possfvel. 
Espero que V. Ex~s tenham êxito, e consigam do Governo uma 
modificação, trazendo o esporte brasileiro para o seu devido lugar' 
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que ele seja auto-suftciente, que-seja forte. Isto é o que gostaria de 
expressar aos $rs., bem eQmo os meus agradecimentos pelo interesse, 
e a minha satisfação de ter estado aqui, dando meu depoimento que, 
talvez, possa clarear alguns pontos. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira} - E o Sr. Mauro Pache-
co? 

o SR. MAURO PACHECO TORALLES - Agradeço a opor
tunidade de ter contribuído para com o trabalho dessa Comissão. e 
quero desejar toda a sorte para esta Comissão, para que ela consiga, 
realmente, executar um trabalho que tenha repercussão em outros 
níveis, e que se chegue, finalmente, ao estabelecimento de uma 
estrutura viável para o futebol de hoje, e para o esporte em geral, 
aqui no Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Evelásio Vieira) - A Comissão de 
Educação e Cultura do Senado Federal está doente de que há falhas 
nos esportes brasileiros, que essas falhas podem ser eliminadas, e que 
o esporte, de um modo geral, pode caminhar por uma estrada, sem 
dificuldades maiores, para alcançar o seu verdadeiro estágio, aquele 
estágio que desejamos, aquele estágio que o Brasil precisa, para ter 

uma sociedade mais fortalecida. Daí a razão de estarmos ouvindo 
autoridades do esporte, pessoas que têm credenciais, pessoas que têm 
viv~ncia. pessoas que têm conhecimento profundo do esporte, e 
podem oferecer subsídios à Comissão de Educação e Cultura, a 
exemplo do que aconteceu na manhã de hoje, com o depoimento de 
alta importância do Sr. Frederico Balvé, com as respostas que S. S, 
nos ofereceu pelas indagações feitas pelos Srs. Senadores, o mesmo 
acontecendo em relação ao jornalista Mauro Pacheco, expressamos 
o nosso profundo penhor de agradecimento, em se deslocando de 
Porto Alegre a Brasíli<t, comparecendo à nossa Comissão para pres
tar essa grande colaboração, não em favor da Comissão de Edu«ação 
e Cultura, não em favor do Congresso Nacional, mas, principalmen
te, cm favor do esporte brasileiro, que é a razão da nossa luta nesta 
Comissão. 

Muito obrigado aos Srs. e esperamos nos encantar, em breve, na 
mesma trilha que nos levará ao bom caminho em favor do esporte 
brasileiro. Muito obrigado. 

Está encerrada a reunião. 

(Levama-se a reunião às 13 horas e 25 minutos.) 
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MESA 

Presidente: 3Q-Secretório: 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

líder 

Pelr6nlo Portella (ARENA - PI) Henrique de La Rocque (ARENA - MA) 

Eurico Rezende 
Vice-lideres 
Heitor Dias 

Helvidio Nunes 
José Sorney 
Mottos leão 

Osires Teixeira 
Otto lehmonn 

Saldanho Derzi 
Virgilio Távora 

1 "'Nice-Presidente: 

José lindoso (ARENA - AM) 49-Secretárlc: 

Renato Franco (ARENA - PA) 

2"'-VIce--Presidente: 

Amaral Peixoto (MOS - RJ) 

1 Q-Secretário: 

Mendes Canale (ARENA - Mn 

2Q-Secretdrio: 

Mauro Benevides (MOS - CE) 

COMISSOES 

Dirator: José Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo II - Térreo 

Telefones: 23-6244 e 25-8505 - Ramais 193 II' 257 

Suplentes de Secretório: 

Altev;r leal (ARENA - AC) 

Evandro Carreira (MDS - AM) 

Otair Becker (ARENA - SC) 

Braga Junior (ARENA - AM) 

LIDERANÇA DO MDB 
EDAMINORIA 

Uder 
Franco Montoro 

Vice-líderes 
Roberto Salurnino 

Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

lázaro Barboza 
Dantoo Jobim 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
{7 membro5i} 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Oinarte Mariz 
Vice·Presidente: Evandro Carreira 

Titulares Suplentes 

A) SERViÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefone: 25-8505 - Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 

Vice-Presidente: Otai~ Becker 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Otair Beàer 1. Dinartct Mariz 

2. Benedito Ferreira 2. Saldanha Derzi 

3. ltalívio Coelho 3. MattlOs leào 

4. MurUo Paraiso 

5. Vasconcelos Torres 

MOS 

1. Agenor Maria 1. Adalberto Sena 

2. Roberto Satumino 2. Evelósio Vieira -Assistente: Cláudio Carlos Rodrigues Costa - RamaÍl. 301 e 313 

Reuniões: Terças·feiras~ às 10:30 horas 

local. Sala "Oóvis Bevilácqua" - Anexo II - Ramal 623 

2. Jarbas Passarinho 2. José Sarney 
3. Dinarte Mariz: 3. Otai! Becker 
4. Teotônio Vilela 
5. Braga Junior 

MOS 
1. Agenor Maria 
2. Evandro Carreira 

1. Eve!ásio Vieira 
2. Gilvan Rocha 

Assistente, Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Terças-feiras. às 10:00 horas 
Local: Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo II - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA - (CCJ) 

Titulares 

1. Accioly Filho 

(15 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
l"'-Vice-Presidente, Accioly Filho 

2Q-Vice-Presidente: leite Chaves 

Suplentes 
ARENA 

1. Mattos leõo 
2. Gustavo Capanema 2. lenoir Vargas 

3. Amon de Mello 3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 4. Vqsconcelos Torres 
5. Heitor Dias 5. Milton Cabral 
6. Helvldio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 

6. José Samey 

8. Italivio Coelho 
9. Ofto lehmann 

10. 05ire5 Teixeira 
MOS 

1. Dirceu Cardoso 1. Franco Montoro 
2. leite Chaves 2. Lázaro Barboza 
3. Nelson Carneiro 3. Cunha Lima 
4. Paulo Br0550rd 
5. Orestes Quereia 

Assistente: Maria Helena Bueno Brandão - Ramal 305 
Reuniões: Quartas-feiras. às 10:00 hora$ 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo I[ - Ramal 623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

Titu[ares 

1. Heitor Dias 

. 2. MUTilo Paraíso 

3. Cattete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Derzi 

6. Wi[son Gonço[ves 

7. Virgílio Távora 

8. Alexandre CQsta 

1. Itamar FranCO 

2. Lázaro Barboza 

3, Adalberto 5f::na 

COMPOSiÇÃO 

Prdsidente: Wilson Gonçalves 

Vice-Presidente: Itamar Franco 

Suplentes 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

4. Altevir leal 

5. luiz Cavalcante 

MOS 

1. E.vandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: ROMldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quintas-feirCls, às 10,00 horas 

local: So[a "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(1 1 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente, Marcos Freire 

Vice-Presidente: Vasconcelos Torre!i 

Titulares Sup[enteli 

ARENA 

1. Millon Cabral 1. Cattete Pinheiro 

2. Amon de Mello 2. Augusto Franco 

3. José Guiomard 3. José Sarney 

4. luiz Cavalcante 4. Domldo Gondim 

5. Murilo Paraiso 5. larbas Passarinho 

6. Vasconcelos Torres 

7. Dinarte Mariz 

8. Otair Becker 

MOS 

1'. Franco Montoro 1. Agenor Maria 

2. Marcos Freire 2. Orestes Quérda 

3. Roberto Saturnino 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 

Reuniões: Quartas·feiras, às 10:30 horas 

local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramai$ 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: João Calmon 

Vice-Presidente: Evelóslo Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Tarso Outra 1. Helvidio Nunes 

2. Gustavo Copanema 2. Ruy Santos 

3. JaCto Calmon 3. Arncln de Mello 

4. Otto lehmann •• Heitor Dias 

5. Jarbas Passarinho 

6. Cottete Pinheiro 

MOS 

1. Evelósio Vieira 1. Franco Montoro 

2. Paulo Brossord 2. Itamar Franco 

3. Ada[berto Sena 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 598 

Reuniões, Quintas-feiras, os 10,00 horC!~ 

locol: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11- Rama[ 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidentel Paulo Brossord 

Vice-Presidente: Domlcio Gondim 

Titulares 

ARENA 

1. Teotônlo Vi[ela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves .. Domício Gondim 

5. Helvídio Nunes 

6. lenoir Vargas 

7. Mattos leão 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outro 

11. Virgílio Tóvora 

12. Magalhães Pinto 

MOS 

1. Paulo Brossard 

2. Evelósio Viejra 

3. Gi[van Rocha 
• .. Roberto Safurnino 

5. Cunha limo 

Assistente: Cdndido Hippertt - Ramal 676 

Reuniões: Quintas-feiros, às 9:00 horas 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

S . . Jos6 Guiomard 

6. Jos6 $o.rney 

7. Saldanha Derzi 

1. Denton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreiro 

local. Solo "Clóvis Bevilácqua" - Anexo II - Ramal 623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1. Jesse Freire 
2. Ruy Santos 
3. l.enoir Vorgas 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice-Presidente, Orestes Quércia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgílio T6voro 
3. Osires Teixeira 

4. Jorbas Passarinho 4. Domído Gondim 
5. lourivol Baptista 
6. Accioly Filho 

MOS 
1. Franco Montara 1. ldzaro Barboza 
2. Orestes Querela 2. Cunha lima 
3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões, Quintos-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sola "Clóvis Bevilócqua" - Anexo U - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Domicio Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. luiz Cavalcante 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vice~Presidente: luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Murilo Paraiso 
3. Virgílio Tóvora 

5. Jarbas Passarinho 
MD~. 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco "2. franco Montara 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quartas·feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Rui BarbozaN - Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1. Helvidio Nunes 
2. Otto l.ehmann 
3. Saldanha Derzi 

1. Dantan Jabim 
2. Adalberto Sena 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presidente: Helvidio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgilio Távora 
2. Arnon de MelIo 
3. Jorbas Passarinho 

MOS 
1. Dirceu Cardoso 

Assistente, Mario Carmen Castro Souza - Ramal 134 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
l.ocah Sala "Clóvis ~vilócquaN - Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Magalhães Pinto 

l'?-Vice·Pre!Õidente: Saldanha Derzi 

29·Vice-Presidente: Nebon Carneiro 

Titulares 

1. Magalhões Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgilio Távora 

4. Jessê Freire 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. Josê Sarney 

8. João Calmon 

9. Augusto Franco 

10. Otto lehm-ann 

I. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MOS 

Assistente: Cândido Hippertt - Ramal 676 

Reuniões: Terças·feiras, às 10:30hor05 

Suplentes 

1. AccioJy Filho 

2. fausto Castetlo-Branco 

3. Helvldio Nunes 

4. Domlcio Gondim 

5. Jarbas Passarinho 

6. luiz Cavalccmte 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnina 

locol: Sal" "Rui Barbosa" - Anexo II - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇA.O 

Presidente: Ruy Santos 

Vice-Presidente: Altevir l.ejll 

Titulares 

1. Allevir Leal 

2. Ruy Santo5 

3. Cattete Pinheiro 

4, Fausto Castelo·Branco 

5. laurival Baptista 

L Adalberto Sena 

2. Gilvan Rocha 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Derzi 

2. Italívio Coelho 

3. Osires Teíxeira 

MOS 

1. Benjamim Farah 

2. Cunha Uma 

Assistente: Lêda Ferreira do Rocha - Ramal312 

Reuniões: Quintas·feiras, às 11,00 horas 

local~ Sala "Rui Barbosa" - Anexo II - Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSiÇÃO 
Presidente: Milton Cabral 

Vice·Presidente: Augusto Franco 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junlor 
3. Virgílio Tóvora 3. Dinarle Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MOO 
1. Adalperto Sena 
2. Benjamim Farah 

1. Agenor Mario 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente: lêda ferreiro da Rocha - Ramal 312 
Reuniões, Quarta5·feiros~ às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11_ Ramais 621 oe 716 

COMISSÃO DE SERViÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSICÀO 

Presidente: Benjamim Faroh 
Vice-Presidente: lenoir Vargos 

TItulares Suplentes 
ARENA 

1. Lenoir Vargos 1. Alexandre COito 
2. Accioly Filho 2. Gustavo Capanema 
3. Augusto Franco 3. Mattos Leào 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Derzi 

MOO 
1. Beniamim Farah 1. Danton Jobim 
2. Itamar Franco 2. Lówro Barboza 

Assistente: Sônia Andrade Peixoto - Rama1307 
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) 

(7 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: lourival Baptista 
Vice·Presidente: Alexandre Costa 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Casto 1. Otto Lehmann 
2. Lua Cavalcante 2. Teotônio Vilela 
3. Braga Junior 3. Wilson Gonçalves 
4. lourival Baptista 
5. Mattos Leão 

MOO 
1. Evandro Carreira 1. Lózaro Barboza 
2. Eveláslo Vieira 2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reuniões: Terços·feiras, 6s 10:00 horas 
Locah Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716 

B) SERViÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comissc3es Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
Local: Anexo 11- Térreo 
T elefon~: 25·8505 - Ramo1303 

1) Comissões Temporárias poro Projetas do Congresso Nacional 
2) Comissões Temporários poro Aprec1açõo de Vetos 
3) COmi5SQ~S 'ESpech:lii e de Inquérito, e 
4) Comissào Mista do Projeto de Lei Orlj;omentórla (art. 90 do Regir,;ento. 

Comum), 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
A1feu de Oliveira - Ramal 674; Clelde Mario B. F. Cruz - Ramo1598; 
Mauro Lopes de Só - Ramal 310. 

SERViÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1977 

HORAS TERÇA S A L A S ASSISTENTE HORAS QUINTA S A L A S ASSISTENTE -
C.T. OOY BARBOSA RONALDO 09:00 c.r. . CLClVIS BEVILJ{C\olUA CiNDIDO 

Ramais - 621 III 716 Ramal - 623 
10:00 

C.A.R. c16'1IS BEVIL.<CQUA LEDA 09!30 C.S.P.C. RUY BARBOSA SaNIA 
R9.J:Ial - 623 RanULl.s - 621 e 7" 

C.A. CLt:5'lIS BE'I!L!CQlJA CLAUDIO C.E.C. CLOVIS BEVIL.(CQUA CLEIDE 

10:30 
Ramal - 6:?3 COSTA 10:00 

Ramal - 623 

C.R.E. RlJ'i BARBOSA CINDIDO C.D.l". RlJ:! BARBOSA RONALDO Ramais _ 621 e 716 Ra~ aLB - 621 e 71 

HOP.kS Ç"JARTA 5 A L A S ASSISTENTE C.L.S~ CLCIVIS BE'lILA:CQtJA DANIEL 
Ramal - 623 

RUY BARBOSA 
ll:OO 

09:00 C.S.N. LEnA 
C.5. OOY BARBOSA LEnA Ramaio - 621 e 716 Ramaia - 621 e 71 

C.C.J CLOVIS BEVIUCQlJA MARIA l2:00 C.R. OL6VIS BEVIL.(CQUA MARIA 

10:00 Ramal - 623 HELEffA Ramal. - 623 CAlOO!. 

C.M.E. RlJ'i BARBOSA RONALDO 
P.al!W.iB - 62l e 716 

10:30 C.E. RllY BAB.BOSA DANIEL 
RamaiB _ 621 e n6 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

l-ATA DA ll'SESSÃO, EM 13 DEMARCO DE 1978 

LI-ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1- Aviso do Chefe do Gabinete do Sr. Ministro das Co~ 
municações 

- N<1 417/78. encaminhando informações da Empresa 
Brasileira de_Correios.e.Telégrafos a respeito _do Projeto de Lei 
do Senado 09 206j77 >-que permite a entrega de correspondência 
comercial por menores encaminhados às empresas por entidades 
de serviço social ou pelos Juízes de Menores. 

1.2.2 - Ofícios do Sr. 19-5ecretárlo da Câmara dos Depu
tados 

Encaminhando à revisao do Senado autógrafos dos seguimes 
projetas: 

- Projeto de Lei da Câmara nl' 7/78 (n9 1.572-8(75, na 
Casa de origem), que altera dispositivos da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

- Projeto de Lei da Câmara nl' 8/78. (nl' 2.329-B/76, na 
Casa de origem), que introduz alterações na Lei dos Registras PÚ
blicos, quanto às escrituras e partilhas, lavradas ou homologadas 
na vigência do Decreto nl' 4.857, de 9 de novembro de 1939. 

1.2.3 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado nl' 14/78, de autoria do Sr. 
Senador Agenor Maria, que isenta do pagamento do Imposto de 
Renda os aposentados da Previdência Social. 

- Projeto de Lei do Senado nl' 15/78, de autoria do Sr. 
Senador Franco Montara, que estende, sem limite de idade, os 
benefícios da Previdência Social a todos os qur: exerciam a ati
vidade de empregado doméstico na data da publicação da Lei nl' 
5.859, de 11 de março de 1972. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR ITAMAR FRANCO - lndice de preço ao nível 
do consumidor, na cidade de Belo Horizonte, em relação àquele 
calculado pela Fundação Getúlio Vargas, para a cidade do Rio 
de Jan~iro, face modificação da sistemâtica para sua obtenção, 
após março de 1977. Matéria publicada no caderno agrícola do 
jornal Estado de Minas, a respeito da importação de alho pelo 
País. 

SENADOR VIRG/LIO TÁVORA, como Lider - Protes
tando, oportunamente, responder, com d<!,d.os esclarecedores, ao 
discurso proferido pelo Sr. Itamar Franco, na presente sessão. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- P.rojeto de Resolução nl' 156/77, que suspende a execução 
dos artigos 202 e 203 da Lei nl' 722, de 9 de dezembro de 1971, do 
Município de General Salgado, Estado de São Pauto. Aprovado. 
À Comissão de Redação. 

- Parecer nl' 1.225, de 1977, da Comissão de Economia, que 
conclui pelo arquivamento da Mensagem Presidencial nl' 313, de 
1977 (nl' 483/77, na origem): solicitando autorização do Senado 
Federal para que a Prefeitura Municipal de Itaporanga D'Ajuda 
(SE) possa elevar em Cr$ 1.927.200,00 (um milhão, novecentos e 
vinte e sete mil e duzentos cruzeiros) o ffi.Ootanle.d.e sua dívida 
consolidada. Aprovado. Ao Arquivo. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVELÁSIO VIEIRA - Oecla(ações_prestadas 
pelo ex-Ministro Severo Gomes sobre a política econômico-fi· 
nanceira do País. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA - Comentârios a 
tópicos da entrevista concedida ao Jornal do Brasil pelo Tenente
Coronel Tardsio Nunes Ferreira, acerca do momento político 
nacional. 

SENADOR EURICO REZENDE - Posição da ARENA a 
respeito do tema focalizado pelo seu antecessor na tribuna. 
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SENADOR MARCOS FREIRE - Sugestões com vistas à 
reformulação da Política de Desenvolvimento do Nordeste 
adotada pelo Governo. 

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA 
PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO AN
TERIOR 

- Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessào de 
10-3-78. 

- Do Sr. Senador Evelãsio Vieira. proferido na sessão de 
10-3-78. 

3 - ATO DO PRESIDENTE 

- N~2, de 1978. 

4-ATASDECOMISSOES 

5 - MESA DIRETORA 

6 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

7 - COMPOSiÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA lP SESSÃO, EM 13 DEMARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 

PRESIDltNCIA DOS SRS. PETRÔNIO PORTELLA E MAURO BENEVIDES 

;'S 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM·SEPRESENTES 
OS SRS. SENA DORES: 

Adalberto Sena - Altevir Leal - Evandro Carreira - José Liri
doso - Renato Franco - Alexandre Costa - Ht::1vídi6 -Nunes -
Petrõnio Portella - Mauro Benevides - Virgílio Távora - Wilson 
Gonçalves - Agenor Maria - Marcos Freire - Luiz Cavalcante
Lourival Baptista - Ruy Santeis ....:....- Dirceu Cardoso - Eurico Rc
zende - Roberto Saturnino - Benjamim Farah - Itamar --Franco 
- Osires Teixeira - Italivio Coelho - Mendes Canafe - Saldanha 
Derzi - Mattos Leão - Evelásio Vieira - Lenoir Vargas - Otair 
Becker - Daniel Krieger - Paulo Brossurd - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porte lia) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 32 Srs. Senadores. Havendo número 
regimentul, declaro aberta a sessão. 

O Sr. 19-5ecretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o sf!guinte 

EXPEDIENTE 

AVISO DO CHEFE DO GABINETE DO SENHOR MINISTRO 
DAS COMUI\:ICACOES 

NI' 417/78, de 3 do corrente, encaminhando informações da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a respeito do Projeto de 
Lei do Senado nl' 206, de 1977, do Senhor Senador Franco Mon· 
toro, que permite a entrega de corre.';pondência comercial por 
menores encaminhados às empresas por entidades de serviço social 
ou pelos Juízes de Menores. 

(À Comissão de Constituiçào e Justiça.) 

OFICIOS 

Dv Sr. I'-Secrctário da Câmara dos Deputados. f?ncaminhando à 
revisào do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 7, DE 1978 
(NI' 1.572·8/75, na Casa de origem) 

Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 11' O art. 880. da Consolidação das Leis do Trabalho, pas
sa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 880. O juiz ou Presidente do Tribunal, requerida a 
execução, mandará expedir mandado de citação ao executa
do, a fim de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo 

modo e sob as cominações estabelecidas, ou, em se tratando 
de pagamento em dinheiro, para que pague em 24 horas, ou 
garanta a execução, sob pena de penhora, 

~ 11' O mandado de citação deverá conter a dedsão 
exeqüenda ou o termo de acordo não cumprido. 

§ 2Q A citação será feita pelos oficiais de diligência. 
§ 3Q Se O executado, procurado por duas vezes no espaço 

de 24 horas, não for encontrado, far-se-á a citação por edital, 
publicado no jornal oficial ou, na falta deste, afixado na sede 
dajunta ouju[zo, durante cinco dias." 

ArL 2Q Esta Lei entrará em vigor na data dã sua publicação. 
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

-Aprovada pelo Decreto-lei nQ 5.452, de 11' de mala de 1943. 

TITULO X 

Do Processo Judiciário do Trabalho 

ÇAPITULOV 

Da Execução 

SEçÃon 

Do Mandado e da Penhora 
Art. 880. O Juiz ou Presidente do Tribunal, requerida a 

execução, mandará expedir mandado de citação ao executado, r fim 
de que cumpra a decisão ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as 
cominações estabelecidas, ou, em se tratando de pagamento em 
dinhejro, para que pague em 48 horas ou garanta a execução sob pe
na de penhora. 

~ 19 O mandado de citaçào deverá conter a decisão exeq([enda 
ou o termo de acordo nào cumprido. 

§ 2Q A citação será feita pelos oficiais dejustiça. 
§ 3Q Se o executado, procurado por duas vezes no espaço de 48 

horas, nào for encontrado, far·se·á a dtação por edital, publicado no 
jornal oficial ou, na falta deste, afixado na sede da Junta ou Ju(zo, 
durante cinco dias. 

(Às Comissões de Constituiçào e Jusri{'a e de Legislação 
SOdal.) 
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 8, DE 1978 
(nl' 2.329-B/76, na. Ca.sa. de origem) 

Introduz alterações na Lei dos Registras Públicos, quanto 
às escrituras e partilhas, lavradas ou homologadas na "igêncla 
do Decreto n'í' 4.857, de 9 de novembro de 1939. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. II' Inclua-se no art. 176, da Lei nl' 6.015, de 31 de dezem

bro de 1973, com as alterações das Leis n"s 6.140, de 28 de novembro 
de 1974, e 6.216, de 30 de junho de 1975, um § 21', passando a § 19 o 
atual parágrafo único, com a seguinte redação: 

"ArL 176 .........................•.............• 
§ 1' ......................................... .. 
§ 29 Para a matrícula e registro das escrituras e partilhas, 

lavradas ou homologadas na vigência do Decreto nl' 4.851, 
de 9 de novembro de 1939, não serão observadas as exigên
cias deste artigo, devendo tais atos obedecer ao disposto na 
legislação anterior.'; 

ArL 29 Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Ari. 31' Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N' 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 

(com as alterações da legislação posterior) 

Dispõe sobre os Reglstros Públicos, e dá outras provi. 
dências. 

TITULO V 
Do Registro de [móveis 

CAPITULO II 
Da Escrituração 

Art. 176. O Livro nl' 2 - Registro Geral - será destinado a 
matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos rela
cionados no art. 167 e nào atribuídos ao Lívro nl' 3. 

Parágrafo único. A escrituração do Livro n" 2 obedecerá às se
guintes normas: 

I - cada imóvel terá matricula própria, que será aberta por oca-
sião do primeiro registro a ser feito na vigência desta Lei; 

II - são requisitos da matrícula: 
1) o número de ordem, que seguirá ao infinito; 
2) a data; 
3) a identificação do imóvel, feita mediante indicação de suas 

características e confrontações, localização, área e denominação, se 
rural, ou logradouro e número, se urbano, e sua designação 
cadastral, se houver; 

4) o nome, domicilio e nacionalidade do proprietário. bem co
mo: 

a) tratando-se de pessoa fLsica, o estado civil, a profissão, o nú
mero de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda ou do Registro Getal da cédula de identidade, ou à falta 
deste, sua filiação; 

b) tratandoase de pessoa jUrldica, a sede social e o número de 
inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da 
Fazenda; 

5) o número do registrei anterior; 
111- são requisitos do registro nO Livro nl' 2: 
I) a data; 
2) o nome, domicHío e nacionalidade do transmitente, ou do dea 

vedor. e do adquirente ou credor, bem como: .-
a) tratando-se de pessoa flsica. o estado civil, a profissão e o nú

mero de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda ou do Registro Geral da cédula de identidade. ou, à falta 
deste, sua filiação; 

b) tratando-se de pessoa jUrldica, a sede sodal e o número de 
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 
Fazenda; 

3) o título da transmissão ou do ânus; 
4) a forma do título, sua procedência e caracterização; 
5) o valor do contrato, da coisa ou da dívida. prazo desta. 

condições e mais especirtcações, inclusive os juros. se houver. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portetla) - O Expediente lido. 
vai à publicação. . 

Sobre a mesa, projetos de lei que serào lidos pelo Sr. II'-Se
cretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 14, DE 1978 

"Isenta do pagamento do Imposto de Renda os aposenta
dos da Prcvidência Social." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 11' Os rendimentos auferidos de aposentadorias e pensões 
ficam isentos do pagamento do Imposto de Renda. 

Parágrafo único. Nessa isenção não estào englobados 
quaisquer outros rendimentos que o aposentado ou pensionista ve
nha a auferir. 

Art. 21' Esta Lei entrará em vigor na data de sua piibTlcaçao. 
Art.31' Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustiflcação 

Se o pagamento do Imposto de Renda pelos aposentados nào re
presenta uma soma expressiva a ser recolhida aos cofres da Fazenda 
Pública, para o contribuinte representa um ónus injusto. 

O Trabalhador brasileiro passa a sua vida toda contribuindo. 
com uma parcela retirada do se.u'.saIário para obter uma tranqUilida
de relativa na velhice e vem a Fazenda Pública reclamar uma parcela 
desse rendimento que foi conquistado durante anos com trabalho 
árduo e honrado. 

No caso dos aposentados por invalidez a injustiça ê: ainda mais 
gritante. Exatamente quando ele precisa de todos os recursos para en
frentar um tratamento especializado, com remédios caros e muitas 
vezes tendo que se locomover para os grandes centros em busca de 
conforto para a sua doença. 

Pretendemos, pois, com este projeto, que se faça justiça a uma 
classe que deve merecer, se no caso dos velhos, o nosso mais profun
do respeito e agradecimento; se no caso dos acidentados a nossa me
ditação, por não termos conseguido criar leis ou obter meios para se 
evitar os acidentes, que tantos homens tem afastado de suas ati vida-
des. . 

Esperamos, por isso, que a posição mereça o acolhimento dos 
nossos pares. 

Safa das Sessõe5. 13 de setembro de 1978 - Agenor M'aria. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 15, DE 1978 

Estende, sem limite de idade, os beneficias da previdência 
social a todos os que exerciam a atividade de empregado domés
tico na data da publicação da Lei nl' 5.859, de 11-12-72. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Acrescente-se ao art. 49 da Lei nl' 5.859, de 11 de 
dezembro de 1972, que dispõe sobre a profissão de empregado 
doméstico, e dá outras providências, o seguinte: 

"Parágrafo único. Re..,>peitada a situação dos empre
gados domésticos que, na data desta lei, satisfaçam as condi-
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ções estabelecidas no art, 19, aplica-se aos que passarem a ser, 
posteriormente, empregados domêsticos, as normas a que se 
refere o art. 4\1, do Decreto-lei ri'1 710, de 28 de julho de 
1969" 

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

J ustificaçào 

Determinou a Lei n9 5.859, de 11 de dezembro de 1972, que os 
empregados domésticos passaram a ser considerados segurados obri
gatórios' da Previdência Social, sem estabelecer qualquer ,limite de 
idade, nestes precisos termos: 

"Lei n'1 5.859, de II de dezembro de 1972 
Alt. 19 A'o em"pregado doméstíco, assim consideradó 

aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalida
de não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial 
destas, aplica-se o disposto nesta lei. 

Art. 49 Aos empregados domésticos são assegurados 
os beneficias e serviços da Lei Orgânica da Previdência So
cial. na qualidade de segurados obrigatórios. 

Art. 7\1 Esta lei será regulamentada no prazo de 90 
(noventa) dias, vigorando 30 (trinta) dias após a publicação 
do seu regulamento. 

A lei é clara e não suscita dúvida quanto à sua abrangência. A 
partir de sua entrada em vigor, ou seja, a contar de trinta dias após a 
expediçào do respectivo regulamento, o empregado doméstico. assim 
definido como o "que presta serviços de natureza contínua e de finali
dade não lucrativa à pessoa ou à famma, no âmbito residencial des
tas" (art. 19), passou a ter direito aos «benefícios e serviços -da Lei 
Orgânica da Previdência Social, na qualidade de segurados obri
gatórios" (art. 29), sem qualquer restrição, 

Instituiu, entretanto, o regulamento aprovado pelo Decreto 
n'" 71.885, de 9 de março de 1973, publicado no Diário Oficial de 9 
de março de 1973, o seguinte critério: 

"Art. 79 Filiam-se à Previdência Social. como segu
rados obrigatórios, os que trabalham como empregados do
mésticos no território nacional, na forma do disposto na 
alínea I do artigo 39 deste Regulamento. 

Art. 8'" O limite de 60 anos para filiação à previdência 
Social, previsto no art. 49, do Decreto-lei n'" 719, de 28_d.eju
lho de 1969. não se aplica ao empregado domêstico que: 

I - inscrito como segurado facultativo para todos os 
efeitos, nessa qualidade jã vinha contribuindo na forma da 
legislação anterior. . 

II - já sendo segurado obrigatório, tenha adquirida ou 
venha a adquirir a condição de empregado doméstíco após se 
desligar de emprego ou atividade de que decorria aquela si
tuação". 

Vejamos, entretanto. a redaçào do artigo 49 do Decreto-lei 
nQ 710, de 28 de julho de 1969, ou seja: 

"Art. 49 Após completar 60 anos de idade, quem se fi
fiar ao sistema gerar da previdência social somente fará jus ao 
pecúlio de que trata o § 39 do art. 59 da Lei n'1' 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, com a redação que lhe deu o Decreto-lei 
n'" 66, de 21 de novembro de 1966. 

Parágrafo único. As contribuições do segurado pelo 
exercício de outro emprego ou atividade que venha a iniciar 
após completar 60 anos de idade não serào computadas para 

efeito do salário-de-benefício, e somente darão direito à 
percepção do pecúlio de que trata este artigo". 

Em primeiro lugar. segundo !.aI dispositivo, ninguém que exerça 
atividade abrangida pela Lei n(> 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei 
Orgânica da Previdéncia Social) pode ser exduído. Todos, neces
sariamente, são filiados pelo fato de serem segurados obriga~órios, 
ainda que divididos em duas categorias nitidamente defLnidas, a 
saber: 

Filiados à Previdência Social 

a) segurados que se iniciem em atividade abrangida peja 
Lei Orgânica da Previdéncía Social, antes de completarem 60 
anos·de idade: terão direito a todos os beneficias e serviços. 

b) segurados que se iniciem em atividade abrangida pela 
Lei Orgânica da Previdência Social. após terem completado 
60 anos de idade: terão direito somente ao pecúlio. 

Não há discrepância sobre a matéria entre os comentaristas da 
Lei Orgânica da Previdência Social, como veremos: 

I - "Denomina-se ftliação a inclusão do segurado no 
regime da previdência social, em razão do ingresso em empre
go ou do exercício de atividade compreendida no respectivo 
âmbito". 

(A Previdência Social Brasileira e Sua Nova Lei Orgâ
nica - Moacyr Veloso Cardoso de Oliveira - Distribuidora 
Record Editora - Rio - 1961 - pág. 38). 

II - "No instante mesmo em que a pessoa a exercer ati
vidade que a torne segurada obrigatória da previdência 
social, conforme determina Q art, . .59, estarã automaticamente 
filiada ao INPS. Como tal, desde logo, faz jus às prestações 
que nào dependem de prazo de caréncia, bem assim à con
tagem de tempo para todos os efeitos previdenciãrios. 

Todavia, a filiação, por si só, é insuficiente. Para se habi
litarem à percepção das prestações é, ainda, indispensãvel, 
aos segurados e dependentes inscreverem-se no INPS. 

Ao segurado cabe promover sua própria inscrição e a de 
seus dependentes". (Previdência Social - Afonso· César -
Edições Trabalhistas S/A - Rio - 1975, pãg. 28). 

- "Na Previdência Social brasileira, a exigência de 
inscrição prévia dos ~egunido-s. e· de seus dependentes consti
tui o que podemos considerar um princípio tradicional. 

A Lei Orgânica manteve essa orientação. 
Não se confundem a filiação do segurado e sua inscrição 

no Instituto. 
São dois atos distintos e sucessivos. 
A filiação é automãtica. Dá-se, simultaneamente, com o 

início da prestação de serviços, sempre que for obrigatórIa. 
Assim, o empregado admitido por certo empregador, quán
do começa a realizar o trabalho contratado, automaticamen
te, se torna segurado do Instituto. 

Tudo se passa, de modo mecânico, no plano invisível da 
relação jurídica que se estabelece entre o Instituto. o empre
gador e o empregado. 

A inscrição é ato posterior e depende da iniciativa da 
parte. 1:: ostensivo e visível". 

(Comentários à Lei Orgânica da Previdéncia Social -
Mozart Victor Russ_omano - José Konfino Editor - Rio-
1967,2' Edição-19volume,pãginas 127eI28). 

IV - "A atividade da empresa é que determina a filia
ção do segurado à instituição. Se a mudança de emprego de
terminar a passagem de um segurado de um Instituto para ou
tro, ficam assegurados os direitos jã adquiridos independente
mente da transferência de contribuições. 

"As disposições legais, como vimos, determinam a fiUa
çào dos beneficiãrios, ao sistema da Previdência Social. Toda-
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via, além dessa sujeiçào automática, ficam as pessoas abrangi~ 
das, obrigadas a promover a sua "inscrição" na instituição a 
que se subordinam, isto é, a apresentarem os documentos que 
atestem devidamente as suas qualificações pessoais, a saber: 
nome, filiação, estado civil, etc., para os competentes regis~ 
tros". 

(Compêndio de Seguro Social - Armando de Oliveira 
Assis - Fundação Getúlio Vargas - Rio - 1963 -
pág, 173 e 174). 

V - "A inclusão no regime prcvidcncíârio decorre da 
"qualidade de segurado" da pessoa abrangida. 

Assim é a qualidade pe..<;soal (empregado, trabalhador 
autônomo, etc.) que determina automaticamente a filiação e 
não as contribuições, que são uma decorrência da filiação, co
mo se vê do art. 89: 

"A filiação ao regíme obriga ao pagamento das contri
buições previstas neste Regulamento durante todo o prazo de 
exercício do emprego ou da atividade". 

Portanto, se houver filiação (por exemplo, m'antido o se
gurado no emprego) mas não houver contribuição (por exem
plo, o empregador não efetivar os recolhimentos), ficam sepa
rados os dois direitos: o do segurado, às prestações e o do 
INPS, de cobrar as contribuições". 

(Direito Previdendário - SuU)' Alves de Souza, Edições 
LTr-SãoPaulo-1976-pãg.94). 

Ê evidente, portanto, que quando o regulamento em causa cria 
categorias de Filiados e Não Filiaclos, desborda dos limites que lhe 
traçou a lei. 

Todos os que exercem atividade abrangida pela Lei Orgânica da 
Previdência Social são segurados obrigatórios do INPS e a ele filia
dos automaticamente e, a partir da Lei n9 5.859, de 1972, entre eles 
estão incluídos os empregados domésticos, ainda que, como os de
mais, divididos nas duas categorias anteriormente indicadas. 

Outra questão existe, da maior relevãncia, e que não mereceu ex
pressa definição legal. o que ensejou a interpretação restritiva que 
deu à matéria o regulamento em causa (Decreto n9 71.885~ de 9 de 
março de 1973). como ve'remos. 

Referimo-nos ao critério para tiliação em uma ou outra catego
ria de segurados obrigatórios, relativamente aos domésticos, em fun
ção da idade. 

Como vimos só os que,· na forma do Decreto-lei n9 710, de 
1969. ingressaram no regime da Lei Orgãnica da Previdência Social, 
em decorrência de exercício de atividade que determinou sua filiação 
após terem completado 60 anos de idade, perderam o direito aos be
neficias previdenciários fazendo jus tão-somente ao pecúlio. Desse 
modo, aos que já exerciam sua atividade profissional antes de terem 
completado 60 anos de idade não se podia negar a plenitude dos di
reitos previdenciãrios. 

Sempre foi assim, ínvariavelmente, antes e depois da Lei 
~-5-;-8-5-9-,--de-1972, que cOr"siderou os empregados domésticos segura
dos obrigatórios da Previdência Social. 

Todavia, em toda a legislação previdenciária, como a única exce
ção antes mencionada, houve sempre disposição expressa a respeito, 
como se vé, por exemplo, dos seguintes dispositivos da Lei n9 6.260, 
de 6 de novembro de 1975, que instituiLi "beneficios de Previdência e 
Assistência Social em favor dos empregadores e seus dependentes": 

"Art. 19 São instituidos em favor dos empregadores 
rurais eseus dependentes os beneficias de Previdência e Assis
t~ncia Social, na forma estabelecida nesta Lei. 

§ 39 Respeitada a situação dos empregadores rurais 
que, na data desta lei, satisfaçam as condições estabelecidas 
no § 19, não serào admitidos em seu regime os maiores de 60 
anos que, após a sua vigência, se tornarem empregadores ru
rais por compra ou arrendamento". 

Em cumprimento a essa legislação e mesmo após a promulgação 
do respectivo regulamento, aprovado pelo Decreto n9 77.514, de 29 
de abril de 1976, e" a fim de desfazer dúvidas e dissipar temores", co~ 
mo declarou em "aviso" divulgado a 25 de julho de 1976, pela im
prensa de todo o País, esclareceu o FUNRURAL: 

.. ... aqueles que já eram empregadores rurais em 6 de no-
- -vembro de 1975 estão amparados pelo sistema previdenciãrio 

e assistencial rural instituído pela referida lei, mesmo na hipó
tese de terem atingido a idade de 60 anos antes de 19 oe janei w 

ro de 1976". 

Tal procedimento do legislador e do aplicador da lei, retomando 
tradição só quebrada no campo da Previdência Social em relação aos 
empregados domésticos, reforça, sobremodo, a conveniência e a 
oportunidade do presente projeto que torna explícito, como se im
põe, o que já era, sem dúvida, implícito na Lei n9 5.859, de 11 de de~ 
zembro de 1972, como, exaustivamente, o demonstramos. 

Nào se trata, obviamente, de criar, major-ar ou estender benefí
cio previdenciário, nos termos do parãgrafo único do artigo 165 do 
texto constitucional. O de que se cuida é de evitar restrição de direi
to, incompatível com o texto legal alterado, a tradição e a doutrina 
e., afinal assegurar aos que jâ vinham exercendo, como empregados 
domésticos durante alguns ou muitos anos, a proteção previdenciá-
ria que não lhes pode, legitImamente, ser negada. -

Sala das Sessões, 13 de março de t 978. - Franco Montoro. 
(Às Comissões de Constituiçao e Justiça, de- Législação 

Sodal e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio PortelIa) - Os projetas de lei 
serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobreSenador Itamar Franco. 

o SR. ITAMAR FRANCO (MOS - MG. Pronuncia o seguin~ 
te discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O linguajar econômico brasileiro tem cunhado ao longo do tem
po inúmeros termos técnicos, os quais, tão logo mudam as condições 
que lhes deram origem, caem em desu-so. 

O gradualismo. correlacionado ao processo inflacionário, sobre
viveu, pois tange de ter sido controlada definitivamente a alta de pre
ços, ainda agora, na Mensagem ao Congresso Nacional, o General 
Ernesto Geisel assevera que foram evitados, nos anos recentes, "os 
perigos de uma inflação descontrolada, prenunciadora certa de 
graves crises sociais e económicas". 

A princípio, tivemos um gradualismo para baixo, -até 1973, épo
ca em que o modelo de crescimento econômico brasileiro entrou em 
crise. Antes do realinhamento internacional dos preços do petróleo, 
as pressões altistas já se faziam' presentes no interior da economia. 
Tanto assim, que o processo inflacionário ultrapassou, e jã largamen
te, episódicas altas no preço do petróleo e seus derivados. 

A inflação, que o gradualismo contém a custo, estâ presente a to
do momento e as donas-de~casa do nosso País convivem com ela 
diariamente. Essas mesmas donas-de-casa sabem que a inflação 
nasce aqui mesmo, se bem tenha um parentesco distante com os pre
ços do petróleo, especialmente devido à manipulação das multina
cionais. 

Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, tem conhecido nos 
últimos anos o que é o gradualismo para cima da inflação. 

Assim, em janeiro de 1977, o índice de pn .. ços ao consumidor, na 
capital mineira, sofreu um acréscimo de 6,2%, 

A revista Análise e Conjuntura, publicação da Fundação João 
Pinheiro. em seu número de março de 1977, considerou esse resulta
do "0 maior dos últimos onze anos". 

O gradualismo para cima ficou comprovado no mês de janeiro 
de t978, pois nesse período, segundo o Instituto de Pesquisas 
Econômicas e Administrativas de Minas Gerais - IPEAD, os pre
çOs ao consumidor, em Belo Horizonte, subiram 6,3%, quer dizer, o, 
maior dos últimos doze anos. 
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Sr. Presidente, daqui a pouco vou setorizar o que aconteceu, 
principalmente em relação ao alho. 

São bem mais acentuadas as diferenças, Sr. Presidente, quando 
verificamos os resultados anuais. 

Assim, durante o ano de 1976, segundo o IPEAD, o índice de 
preços ao consumidor variou 49,3%. Em 1977, o acréscimo foi bem 
superior. e chamo a atenção do Senado Federal para esse aumento
da ordem de 67,2%. 

Quer dizer, em 1977 a variação global de preços foi nitidamente 
superior à do ano precedente, tendo havido, ao mesmo tempo, uma 
aceleração do ritmo da alta de preços. 

Constatados os resultados de Belo Horizonte, inquestiona
velmente Os maiores do PaLs, é o caso de apreciarmos as demais capi
tais, onde são feitas essas pesquisas. 

O professor Eduardo Suplicy, por intermédio do jornal Folha de 
São Paulo, divulgou estudo no qual, logo de início, fez a seguinte 
observação: 

"Os aumentos no custo de ",ida na maior parte das ci
dades brasileiras onde são calculados os fndices dç. preços em 
1977 superaram os-registrados em 1976", 

A média aritmética dos aumentos nas nove capitais, em 1977, 
atmgiu a 46,95%, enquanto a média obtida em 1976 fora de 42,83%. 

A diferença foi de 4, 12% a mais, o que demonstra, apesar de ou
tras afirmações em contrãrio, que não houve qualquer reversão do 
processo inflacionário no ano de t977. 

Os aumentos internacionais de petróleo perderam o valor de 
argumento. quase cinco anos depois de terem quadruplicado, As 
pressões inflacionárias. não resta a menor dúvida,. estão no interior 
da economia brasileira. e pelo visto, indiferentes às medidas de con
tenção postas em prática pelas autoridades econômico-financeiras; -

Os preços correm na frente de qualquer medida tendente a redu
zir o consumo. Assim, Sr. Presidente, medidas de contenção, princi
palmente monetaristas. surtem nenhum ou pouco efeito. 

Isso é o que se vê no -dia-a-dia, não importando o que digam os 
manuais de economia, ou a experiência de outros países. A questão 
está ai, é nossa companheira de caminhada diária. Os preços saem na 
frente. mesmo quando determinado setor industrial está com a sua 
produção reduzida. 

o Sr. Evelásio Vieira (MOB - Se) 
aparte? 

Permite V. Ex' um 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDS - MG) - Com muita 
honra. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDS - Se) - Senador Itamar Franco, 
V. Ex~ está abordando, com muita seriedade e objetividade, um dos 
problemas mais graves: o da inflação, Uma inflação da ordem de 5% 
até 10% não traz maiores mnse.qUencias. No Brasil, como em países 
subdesenvolvido e em desenvolvimento, inflação de até 15%. é 
tolerável. Mas estamos há vários anos com innação de 30%, 40% ou 
46%, que está trazendo prejufzos enormes à sociedade, porque a infla
ção nada mais é, também, que um imposto que pesa sobre a so
ciedade. E, no BrasH~ procura-se combatê-lo exatamente como 
V. Ex~ falou, muito acerto: através de medidas monetaristas, quan
do deveria ser o remédio adequado: medidas no campo estrutural. 
Veja V. Ex~ que nós estamos com um elenco enorme de fatores a 
contribuir para essa inflação galopante, inflação que o atual Presi
dente ao assumir anunciou que seria o seu compromisso -de honra 
combatê-Ia, controlá-la. Até hoje ela permanece incontrolável. E por 
que no campo medidas monetaristas? O custo do. dinheiro na ordem 
de 5Q% ao ano. até 60%: os depósitos compulsórios para importação 
de máquinas, equipamentos e matérias-primas; as tarifas dos servi
ços públicos; o modelo voltado para as exportações. porque se pro
cura exportar c não se procura o COnsumo interno, não se pr[;lcura 
produzir aqueles bens ao alcance da grande massa dos brasileiros são 
alguns dos vários fatores que têm contribuído para essa inflação galo
pante que corrói a sociedade brasileira. Os meus aplausos pela 

maneira correta e objetiva com que V. Ex' vem abordando pro
blema tão sério, para qual o Governo Federal vem se mostrando a 
cada dia, mais incapaz na sua solução, na sua eliminação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDS - MG) - Muito obrigado, 
Senador Evelásio Vieira, pela intervenção sempre oportuna de 
V. Ex' Estudioso que é da nossa economia, V. Ex' se tem caracteri

. zad-o, aqui no Senado, como um grande analista do processo 
econômico brasileiro. 

V. Ex~ diz muito bem quando salienta que a inflação não está 
controlada. O Governo Federal, a todo instante, diz: A inflação está 
sob controle. a inflação para 1978 será menor que a de 77, como a de 
77 seria menor que a de 76, como a de 76 s.eria menor que a de 75, O 
que temos observado é exatamente o contrário, como diz V. Ex' Ela 
está corroendo a sociedade brasileira, e a prova disso - os números 
estão aí é o índice inflacionÚio ao consumidor de Belo Horizonte, 
que atingiu cifra impressionante, em 1977, de 67,2%. Muito obrigado 
pela intervenção de V. Ex' 

Para controlar a inflação, as medidas tradicionais têm sido ino
perantes, e V. Ex'. Senador Evc!ásio Vieira, acaba de confirmar esta 
minha assertiva. 

A técnica posta em prática em 1973, de controle dos índios e não 
das causas da inflação, pode trazer resultados momentâneos em fa
vor de parcelas pequeníssimas da população. sendo desfavorável, co

mofoi, aos trabalhadores brasileiros. 
Há quem defenda que a técnica delfiniana de controle dos índi

ces inflacionários está sendo largamente ressuscitada. 
O caderno económico do jornal Estado de Minas. de 26 de 

fevereiro de 1978, em página inteira, buscou uma explicação para a 
diferença entre os índices de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, 
durante 1977. 

Eis a conclusão a que chegou o jornal mineiro, na matéria suges
tivamente intitulada· A diferença dos índices está na fórmula: 

"Enquanto a Fundação Getúlio Xargas e o IPEAD 
aplicavam a mesma sistemática - Laspeyres, as curvas eram 
semelhantes, revelando crescimentos proporcionais. Mas de
pois que a FVG começou a usar aJÓrroula.mista, empregan
do o critério de Elasticidade Unitãria Preço-Demanda para 
os produtos de Alimentação, e Laspeyres para os demais, a 
partir. de 1976, houve uma diminuição brusca do crescimen
to do custo de vida no Rio de Janeiro. enquanto o de Belo 
Horizonte continuou_ aumentando da mesma maneira." 

E aqui. Sr. Presidente, vale a pena situar que enquanto Belo 
Horizonte aplica uma fórmula que a Fundação Getúlio Vargas, hoje, 
nào ado ta, o indice de custo do Rio de Janeiro, evidentemente, com 
essa manipulação de fórmulas apres.enta outro tipo de índice inflacio~ 
nário em relação ao índice ao consumidor. 

Ê bom que se recorde, Sr. Presidente, que a mudança de critério 
foi adotada pela Fundação Getúlio Vargas, em meio à denominada 
"innação do chuchu", quando esse produto. no início de 1977, subiu 
rapidamente de preço, pre.<;.sionando um dos itens do custo de vida, o 
referente à aHmentação. 

O caminho seguido pela Fundação Getúlio Vargas foi simples; 
quando o preço de um produto alimentar sobe, o seu consumo caí. 
Em resumo, as alterações de preço emagrecem quando passam pelo 
filtro representado pela "fórmula nova de cálculo para o grupo 
Alimentação, diferente da que é utilizada para os outros grupos", 
conforme o esclarecimento a respeito, produzido pela revista Conjun
tura Econômica, mês dejunho de 1977, da Fundação Getúlio Vargas, 

Quer dizer, já que a alimentação vinha sobrecarregando os índi
ces, - e aqui eu chamo mais uma vez a atenção da Casa,- repetindo, e 
já que a alimentaçào vinha sobrecarregando os indices - por que 
mexer com os outros grupos cujas tendências altIstas eram mais 
moderadas? Não parece re.<;.tar dúvida que a soluçào encontrada foi a 
mais cômoda. bem mais técnica, em comparação com a de 1973, 
quando, entre os preços de mercado de um produto e os de tabela, 
estes últimos foram preferidos. 
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o que nos leva a todas essas reflexões, Sr. Presidente, são as 
conseqüências de uma tal decisào sobre os salários da massa _traba~ 
lhadora do nosso País. Não nos venham dizer que os índices da 
Fundação Getúlio Vargas apenas representam uma entidade, que 
não é oficial. Para todos os efeitos, até mesmo o anúncio dos resulta
dos a que chegam, a cada mês, são primeiramente divulgados. pelo 
Ministro da Fazenda. 

Basta ver a influência dos cálculos da Fundação Getúlio Vargas 
através do fator de reajuste últimamente decretado para os salários. 
Da ordem de 39%, aliás. apenas dois décimos por cento--do valor 
atribuído à inflação pela entidade citada para o Rio de Janeiro, em 
1977. e que foi" reproduzido na Mensagem ao Congresso Nacional 
destf'- :'du, seguido de um comentário suficientemente esclarecedor: 

"A inflação, medida pelo aumento do índice geral de pre
ços (disponibilidade interna), chegou a 38,8, apresentando 
nítida reversão no segundo semestre do ano." 

Por ar, nobre Senador Evelásio Vieira- - sempre no segundo 
semestre - diz o Governo Federal - há uma reversão do processo 
inflacionário. Observamos, então, que, em 1975, 1976 e 1977, foi 
exatamente o contrário dessa chamada reversão do aspecto inflacio
nário, dito pelo Governo Federal. 

Quer dizer, Sr. Presidente, os dados da Fundação Getúlio Var
gas, se nào são oficiais, pelo menos merecem o crédito oficial, tanto 
assim que são citados em lugar de outros, de apuro técnico asseme~ 
lhado. 

A questão é da máxima importância e merece todo o cuidado, 
especialmente quando o processo inflacionário continua atuante e os 
salários perdem terreno na corrída com os preços. 

Pelo que dissemos até agora, surge claro um problema, ou seja, 
que o trabalhador, de um lado, sofre os efeitos da inflação, pois cada 
vez mais compra tudo mais caro, enquanto de outro, é penalizado 
igualmente no momento de serem fixados os índices de reajustamen
to salaria!, desde que o cálculo dos fatores que lhe servem de base 
apresenta-se inexato. 

E aqui, Sr. Presidente, vale a pena mostrar que é a sugestão do 
Ministro da Fazenda, modificando a fórmula do cálculo do índice do 
preço ao consumidor, que foi aprovada pelo próprio Governo e 
adotada pela Fundação Getúlio Vargas. 

Leio, Sr. Presidente, o Jornal do Brasil. de 13 de maio de 1977: 

"A alteração se deu" quando os primeiros resultados do 
aumento do custo de vida no Rio de Janeiro, em março, já se 
mostravam "assustadores" ao Ministro Simonsen. Ele comu
nicou ao Presidente Geisel que o carro-chefe dos aumentos 
era o custo da alimentaçã.o. Simonsen previu que, absorven
do um carf'y-ow!r de 1,99% (aumento de fevereiro transferido 
para março) e altas de 3,534% na primeira senama e 3,169% 
na segunda, o mês de março registraria um aumento do custo 
da alimentação de mais 8%. 

A alta do custo da alimentação calculada pela Fundação 
Getúlio Vargas e divulgada por Julian Chacel para março, já 
baseada nos novos critérios, foi de 6,5% - o que reVela o 
acerto do ponto-de~vista de Simonsen manifestado ao Presi
dente Geisel segundo o qual "a substituição do índice de Las
peyer pelas elasticidades unitárias" permitiria esperar resulta
dos_ "menos de.~favoráveis." E foram." 

E foi realmente o que aconteceu: enquanto o índice inflacioná
rio do Rio de Janeiro apresenta um valor, o índice de Belo Horizonte 
chega a 67,2%, face à não operação da fórmula óe cálculo para o índi
ce de alimentação. 

E é o próprio Diretor do lPEAD de Minas Gerais, desde 1927 
Professor de Estatística e Pesquisa de Mercado na Faculdade de 
Ciências Económicas de Minas Gerais, Assessor da Carteira Habita
cional da Caixa Econõmica Estadual, Lacyr Maffia de Oliveira, que 
mostra exatamente a modificação de critério entre a Fundaçã.o Getú
lio Vargas e O IPEAD de Belo Horizonte; 

O diretor do IPEAD, afirmou que a tendência para o 
mês de fevereiro prevê um índice ainda mais elevado. 

Segundo os dados do IPEAD, a evolução do custo de vi
da em Belo liorizonte, item por item, foi a seguinte no mês de 
janeiro: alimentação, 6,0 por cento, na residência, 6,0 por cen
to .. produtos industrializados 5,8 por cento, produtor de 
elaboração primária, 5,5, produtos inatura, 7,2., fora da resi
dência, 5,2., produtos não alimentares, 6,5., artigos de resi
dência, 4,8., artigos de vestuário, 7,0., produtos farmacêuti
cos, 0,7., outros produtos, 4,7., serviços públicos e de utilida
de pública, 8,9., outros serviços, 6,6. 

Segundo ele, basta comparar as curvas de crescimento do custo 
de vida em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Enqú-anto a Funda
ção Getúlio Vargas e o IPEAD aplicavam a mesma sístemática de 
Laspeyers, as curvas eram semelhantes, revelando crescimentos pro
porcionais. Mas depois que a Fundação Getúlio Vargas começou a 
usar a fórmula mista, empregando o critério da elasticidade uriíüíria 
preço - demanda para os pro'dutos de alimentação, e Laspeyers, 
para os demais, 'a partir de 1976 houve uma diminuição brusca do 
custo de vida no Rio de Janeiro, enquanto o de Belo Horizonte conti
nuou aumentando da mesma maneira. 

E todos sabem que o índice do custo de vida no Rio de Janeiro é 
o que serve de base ao Governo Federal para os reajustes salariais. O 
que não corresponde, realmente, à verdade, face à fórmula adotada 
pelo Instituto de Minas Gerais. 

"Portunto a inflação é um alerta para o trabalhador, não 
lhe agradando de modo algum. Primeiro porque o coloca 
numa situação de ter de adquirir mais caro o que antes pode~ 
ria consumir a preço mais em conta. Segundo, devido a que 
tem perfeita noção de que, na hora do reajuste, este dificil
mente será suficiente para cobrir a elevação anterior dos pre~ 
ços." 

Haja vista - repito - a comparação entre o Rio de Janeiro e a 
Capital do meu Estado. 

O Sr. Evclásio Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex' um apar-
te'? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG)- Pois não. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Esta distinção do custo 
de vida entre as várias capitais, particularmente do interior, é porque 
o Governo Federal se preocupa com as manifestações de insatisfação 
no Rio de Janeiro e em São Paulo. Inclusive, para suprir aquelas 
duas capitais de alimento, o Governo o subsidia, o que não acontece 
para as outras áreas. Dai essas distinções, como ocorrem em Belo 
Horizonte. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - V. Ex' tem ra
zão, mas o que é mais lamentável, Senador Evelásio Vieira, é que se 
identifica o critério desses índices, para demonstrar que noJUo de 
Janeiro, que serve de base, praticamente, para todos o País, o índice 
de preços para o consumidor é bem mais baixo. E, se adotassem a 
forma anterior que a Fundação Getúlio. Vargas adotava, íamos verifi
car, por exemplo, como é o caso de Belo Horizonte, que o índice de 
preços para o consumidor atingiu a 67,2% no ano de 1976. 

O Sr. Virgí1io Távora (ARENA - CE) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Com prazer, ê 
uma alegria reverV. Ex' no plenário. 

O Sr. Virgílio Tá,.·ora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
vai nos desculpar, mas, chegamos ao meio-fim da oração de V. Ex' 
De antemão vamos estabelecer logo determinados parâmetros, 
segundo os quais possamos discutir. V. Ex' fala.em inflação e custo 
de vida. Inicialmente: como é, que, segundo a Oposição, o Governo 
calcula a inflação? O que ouvimos falar, na pouca margem do discur
so de V. Ex', o que tivemos ocasião de ouvir, indiferentemente esta~ 
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mos ouvindo de inflação e custo de vida, como se fossem praticamen
te a mesma, quando são completamente diferentes, Então, vamos ver 
qual a conceituaçao que V, Ex~ acha que está certa ou que está erra
da, no sistema de cálculo da inflação por parte do Governo, e ve
remos a diferenciação entre custo de vida no Rio de Janeiro e a infla
ção, para daí em diante começarmos a discutir, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Evidentemente, a 
observação que V. Ex' faz, permitiria nem responder, porqUe 
V. Ex' é um experto no assunto e sabe muito bem distinguir índice 
inflacionário de índice de custo de vida, Mas, já que V. Ex' chama 
ao debate, vou apenas reler parte da mensagem do Presidente da 
República, que talvez esclareça o pensamento de V. Ex' melhor do 
que o meu, 

Veja V. Ex' que o Senhor Presidente da República busca do 
aspecto inflacionário medido o Indice geral de preços para alterar 
salários em função do aspecto inflacionário, 

Então, leio para V, Ex', calmamente: 

"A inflação medida pelo aumento do índice geral de pre
ços, (disponibilidade interna) chegou a 38,8%, apresentando 
nítida reversão o segundo semestre do ano," 

Complemento, para V, Ex', caracterizando, se bem que não 
precisasse fazer, mas já que V, Ex' pede, o índice mais genérico, 
definição da Conjuntura Económica: 

"O índice mais genérico, - I ndice Geral de Preços _ 
que representa a síntese dos movimentos de preços contidos 
nos índices de Preços por Atacado, tndices de Preços ao 
consumidor e Custo de Construção, apresenta nesse semes~ 
tre.,." 

Então, veja V. Ex' que aí está porque que se fala em inflação e 
se fala em índice geral de preços, que é o fundamento do meu pronun
ciamento, que V. Ex' captou no meio. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Quanto a captar sua 
oração no meio, estamos de acordo: fomos os primeiros a confessOlr 
que chegamos no meio do discurso de V~ Ex~ Ma.s, então. vamos 
deixar bem caracterizado que o índice de inDação no Br<lsil, calcula
do pela Fundação Getúlio Vargas, é a média ponderada, primeiro, 
do IPA, [ndice de Preços por Atacado, que entr:3 com coeficiente 6; 
segundo, índice do custo de vida do Rio de Janeiro, que entra com 
coeficiente 3: terceiro, o índice de preço da construção civil, que 
entra com coeficiente 1. Então, veja V. Ex' qUe, em 10 partes da in
naçào, em 6 ela é influenciada pelo Indice de Preço por Atacado 
(lPA), tirado. no geral, praticamente, para todo País: do coeficiente 
I, pata o índice de construção civil: e do coeficiente 3, para o índice 
do custo de vida no Rio de Janeiro. Por que do Rio de Janeiro? Aijá 
vamos responder inclusive os contra-apartes havidos aqui. Por que 
não do conjunto das capitais brasileiras? Porque. quando começou a 
série, nào· havia meios no Brasil, e a tempo hábil, de medir com a pos
síve! aproximação o índice do custo de vida do G.Qnjunto dessas capi
tais. E se no dia de hoje, por exemplo, passa';..<;e do índice do custo de 
vida - já chegaremos ao cálculo - do Rio de Janeiro para todo o 
País, nós teríamos, entãô"--comparações entre quantidades hcterogê
neas, quer dizer. até uma data X. o indice do Custo de vida era refe
rente ao Rio de Janeiro: desta data em diante, o índice dQ custo de 
vida, sendo referente à média ponderada de aproximação, que é a 
mais comum, dos índices do custo de vida das grandes capitõ.lis.. nós 
teríamos comparação, repitamos. entre quantid:.ldes nào homo· 
géneas, Não é desejo do Governo apresentar índices de .c.usto de vid~, 
mensal, se eximindo de ver o custo das outras capitais, que não o Rio 
de Janeiro. Apenas isso. Mas, adiantamos a V, Ex~ que a Fundaç1.io 
Getúlio Vargas e o IBGE est1l.o se municiando de estrutura ne
cessária para ter, quase que instantaneamente, o índice de custo de 
vida não só do Rio como das dez Capitais principais do Brasil~ num 
dado momento. E por quê? - dirá v, Ex' - se isso é tão fácil! _ 
Não. Incialmente há os pesos a se atribuir para c:.Ida subi tem desse 
custo de vida, Desculpe entrar devagar, mas é para mostrar a V, Ex.' 
que a coisa não é tào fácil, como est110 pensando. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Lógico. E por 
não ser fácil é que o Governo até hoje não conseguiu resolver. 

O Sr. Virgflio Távora (ARENA - CE) - Então, teremos que 
ver o que vai corresponder a esse custo de vida: a soma do vestuãrio, 
da aUmentação, dos transportes, da moradia ,,,etc, Tudo isso entra 
com índices: qualquer variação no peso desses diferentes indices, 
acarreta variações grandes na apuração do valor daquilo que nós, 
por definíção, acordamos ser o índice de custo de vida, numa deter
minada cidade, E como mudam os hábitos, o consumo, e propo"r
ção, de cidade por cidade, de grande Capital por grande Capital, vê 
V _ Ex' que procurar homogeneizar isto, procurar homogeneizar esta 
coleta é uma obra de gigante, e é istõ que, -no momento, o Governo 
procura fazer, Ele não se exime, absolutamente, de apresentar - e jã 
foi, não uma, mas várias vezes dito pelo Sr. Ministro da Fazenda, 
que deveriam ser feitos todos os esforços possíveis, de todos os ór
gãos perquiridores de conjunturas locais instantâneas para que fosse 
realmente apurado um índice de custo de vida - não podemos dizer 
nacional, porque não alcançaríamos de todas as cidades, V. Ex' sabe 
que isso seria humanamente impossível - mas algo que represen
tasse a média ponderada do índice do custo de vida, digamos das 10 
principais Capitais. Então, queremos dizer que isto que se obtivesse 
era apenas peso três numa média ponderada cujo denominador era 
dez, ou possivelmente, iria influir em 0,3% das variações que dão o 
total q~e mede o que se chama de índice inflacionário. Então vê 
v. Ex' que nào há, referente à ação governamental, desejo nenhum 
de i1idir a verdade; agora, há sim, um cuidado muito grande quanto 
ao exame do IPA, do índice de preço por atacado, que pode ser feito 
com muito mais precisão, porque a nossa economia é toda indexada. 
Sabe V. Ex' que é uma economia em que da noite para o dia não 
pode soltar esses índices, seria uma explosão. Então, sim, o Senhor 
Presidente da República tem um cuidado imenso, procura verificar, 
com a maior seriedade possível, aquilo que corresponde ao índice 
inflacionário e ao IPA, que é o Indice dos Preços por Atacado, Estas 
eram as explicações que gostarfamos de dar a V. Ex' desculpando
nos por não resronder àquela outra parte que não assistimos; mas 
leremos amanhã ou .depois, talvez hoje, as notas taquigrãficas e sobre 
algo que lá esteja procuraremos dar as explicações que se nos 
afigurem justas, Pedimos desculpas pelo alongado da explicação, 
mas estes pontos fixados, aí, sim, poderesmos raciocinar em bases 
objetivas. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro- Benevides) - Nobre Senador 
Itamar Franco, a Mesa comunica a V. Ex' que o tempo que lhe era 
destinado acha-se esgotad_o. Lamentavelmente, por um defeito no 
painel eletrônico, não foí possív.el efetuar a sinalização, quando 
ainda com o aparte o nobre Senador Virgílio Távora, 

V. Ex' dispõe, portanto, de dois minutos para concluir o seu 
pronunciamento da tarde de hoje. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - Pediria a V. Ex', 
com a devida vênia, a concessão de 5 minutos para terminar o discur
so. 

Senador Virgílio Távora, V. Ex' deu as suas explicações, mas o 
núcleo do meu pronunciamento V, Ex~ não enfocou, e é exatamente 
para o que eu chamo a atenção; lamentavelmente nós nào temos 
tempo para discutir. Eu estou provando e mostrando que o cálculo 
do índice de preço ao consumidor para a capital mineira, que até 
março de 1977 era feito na mesma de Laspeyeres para o Rio de Janei
ro, a partir de março de 1977 sofreu uma alteração, Enquanto Belo 
Horizonte se manteve nessa forma de Laspeyeres, o Governo Fe
deral, não sei com que intenção, não direi que com a intenção de dar 
um índice inflacionário mais baixo para o Rio de Janeiro, alterou, 
sobretudo, a forma de alimentação, con~iderando um absurdo, 
porque se o produto está caro, eu, consumidor, não vou comprá-lo. 
E numa fórmula simplista, a Fundação Getúlio Vargas separa a 
fórmula de Laspcyercs do alimento, deixando para aplicá-la em rela
çào a outros produtos. 

O fundamento do meu pronunciamento era, exatamente, 
mostrar que, por exemplo, na fórmula adotada até março de 1977 
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pelo próprio Governo Federal. a fórmula de Laspeyeres, o índice de 
preço·ao consumidor atingiu, na capital mineira, a cifra de 67,2%. E 
evidentemente, para o Rio de Janeiro, a partir de março, porque isso 
só se deu depois da chamada alta do chuchu, o Governo Federal alte-. 
rou, e é o próprio Ministro Mário Henrique Simonsen quem reconhe
ce. V. Ex' verá no meu pronunciamento, depois de lê-lo com mais 
cuidado, que isso deve ser alterado. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Nào é o próprio 
Ministro, somos nós. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - A fórmula é alte
rada? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Sim. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG) - V. Ex' pergun
tou: por que a inflaçào? Eu já expliquei a V. Ex': a inflação medida 
pelo aumento do índice geral de preço". 

Por isto é que eu ftllava em inflação, e o Senador Evelásio Vieira 
também. 

Lamentavelmente a Mesa me chama a atenção. Gostaria que 
V. Ex~ realmente lesse este trabalh_Q~ 

Sr. Presidente, vejo que realmente não vou ter tempo. Peço 
desculpas ao Senador Evelásio Vieira por não lhe conceder o aparte 
ao final do meu discurso. 

Sào 10uváveL~ os esforços no sentido de ser reduzido o pwcess.o 
inflacionário. No entanto, desconhecer peculiaridades regionais, ou 
mesmo nacionais, que tornam maiores os preços. no momento de 
reajustar os salários. é um critério que deixa de merecer o nosso 
apoio e compreensão. 

É urgente a tomada de decisões nesse campo, compreendendo, 
desde o combate decidido à influçào, aluando sobre as suas causas 
reais. até o cálculo. sem qualquer outra intenção que não a técnica, 
dos índices de preços. que assegurem aos salários pelo menos a 
recomposição das perdas imediatamente anteriores. 

Deixamos aqui, Sr. Presidente, estes comentários e estas suges
tões. que nos parecem necessârios, no sentido de resguardar, acima 
de tudo, o interesse da maioria da população brasileira, representada 
naqueles que oferecem o seu esforço silencioso para a construção do 
Pais. 

Gostaria apenas Sr. Presidente. de, setorialmente, chamar a 
atenção da Casa para isso. publicado ontem. com destaque, no Esta
do de Minas, no seu Caderno Agropecuãrio. Chamo também a aten
ção do Senador Virgílio Távora e do Senador EveIâsio Vieira, que fa
la tanto em exportação c importação. 

Veja Só. Senador Evelâsio Vieira: 

IMPORTACÃO DE ALHO' ESCÂNDALO NACIONAL 
A produção nacional está ameaçada pela importação de 

alho, produto .que o País pode perfeitamente ser auto-sufi
ciente em pouc.o tempo. bastando para isso cultivar mais oito 
mil ha (só em Minas, há um milhão e quinhentos mil ha de 
várzeas propícias para o plantio). 

E o agrônomo. que fala desse escândalo nacional que é a 
importação de alho - e nós estamos gastando divisas com isso -
faz algumas comparações inteligentes: 

I - O valor das importações de alho correspondeu em 
1977 a mais de um terço, 35 por cento do orçamento da 
EMBRATER cerca de Cr$ 2.272.880.00. para manter a assis
tência técnica. em todas associadas no Brasil. 

Correspondeu realmente a mais da metade, 57 por cen
to. dos Recursos Federais recebidos (cer.ca_ de 
Cr$ 1.376.612.00) e a mais de três quartos. 77 por cento, dos 
Recursos dos Estados e Territórios. cerca de 
Cr$ 603.302.000,00. 

2 - O valor das importações de alho correspondeu a 
duas vezes e meia os g.astos da EMATER - MG para manter 
1.200 técnicos na assistência técnica em Minas Gerais em 
1977. 

3 - O valor das importações de alho poderá manter
durante um ano 8.733 TécnIcos_Agrícolas ou 5.614 Engenhei

:[ 

ros agrônomos, Mêdicos-Veterinários, Engenheiros Flores
tais (profissionais que encontram atualmente sérias dificulda
des de empregos) na assistência técnica tão necessária à 
Agricultura, qu_e proporciona 63 pOr cento das divisas do 
País. 

Pagando petróleo 

4 - O valor das importações de alho poderá pagar 4 mi
lhões de barris de petróleo, quantidade que exigiria da Bacia 
Petrolífera de Campos aos rendimentos atuais (cerca de 5 mil 
barris por dia) um esforço de 800 dias. 

5 - o valor das impmtaçõ-es de alho em 1977 correspon
de a cinco Teleféricos, que o Brasil está comprando na Ale-. 
manha, para transportar concretos para a Barragem de 
Itaipu. 

6 - O valor das importações de alho em 1977 correspon
ç!eu a 1.73 vezes o valor das importações de feijão pelo Brasil 
nes.te mesmo ano (cerca de 70 m[[ toneladas_no valor de 400 
dólares a tonelada. 28 milhões de dólares). 

7 - O valor das importações de alho em 1977, cor
respondeu a quase duas vezes mais o valor não denacionado, 
de todos os empréstimos (contratos de financiamentos) feitos 
para a cultura do feijão no ano de 1975 (Cr$ 403.940.000,00 
conc.edidos a 32.888 produtores de feijão no Brasil). __ 

8 - O valor das importações de alho em 1977, foi dez ve
zes superior ao valor de todos os empréstimos agrfcolas, 
concedidos no mesmo ano para 3.590 beneficiários do 
PRODEMATA, com menos de tOO hectares, cerca de 
Cri 72.386.810.00. 

9 - O valor das importações de alho em 1977 equiva
leram a 4 vezes os subsídios que o Governo concedeu às _ 
exportações de arroz subsidiadas com 35 dôlares de um total 
de 380.000 toneladas. 

10 - O valor das importações de alho em 1977 cor
respondeu a mais da metade, 56 por cento, do valor de todos 
os produtos hortigranjeiros comercializados na CEASA-MG 
(cerca de 400 mil toneladas no valor de 
Cr$ 1.400.000.000,00). 

II - O valor das importações de alho, em 1977, cor
respondeu a 628 vezes o montante total de _empréstimos 
contratados concedidos a beneficiários do POLOCENTRO 
no Estado de Minas Gerais por Firmas Particulares de Plane
jamento e pela EMATER-MG (cerca de 782 contratados no 
montante de Cr$ 125.103.310,00). 

O crescimento do custo de vida em BelQ .Horizonte 
chegou aos 67.2 por cento o ano passado, contra 39,24 por 
cento de São Paulo e 43,1 por cento registrados no Rio de 
Janeiro, que é o índice tido como o padrão das elevações dos 
preços em todo o País. Este ano .a diferença se apresenta 
ainda mais nagrante, -pois, o índiCe de Belo Horizonte. em 
janeiro, foi de 6,3%, contra 2,7%. do Rio. 

Com a marca de 67,2 por cento. Belo Horizonte conquis
tou mais uma vez a liderança nos fndices de custo de vida, 
feito que vem amealhando, com algumas interrupções, desde 
1973. Na verdade .• fatores próprios de produção e 
comercialização contribuem para elevar os preços em Belo 
Horizonte. Mas a grande diferença em relação aos índices de 
outros Estados. particularmente do Rio de Janeiro, tem sua 
explicação nas metodologias empregadas. 

Qe fato. enquanto o IPEAD.- Instituto de Pesquisas 
Econômicas e Administrativas, de Minas Gerais, utiliza, para 
cálculo do custo de vida, em Belo Horizonte, Q método 
de Laspeyeres, a Fundação Getúlio Vargas aplica,· no Ri(), a 
Curva de Cunot - lnelasticidade Unitária, segundo o qual, 
se um determinado produto sobe de preço, a tendência do 
consumidor é substituí-lo· por outro, deixando este produto, 
portanto, de ser considerado no cálculo. 

Já o método de Utspeyeres considera que o consumidor 
não deixa de comprar o bem essencial à sua manutenção. Se 



294 Terça-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!o II) Março de 1978 

este tem seu preço aumentado. o consumidor apenas reduz a 
compra dO!i ~upérf1uos. 

Fórmula 

Na fórmula utilizada para determinar os índices do cus
to de vida, entram basicamente dois elementos: o chamado 
POF - Pesquisa de Orçamento Familiar, e o Indices de 
Preços ao Consumidor. Esse índice é calculado numa cesta 
fixa de 727 produtos, pesquisados semanal, quinzenal ou 
mensalmente, dependendo da categoria. Na verdade esta ces
ta de 727 produtos acaba se transformando numa cesta de 
quase 70 mil preços pesquisados, porque esse mlmero bãsico 
é multiplicudo pela quantidade de marcas e tipos de cada 
rroduto e pelo número de informante consultados. 

A Pesquisa de Orçamento Fmniliar, por sua vez, tem de 
ser feita no mínimo de dez cm dez anos. A primeira de Belo 
Horizonte foi feita em 1963 e a última hã apenas quatro anos. 
Dentro de um intervalo de dez unos, segundo Lacyr Martia, 
Diretor do IPEAD, ela não perde sua validade, porque os ele
mentos envolvidos, para o conjunto de uma população, 
variam muito pouco. 

O IPEAD, segundo o seu Dirctor, emprega um método 
estatístico que tem sido utilizado no mundo inteiro, levando 
em conta famílias de todas as classes. Para isso Belo Horizon
te foi dividida em áreas. subdivididas em ruas e quarteirões. 
Escolheram-se, aleatoriamente, 6 mil casas, a que correspon
dem 30 mH habitantes. A partir daí. determinou-se o tama
nho ótimo para a amostra que foi trabalhada na pesquisa: 
1.321 domicílios ou 6.246 pessoas. 

Além de Belo Horizonte, as 6nicas capíüils. brasileiras 
onde esse tipo de pesquisa engloba famílias de todas as ren
das são Fortaleza e Salvador. Em São Paulo. por exemplo, só 
foram consideradas na última pesquisa as famílias que têm 
renda de 2 a 5 salários mínimos: em Manaus, as famílias que 
ganham até 5.25 salário.s; em BrasHia e Belém, até 6 salários; 
em Recife, de 1 a 7 salários; e em Porto Alegre, só as famílias 
dos operários das indústrias de transformação. 

Na última pesquisa de orçamento familiar realizada no 
Rio de Janeiro, em 1967/6S foram computadas as fammas 
com renda até 5,24_s.alários mínimos. Em 1973, foi feita uma 
pesquisa específica para o setOr de alimentação, mas somente 
com habitantes de conjuntos da COHAB. 

A partir desses erros começam as distorções, segundo 
Lacyr Martia, porque é evidente que os resultados sàó v~li
dos apenas para a população analisada. Eles são divulgados, 
porém __ como se fossem válidos para toda a população. E o 
que é pior: os dados obtidos nas pesquisas de custo de vida 
do Rio de Janeiro são apresentados como se fossem verdadei
ros para todo o País, "o que é um absurdo". 

Dessa forma, além dos critérios nem sempre válidos de 
Pesquisa de Orçamento Familiar no Brasil, contribuem para 
distorcer os cálculos do aumento do custo de vida a fórmula 
utilizada e o tempo de validade dessa mesma pesquisa. A 
Pesquisa de Orçamento Familiar pode ser aplicada, com boa 
margem de segurança. durante dez anos. Mas há Estados no 
Brasil calculando índice de custo de vida com base por POF 
de 15 ou 16 anos atrás. 

o custo de "ida nas 1974 1975 1976 1977 

principais cidades % % % % 

Rio de Janeiro " 33,80 31,20 44,84 43,10 
São Paulo ..... 33,00 29,46 38,01 41,10 
Belo Horizonte 34,10 35,83 49,31 67,20 

Porto Alegre ......... 28,70 35,80 34,34 49,39 

Recife . . . . . . . . . . . 33,30 49,80 48,30 
Brastlia ......... 32,10 34,90 41,09 45,90 
Curitiba .......... _. 43,40 33,58 40,59 45,52 

Indice do custo de vida 
no Rio de'Janeiro 

O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getú
lio Vargas introduziu, a partir de março, na metodologia dos 
lndices de Preços ao Consumidor, uma fórmula nova de 
cálculo para o grupo Alimentação, diferente da que é utiliza
da para os outros grupos. 

Desse modo, para os produtos componentes do grupo 
Alimentação, é adotado um índice agregativo com ponde
rações fixas, admitindo-se a hipótese que a elasticidade-preço 
da demanda para e~tes produtos seja unitária. 

Assim, 

r P; ,J"' Lp; 
Onde: 

p'o 

Pi preço da iésima mercadoria no período T 

P'j ~ preço da: iésima mercadoria no perfodo T + 1 

ai = ponderação d2 iésima mercadoria, sendo 

al + él2 ..• + a n = 1 

--'- = 1 + Xi (acréscimo relativo no preço da- j~sima 

~ ~cadCri2) 

e I ::;; 1 + /). E.... obtém-se a fórmura: 
P , 

I ' ÔP a a 
~---~(l+xl'lrl+ \" Gln ? 1 Xj,' ~ ••• n·I-.xlli· 

Permaneceu para os demais grupos (Habitação, Serviços 
Públicos, etc.) a fórmula de Laspeyeres modificada de base 
móvel: 

em que: 

i jli .! !-·(::Jic::.: do f'i:t.:: 1':-;<1 i"ci"ç.;'o.A! ;-nê-~-o~;nI:-di,:t.;,mt1(lw 
te ;.mU.!110! 

q ql!ânUê::l-j~s 
p :; prt:ç~s 

Para a ponderação básica, manteve-se a correspondente 
aos valores 00 PU' determinados através da última pesqui
sa de Orçamentos Familiares. realizada pelo Instituto em 
1973, bem como o número de mercadorias e serviços abrangi
dos pelo índice (ver Conjuntura Económica, junho de 1974). 

Na Alimentação, os pesos são os mesmos determinados 
pela pesquisa, enquanto que para os demais grupos são deter
mináveis através da aplicação da fórmula de Laspeyres de 
base móvel. 

Pela nova fórmula, passa-se a admitir, no caso dos bens 
alimentares, que as quantidades consumidas variam (reação 
do consumidor) com as modificações dos preços. Em outras 
palavras, o consumidor destina proporção constante do seu 
orçamento para aquisição de cada um dos produtos de 



Março de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Terça-feira 14 295 

alirncntuçào que forma o cesto dessas mercadorias. utilizado 
para a construção do índice. 

A questão que se coloca com a elasticidade-preço da 
demanda igual a 1 é a da maior capacidade de substituição 
dentro do conjunto dos bens alimentares vis-à-vis das outras 
'formas de consumo, quando os preços se modificam. 

Alguns podem questionar que, na falta de observações 
empíricas, a hipótese da elasticidade-preço unitária é tão 
arbitrária como a ausência "de reação do consumidor, implíci
ta no índice de laspeyres c~nvencionál. Contudo, o Instituto 
Brasileiro de Economia preferiu ado tá-la, por considerar ser 
esta uma aproximação melhor da realidade, enquanto não 
vêm a lume os resultados de nova pesquisa de Orçamentos 
Familiares que revelem as modificações havidas na estrutura 
dos consumos alimentares, para as classes de baixa renda, de 
1973 a esta data. Outros poderão argUir sobre a tempestivi
dade da modificação introduzida, especialmente quando os 
preços da alimentação, e dentro desta os das hortaliças e legu
mes, sobem com mais intensidade. 

No primeiro caso, a colocação é teórica e a questão pode 
permanecer cm aberto num debate acadêmico em torno da 
natureza das funções-consumo. No segundo questionamen
to, a posição e política e o Instituto prefere conservar sua 
postura de neutralidade. Tanto mais que este -índice não é 
base de qualquer forma ou tipo de correção monetária. 
Convém apenas não esquecer que-,- nos cultivos de ciclo curto, 
os movimentos de alta podem rapidamente ser compensados 
por movimentos de baixa. Assim, o efeito de alta sobre o índi~ 
ce de Preços ao Consumidor também pode ser compensado 
se da observação para períodos mensais se passa à obser~ 
vação do movimento de preços para o período anual. 

Seja como for. nenhuma informação deixou de ser 
opor~unamente transmitida ao público e esta breve nota 
apenas completa, para os leitores da Conjuntura Econõmica, 
a notícia sobre a modificação da .fórmula introduzida no 
lndice de Preços ao Consumidor, a partir de março. 

o custo de vida artificialmente baixo 

Diretor do IPEAD desde 1927, professor de Estatística e 
pesquisa de Mercado na Faculdade de Ciências Econômicas 
de Minas Gerais e assessor -da Carteira Habitacional da Cai
xa Econômica Estadual, Lacyr Maffia repele os rumores de 
que estaria sofrendo pressões para minimizar os alarmantes 
índices de custo de vida registrados em Belo Horizonte. 

Mas não desmente que o próprio Governo terja"reco~ 
mendado a utilização de Fórmulas que mostrassem abran
damento do crescimento do custo de vida. "Recomendações 
do Ministro da Fazenda nesse sentido podem ser vistas em 
qualquer jornal", diz ele: "Isso nào é mais mistério. A 
propósito, também não é correto falar que a inflação de 1977 
foi menor do que em 76, uma vez que foram utilizadas neste 
cálculo sistemáticas diferentes", acrescenta~ 

Segundo ele, basta comparar as curvas de crescimento 
do custo de vida em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. En
quanto a Fundação Getúlio Vargas e o IPEAD aplicavam a 
mesma sistemâtica, - Laspeyres, as curvas eram semelhan
tes, revelando crescimentos proporcionais. Mas depois que a 
FGV começou a usar a fórmula mista, empregando co-crité
rio de Elasticidade Unitária Preço-Demanda para os produ
tos de Alimentação, e Laspeyres para os demais, a partir de 
1976, houve uma diminuição brusca do crescimento do custo 
de vida no Rio de Janeiro, enquanto o de Belo Horizonte con· 
tinuou aumentando da mesma maneira. 

Efetivamente, o fato de os índices do custo de vida em 
Belo Horizonte teimosamente insistirem em sobrepujar todos 
os outros, preocupa as autoridades monetárias do País. Tan
to e assim que o Governador Aureliano Chaves deveria ter re
cebido o Diretor do IPEAD no dia 3 de janeiro"TseTía a pri-

meira audiência do Governador em 1978). A reunião, contu~ 
do, foi adiada para outra data não definida_ O IPE.AD deverá 
apresentar, então, ao Governador Aureliano Chaves, o cresci~ 
menta do custo de vidã em Belo Horizonte através de dois 
métodos - utilizado rotineiramente e o da Fundação Getú
lio Vargas, para comprovar se o custo de vida do Rio de ja~ 
neiro é artificialmente diminuído em função da metodologia 
empregada ou, ao contrário, se o IPEAD é que calcula er
roneamente o custo de vida em BH. 

O certo é que os aumentos de custo de vida na malar par
te das cidades brasileiras, onde são calculados os índices de 
preços, em 1977, superaram os registrados em 1976. Esses re
sultados, segundo os técnicos, constituem uma segura indica
ção de que a batalha contra a inflação ainda está longe de ser 
ganha. Com efeito, dos 11 institutos -que -medem o movimen
to de preços nas principais regiões metropolitanas, 6 indica
ram um agravamento da inOação, em 1977,4 indicaram um 
abrandamento. 

Em 1977, sem considerar os métodos utilizados, os me
nores aumentos no custo de vida ocorreram em São Paulo, 
onde o IPE e o DIEESE registraram 39,2% e 40,1%, respecti
vamente, e no Rio, onde a FGV registrou 43, t %. Nas demais 
cidades oa aumentos ficaram entre 43,4% e 48,3%. 

Belo Horizonte, mais uma vez primõu pela excepcionali
dade: 67,2%. 

Argumenta-se que seria mais válida uma média pondera
da das variações obtidas em cada cidade, utilizando-se a po
pulação de cada uma como base da ponderação. 

O Ministério do Trabalho, hã alguns anos, diz que vem 
considerando uma variação média do custo de vida, obtida 
com a base em dados levantados em 14 Regiões Metropolita
nas, que aplica em suas fórmulas de reajustes salariais. Entre
tanto, continua fazendo segredo dos índices que considera, 
bem como do método que utiliza para obter uma ponderação 
que julgue adequada. 

A padronização do cálculo foi tentada em 1973, num Se
minário de Institutos que elaboraram índices de custo de vi
da, realizado em São Paulo. Mas a grande maioria não obede
ceu e Minas continua quase como caso isolado, aplicando a 
fórmula considerada a mais correta naquele Seminário, que é
a de Laspeyres. 

De todo modo, a média aritrriétíca dos aumentos nas di
versas Capitais em 1977, foi de 46,95 por cento (4,12 por cen
to a mais do" que a média de 42,83 por cento obtida em 1976). 
E foi a maior registrada desde o início do Governo Geisel. 
~ Ainda sobre a padronização dos métodos e elaboração 

de um índice médio Nacional, Maffia diz que não se pode 
afirmar que os resultados dos trabalhos feitos pelo IPEAD, 
em Belo Horizonte, retratem a realidade. "Aliás, reconhece 
ele, talvez seja até impossível, pela complexidade dos fatores 
que entram na determinação desses resultados". 

É por isso, Sr. Presidente, que nesse meu pronunciamento conti
nuamos a afirmar que houve modificação da fórmula de cálculo para 
Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e que o processo inOacionário neste 
País, lamentavelmente, ainda não está controlado. (Muito bem!) 

O Sr. Virgílio Tál'ora (ARENA - CE) - Sr. Presidente, peço a 
palavra como Uder. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Virgílio Távora, que falará como Líder. 

O SR. VIRGILlO TÁVORA (ARENA - CE. Como Líder. 
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, nossa intervenção 
é apenas para deixar bem cIãro ao Plenário que a Maioria lerá, com 
toda a atenção. o discurso do eminente Senador Itamar-Franco, 
máxime na parte que não nos foi dado ouvir, para, então, responder, 
com dados esclarecedores. a S. Ex' Mas, neste momento, não pode 
deixar de ficar bem claro, aqui, que a conceituaçào que procurãmos 
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fazer do que fosse inflação, do que fosse índice de custo de vida no 
Rio de Janeiro - duas coisas completamente diferentes - tinha por 
objetivo justamente apreciar as modificações havidas na apticação 
das fórmulas, principalmente da de Laspeyres, que avaliam, de uma 
forma tão perfeita quanto possível, com as imperfeições que as es~ 
tatísticas nos fazem sempre cair. o aumento dos preços dos principais 
produtos brasileiros, Isso é que nós queríamos deixar bem claro 
aqui, e mostrar que o Governo numa economia altamente indexada, 
como é a economia brasileir.a, não pode. de maneira nenhuma. 
mesmo que quisesse, pratic:u facilidades que não seriam facilidades 
no caso desses números e sim leviandades, 

Essa era a .declaração que queríamos fazer em nome da Maioria. 
deixando claro que, uma vez lido O pronunciamento de S, Ex'. 
vamos, inclusive, se o Plenário tiver oportunidade e paciência de nos 
ouvir, explicar justamente os fundamentos das diferentes fórmulas 
que apreciam a variação desses., e. ao mesmo tempo, quanto ao custo 
de vida, dar. embora resumidamente, os principais-subitens, e dentro 
desses itens as alíneas, que fazem concluir os órgãos de apreciação da 
variação desses índices, 05 resultados aqui apresentados em termos 
dubitativos. 

o Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - Permite. V. Ex' um 
aparte? 

O SR. VIRG[UO TÁVORA (ARENA - CE) - Com prazer 
acolhemos o aparte do eminente Senador Itamar Franco, 

O Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - Se V. Ex' me permite, já 
nào vou nem usar minha argumentação e sim a argumentação do 
Diretor do IPEAD de Belo Horizonte, o economista Lacyr Maffia, 
quando na minha argumentação focalizei a diferença de cálculo 
entre Belo Horizonte e Rio de. Janeiro. Veja V, Ex', então, aquele 
diretor falando: 

"Mas não desmente que o próprio Governo teria 
recomendado a utillzação de Fórmulas que mostrassem 
abrandamento do crescimento do custo de vida. 
"Recomendações do Ministro da Faz.enda nesse sentido po~ 
dem ser vistas em qualquer jornal", diz ele. "Isso não é mais 
mistério, A prop6síto, também não é correto falar que a infla
ção de 1977 foi menor do que em 76, uma vez que foram uti
lizadas neste cálculo sistemáticas diferent~?\ .. aç;rescenta. 

Segundo ele. basta comparar as curvas de crescimento 
do custo de vida em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, 
Enquanto a Fundaçào Getúlio Vargas e o IPEAD aplicavam 
a mesma sistemática, Laspeyres, as curvas eram semelhantes, 
revelando crescimentos proporcionais. Mas depois que a 
FGV começou a usar a fórmula mista, empregando o critério 
de Elasticidade Unitária Preço-Demanda para 05 produtos 
de Alimentação, e Laspeyres para 05 demais, a partir de 1976, 
houve uma diminuição brusca do crescimento do cus.to de vi
da no Rio de Janeiro. enquanto o de Belo Horizonte con~ 
tínuou aumentando da mesma maneira." 

() SR. VIRGIUO T,\\'ORA (ARENA - CE) - Sr. Presidente 
e Sr~, Senadorc~, como dis~emos. goslaTÍumos de ver o dlsçurso de 
S. E:..~ cmno um todo para depois respondê-k), mas não fugimos ao 
dehale dessa parte, nuo! Eminente Senador, o maior elogio que se po
de raJ;!!"r à llrerição, hoje. do çusto de vida e do índke innw.:iomirio, 
ICita peJa Fundaç1ill Getúlio Vargas. é a comparação dos seus resulto.!
dos com os resultadus do OJEESE. aqui tào !'a!ad.o pelo ilustre Líder 
do partid\) de V. E. ... ~, até 31 de dezemhro de 1977, 

O Sr. Itamar Franco (MOS - MG) - Ainda é o Líder. Excelên-
cia, 

O SR. VIRG[UO TÁVORA (ARENA - CE) - Então. vê 
V. Ex', que está mais atualizado do que nós, sobre 05 problemas de 
seu Partido. Pois bem, o DIEESE apresentou, utilizando a mesma sis
temática de cálculo da Fundação Getúlio Vargas, estes meses, índi
ces um pouquinho menores do que aqueles apresentados pela Funda
ção Getúlío Vargas, E nào pode passar pela cabeça de ninguém que o 

OIEESE, cuja função fundamental é - no dizer dos seus defensores 
- uma afericão exata do que seja o aumento do custo de vida e da 
ínnação. para a defesa dos direitos dos diferentes sindicatos dos tra
balhadores paulistas, que ele fosse, em termos de bom mocismo, con
cordar com o cálculo da Fundação Getúlio Vargas, 

O Sr. Evelásio Vieira (MDS - Se) - Permite V, Exf um apar-
te'? 

O SR. VIRGIUO TÁVORA (ARENA - CE) - Era o que 
desejávamos d~ixar bem claro. Mas, desde já prometemos - vamos 
pegar o lápis - todas as diferentes fórmulas... - -

O Sr_ Itamar Franco (MDB - MG) - Vou aguardar a explica
ção mais convincente de V. Ex~ 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE)- ... que V. E,' 
poderá ver de aferiçào do aumento desses índices mês a mês: e vc:rã 
V. Ex' que o interesse máximo do Governo é chegar não à verdade, 
mas ao mais próximo da verdade, pelos renexos que esses índices têm 
em toda economia altamente indexada, como .ela é. Daí por que dis~ 
semos exatamente, que a idéia dominante do Govero.Q é chegar a 
uma assintota de toda a verdade. pois da verdade - nós já o dis
semos aqui várias vezes - nào sejulga o Governo detentor, 

Com prazer. ouviremos o eminente representante de Santa Cata-
rina. 

O Sr. Evelásio Vieira (MOB - SC) - V. Ex'. com toai!. a inteli
gência de que é dotõ:ldo, e com a grande vidência· que tem· das coisas 
econõmicas, e utilizando uma adjetivação altamente sofisticada 
desse campo. com tudo isso, não conseguiu rebater o cerne do pro
nunciamento do Senador Itamar Franco. A Fundação Getúlio Var
gas, ·para buscar o índice de elevação do custo de vida, pesquisa no 
meio atacadista, pesquisa no meio dos varejistas, busca os resul~ 
lados. O mesmo procede o DIEESE~ apenas na área de São Paulo. t 
feita a divulgação dos resultados obtidos. como se fosse a média na
cional, mas que não é, porque V. Ex'. com a prõpria honestidade 
que o caracteriza, reconhece que não há uma estrutura que permita 
ter o resultado de âmbito nacional. Assim, os resultados dos índices 
do Rio de Janeiro e de São Paulo, que são, na verdade, as cidades 
onde o custo de vida menos sobe, não refletem com fideHdade o índi
ce.do custo de vida no restante do Brasil. 

OBR. VIRGILlO TÁVORA (ARENA - CE) - Mas. eminen
te Senador, V, Ex' está se sangrando na veia da saúde. E nào foi o 
que dissemos? Nós negamos. aqui, o valor do índice. Na forma 
talvez um pouco c:ntesianamente dissemos, claramente: vamos pri
meiro de tudo saber o que a nobre oposição entende por índice 
innacionario. em termos de cálculo, Nào foi isso que dissemos? Para 
podermos discutir. E, então, dissemos como o índice de innação é 
calculado pela Fundação Getúlio Vargas, Demos a fórmula -
vamos repetir: é média ponderada, índice dez. dos seguintes fatores: 
índice de preço por atacado, coeficiente" 6; índice de custo do Rio de 
Janeiro, coeficiente 3; índice de custo da construção civil -
coeficiente I. Poder-se-ia discutir se esses coeficientes estavam justo. 
mas a série é homogênea, Desde o início, desde a primeira previsão 
feita pela Fundação Getúlio Vargas, assim o é, A dificuldade está na 
aferição do custo de vida. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - E foi alterada a partir de 
março, no Rio de Janeiro, V. Ex~ vai ver que foi alterada, 

O SR. VIRGILlO TÁVORA (ARENA - CE) - ... porque ·no 
custo de Vida entram os elementos mais díspares de cidade para ci
dade. 

Se no orçamento do habitante do Rio de Janeiro - digamos
a alimentação entra com coeficiente "x", quando chega a São Paulo 
a variação percentual não é mais "x" ,_~ 

O Sr. Itamar Franco (MDS - MG) - Aí está o engano de 
V. Ex' 

O SR. VIRGILlO TÁVORA (ARENA - CE) - Então, essa é 
a grande dificuldade na aferição do custo de vida, po"rque os hábitos 
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e os modos de viver, os hábitos e os modos de se ceder à_ pecúnia 
variam muito de uma capital para outra. E a dificuldade que hâ -
repliquemos V. Ex' - ... 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Não. V. Ex.' es.tá elabo
rando num pequeno engano, se me permite. Em relação ao índice de 
custo de alimentação - a partir de março - , não se trata de deter
minado produto de São Paulo, de Belo Horizonte, ou de Florianópo
lis, onde quer que for. Houve alteração no cálculo da fórmula para 
os índices em relaçào ao problema de alimentação. 

O SR. VIRGIUO TÁ VORA (ARENA - CE) - Mas, eminen· 
te Senador. V. Ex. está equivocado. Não é a partir de março. Tem 
havido variadíssimas vezes. 

o Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - S6 um minuto.- V. Ex.' 
vai ler com atenção e verificarão Sobretudo houve em março. porque 
ocorreu a chamada inflação do chuchu. Então, o Governo tinha que 
alterar. e alterou o índice no Rio de Janeiro. 

O SR. VIRGIUO TÁVORA (ARENA - CE) - E não foi s6 
em março. O Governo procura aquilo que é a assíntota da verdade. 

O Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - E o Governo não escon
deu essa alteração. Ele não pôde. 

O SR. VIRGIUO TÁVORA (ARENA - CE) - Primeiro que 
tudo. o Governo não esconde nada. V. Ex' já ouviu de nossa boca e 
não procuramos esconder coisíssima nenhuma. Tudo o que V. Ex-'s 
perguntam, de nossa ciência, é aqui explicado. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - V, Ex' vai-me permitir. 
V. Ex~ sempre tem procurado responder à Oposição, quando ela per
gunta. No entanto, se V. Ex' for verificar os Anais da Senado Fe
derai há de verificar que muita coisa deixou de ser respondida à Opo
sição.. A Oposição é que tem falhado, porque realmente não tem co
brado, Que há muita coisa que se pergunta aqui e não ê respondida, 
há, Excelência. Há muita coisa. 

O SR. VIRGILlO TÁYQRA (ARENA - CE) - O dever da 
Oposição, eminente Senado.r, é justamente pedir contas de tudo que 
não lhe é respondido. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - Não. vamos desviar o as
sunto. V. Ex' vai ler todo o pronunciamento. Então, vai verificar 
qual foi o cerne. qual o núcleo do meu pronunciamento. 

O SR. VIRGIUO TÁVORA (ARENA - CE) - Mas, o que 
dissemos há pouco'? Que íamos ler o pronunciamento de V. Ex' Ha
víamos chegado já quase ao fim do mesmo e faríamos um estudo das 
diferentes fórmulas de aferição, a começar pela Lespeyres. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - V. Ex' vai verifi
car que houve modifLcaçãQ em relação a Lespeyres no Rio de Janei
ro. Houve alteração. e violenta alteração. 

O SR. VIRGILlO TÁVORA (ARENA - CE) - Houve, mas 
nào foi só em março. Nãa! 

O Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - v. Ex' já está concor
dando. Quero dizer em marÇO_o 

O SR. VIRGIUO TÁVORA (ARENA - CE) - A verdade é 
assintótica. Já dissemos aqui, várias vezes, que o Governo sempre 
procura apresentar um .estudo cada vez mais aperfeiçoado _daquilo 
que pode ... 

O Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - Para baixo, não é, Exce~ 
lência'? A baixando o índice. 

O SR. VIRGIUO TÁVORA (ARENA - CE) - ... representar 
a verdade. V. Ex~ acha que abaixando o índice ... Nós lho mostrare~ 

mos, na próxima vez, lendo o seu discurso, para depois não dizer que 
nada ficou respondido a todo esse conjunto de observações feito por 
V. Ex' Então, vamos deixar bem claro que o nesso campromisso. é 
mostrar as diferentes fórmulas de avaliação, o por que dessas fórmu-

las e mostrar que V. Ex~ não precisa ficar de sobressalto. Não foi 5.6 
em março de 1977, não! Isto. é uma evo.lução constante, é um aperfei
çoamento que procura uma Fundação séria. como a Fundação Getú
lio Vargas. como poucas existentes neste hemisfério, que procura, 
realmente, atingir um ponto o mais aproximado da verdade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta é a declaração da Maiori_a. 
ao mesmo tempo. em que felicitamos a veêmencia. - pensávamos 
fosse do. novo Uder. mas estamos sabendo que ainda permanece co
mo Uder o antigo - felicitamos a veemência com que começa a de
sempenhar suas funções o novo Líder interino da Oposição. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr, Presidente, (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho 
Dinarte Mariz - Milton Cabral- Murilo Paraiso - Itamar Fran
co _ Gilvan Rocha - Orestes Quércia - Accioly Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está finda a Hora 
do Expediente, 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n9 156, de 1977 (apresentado pela Comissão de Constituição 
e Justiça como conclusão de seu Parecer n9 1.305, de (977), 
que suspende a execução dos _artigos Z02 e 203 da Lei 09 772, 
de 9 de dezembro de 1971, do Município de General SalgadQ, 
Estado de São Paulo. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa.) Aprovado. A matéria irá à Comissão de 
Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 156, DE 1977 

Suspende a execuçào dos artigos 202 e 203 da Lei n\' 772, 
de 9 de dezembro de 1971, do Municipio de General Salgado, 
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 14 de setembro de 1977. nos autos do Recurso Extraordinário 
n\' 87.592, do Estado de São Paulo, a execução. dos artigos 202 e 203 
da Lei n\' 722, de 9 de dezembro de 1971, do Munfcfpio de General 
Salgado, daquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 2: 

Discussão, em turno único, do Parecer n\' 1.225, de 
1977. da Comissão de Economia. que conclui pelo arquiva
mento da Mensagem Presidencial n\' 313, de 1977 
(n9 483/77, na origem). solicitando autorização do Senado 
Federal para que a Prefeitura Municipal de Itaporanga 
D'Ajuda (SE), possa elevar em Cr$ 1.927.200.00 (um mi
lhão, novecentos e vinte e sete mil e duzentos cruzeiros), o 
m"ClOtante de sua dívida consolidada. 

(Tendo, ainda, Parecer, sob nq 1.226. de 1977, da Comis
são de Constituição e Justiça, pelo arquivamento.) 

Em discussão o parecer. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra irei decla

nir encerrada a discussão. (Pausa.) Encerrada. 
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Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma~ 
ncrer sentados. (Paus,a.) Aprovado, 

Aprovado o parecer, a matéria serã arquivada. 

E o seguinte o parf?cer aprovado 

PARECER N' 1.225, DE 1977 

Da Comissão de Economia, sobre a l\'lensagem n~ 313, de 
1977 (n~ 483, de 1977, na origem) do Senhor Presidente da 
República, submetendo ao exame do Senado Federal, proposta 
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, objcthando a ele
vação temporária do montante da dívida consolidada interna da 
Prefeitura Municipal de Itaporanga O'Ajuda (SE) em 
Cr$ 1.927.200,00 (um milhào, novecentos e vinte e sete mil e 
duzentos cruzeiros) o montante de sua dhida consolidada in~ 
terna. 

Relator: Senador Augusto Franco 

Com a presente Mensagem (n9 483, de 1977. na origem) o 
Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Fe· 
deral, propostu objetívando a elevação temporáría do montante da 
dívida consolidada interna da Prefeitura Municipal de Itaporanga 
D' Ajuda. Estado de: _ Sergipe, a elevar em Cr$, 1,927.200,00 (um 
milhào, novecentos e vinte e sete mil e duzentos cruzeiros) a fim de 
contratar empréstimo junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A .• 

d_cstinado ao financiamento da construçao do Mercado Municipal 
daquela localidude. 

2. O empréstimo a ser contraído teria as seguintes condições 
gerais: 

"A - Valor: Cr1 l,927.20U,00 (em complementação ao 
financiamento a ser obtido junto--à referida Instifuíçao, no va~ 
10r de Cr'i:> 472.800,OU, independentemente de autorização 
e,.<;pecffica do Senado Federal); 

B- Prazos: 
I - de caréncia: 12 meses; 
2 - de amortização: 84 meses; 
C - Encargos: 
I -- juros de 7% a.a.; 
2 - correo;-'lo monetária idêntica aos índices fixados para as 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); 
O - Garantias: vinculação de cotas do Fundo de Participa· 
ção dos Municípios (FPM); _ 
E - Destinado dos recursos: construção do Mercado 
Municipal." 

3. Segundo os registros do Departamento da Divida Pública. o 
Municipio de Itaporanga D'Ajuda (SE) não apresenta qualquer 
compromisso inscrito na sua dívida consolidada interna até a 
presente data, conforme o quadro a seguir: 

Cr$ mil 

Discriminação 

Posição em 
31-8-77 
(AI 

Operacão a ser 
realizada indepen

dentemente de 
autorização 

Operação 
sob 

exame(C) 

Situação posterior 
às contratações 

pretendidas 
(DI=(B+C 

[- [NTRALlM[TE 
Por contratos 

II - EXTRALlMITE 
[II - TOTAL GERAL 

4. A Resolução n9 62, de 1975. com as alterações introduzidas 
pela de n9 93. de 1976, ambas do Senado Federal. estabeleceu para a 
dívida consolidadu dos _EstadpLc Municípios. novos limites máxi
mos.levando·se em conta os seguintes critérios (art. 29 , itens I, II. III 
e IV): 

'" - O montante global não poderá exceder a 70% (set~nta 
por cento) da receita realizada no excrdcio financeiro: 
II - J crescimento real anual da dívida nuo poderá 
ultrapassar a 20% (vinte por cento) da receita realizada: 

111 - O dispêndio anual com a respectiva liquidação 
compreendendo o principal e acessórios, não poderá ultrapas
sar 15% (quinze por cento) da receita realizada no exercício 
financeiro anteriár. 

IV - r\ responsabilidade dos Estados e Municípios pela 
emissão de título!) da dívida pública não poderá ser superior a 
50% (c.Ínquenta por cento) do teta fixado no -item I deste 
urtigo." 

5. Nu forma do ari. 29 da Resolução n9 62. de 1975. (alterada pe
la de n~ 93/76) a dívida consolidada interna deveria situar-se nos 
seguintes limites máximos: 

"I - mOntante global == Cr$ 1.654,7 mil: 
1 1- c-rescímento real anual == Cr$ 472,0 mil; 
111- dispêndio anual máximo = Cr$ 354,6 mil." 

6. Entretanto. com a aprovação em pauta, a dívida interna 
intralimite do Município cm questão ultrapassará os limites que lhc 
foram flxudos pelos itens I. II e III do artigo 2~ du citada Resolução, 

472.8 
472,8 

472,8 

1.927.2 
1.927.2 

1.927 .2 

2.400.0 
2.4UU.O 

2.400.0 

_ ~onformc se verifica no parecer do Conselho Monetário Nacional, 
anexo ao processado. 

7. Para que viesse a ser efetivada a operação em pauta, haveria 
nçccssidude de autorizp.ção, específica. uma vez que ficariam 
extrupoJados os parâmetros fixados pelos itens I. II e III do artigo 29 
du Resolução n~ 62, de ! 975. conforme se verifica a seguir: 

'" - rvlontante global Cr$ 2.400,0 mil; 
II - Crescimento real anual CrS 1.200,0 mil; 
111 - Dispêndido anual máximo CrS 366,9 mil." 

8. O parecer do Banco Central do Brasil enviado ao Conselho 
M,onetário Nacional, conclui que a margem de poupança real da 
Municipalidade é negativa (-512 mil). razão por que entende aquele 
órgtlo ser desacons.elhável no presente exercício qualquer elevação 
tcmporôria dos parâmetros estabelecidos pelas mencionadas Resolu· 
ções n"s 62. de 1975 e CJ3. de 1976. 

CJ. Poderá aquela municipalidade realizar parte da operação jun
to ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., ou seja. Cr$ 478.800.00, in· 
dependentemente de autorização específica do Senado federal, poi~ 
ainda tem o referido Município. capacidade pura tal operução, 
atingindo assim. os limites fixados pelos itens l, li e m do art. 29 da 
Rc:soluç50 n9 62/75. 

10. Pelas razões expostas. concluímos pelo arquivamento da 
presente Mensagem, feita a devida comunicação ao Banco Central 
do Brusil (Departamento da Divida Pública - OEDIP). tendo em 
vista que o atendimento parcial da Prefeitura Municipal de Ita· 
pomnga O'Ajuda (SE) poderá se processar sem a autorização 
esrecífka do Senaqo FederaL 
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É,) purcccr. 
S~I1a das Cl)mi~sões, 25 de novembro de 1C)77. - Marco:;; Freire. 

Prcsido.::nte - Au~usto Franco. Relator - Milton Cahral - 1\1urilo 
Paraiso - Otuir Bct'ker - Robt'rto Saturnino - luiz Cavalcantt'. 

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada a maté-
ria constante da Ordem do. Dia. 

Ainda há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelásio Vieira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - se. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A estratégia económico-financeira estabelecida nos últimos 
anos neste País, tem sido alvo de críticas constantes de nossa parte, 
de outros companheiros do nosso Partido, também de alguns da 
Aliança Renovadora Nacional e de vários setores importanles da vi
da nacional. 

Em algumas oportunidades em que abordamos o assunto fo
mos contraditados por elementos que têm a responsabilidade de 
defender o Governo nesta Casa, os quais asseveram que fazemos as 
críticas apenas com o intuito de criticar, no exercício da nossa posi
ção oposionista, o que nãoê-vefdade, porque a nossa preocupação 
em fazer as críticas ao Governo é a de colaboração, para que o 
Governo corrija os erros, as distorções' existenteT~'. e, buscando o 
aprimoramento e, com isso, possamos alcançar o progtesso" O de:-,en
volvimento da sociedade brasileira. ' -, 

Sempre que possível e sempre que as oportunidades se oferecem, 
tenho buscado o depoimento de pessoas insuspeitas, inclusive de pes
soas do próprio meio governamental, para provar que as nossas teses 
sào as corretas, que os nossos pontos de vista são os mesmos das pes
soas que têm um horizonte maior, pessoas essas que prãcuram olhar 
os problemas nacionais com uma imparcialidade melhor e maior. 
Quero, nesta oportunidade, trazer o depoimento do ex-Ministro da 
Indústria e do Comércio, Sr. Severo Gomes, em relação à política 
económica que se adotou neste País e que está a prejudicar todos os 
setores que constituem a sociedade brasileira. Na última semana, o 
Sr. Severo Gomes, que foí Ministro do Governo Castello Branco, 
que foi Ministro. atç há pouco, do Governo Ernesto Geisel, referin
do-se à economia de mercado em nosso País, disse: 

"O jogo das forças de mercado deve exprimir as neces
sidades do povo e permitir uma competição que possa satisfa
zê-las nas melhores condições". 

Exatamente o que temos pregado desde que chegamos a esta 
Casa. ou seja, que o modelo económico deveria estar mais voltado 
para o mercado interno e menos para o mercado externo. Deverra~ 
mos estar mais preocupados em produzir bens com possibilidades de 
acesso para os brasileiros, entrç:tanto, o que estamos a verificar é o 
Governo estimular, induzir a produção de bens sofisticados, sem 
capacidade de absorção por parte da maioria dos brasileiros. O 
Governo se preocupa em estimular a produção de automóveis de lu~ 
xo, automóveis esportes. O Governo se preocupa nã. produção e 
também estimula o consumo de aparelhos de televisão em cores, 
estimula o rayhan para uma sociedade que ainda não atingiu o 
estágio em condições de poder utilizar esses bens, quando deveria ser 
a preocupação fundamental, a de produzir artigos populares, que o 
nosso povo tivesse condições de adquiri-los, produzir alimentação, 
desenvolver um plano, um projeto habitacional para diminuir o gran· 
de déficit, particularmente dos trabalhadores brasileiros. Assim, o 
Senhor ex-Ministro Severo Gomes confirma aquilo que a Oposição 
vem dizendo semanalmente nesta Casa, na crítica que faz em relação 
a estratégia económica estabelecida nos últimos anos neste País_o 

Sobre o crescimento anual de 10%, durante o período de 1968 a 
1973. quando sobreveio a crise do petr6leo, diz: nA sustentação por 
um período, relativamente, longe das taxas alcançadas, não deixaria 
de gerar ou acentuar algumas distorções, Ei-las: O enfraquecimento 
relativo da empresa privada nacional"; - de que tanto temos falado 
mas que, infelizmente, os arautos do Governo nesta Casa procuram 

negar _., a persistência de distorções no processo· de distribuiçào de 
renda; "- de que t3mbém falamos constantemente e que outros seto
res importantes do Pais proclamam, mas que homens importantes do 
Governo nesta Casa procuram negar _" a permanência dos 
desníveis regionais do desenvolvimento; "- o mesmo-" a degenera
çào das condições de vida dos grandes centros urbanos", item por 
item, o que falou o ex-Ministro da Indústria e do Comércio é aquilo 
que o MOB tem dito nesta Casa, provando que o nosso trabalho é 
patriótico, é responsável e que buscamos apenas a correção das dis
torções, para reencontrarmos o verdadeiro caminho de desenvol
vimento do povo brasileiro. 

O Sr. Virgilio Távora (ARENA - CE) - Eminente_Senador, 
agora ou quando achar conveniente,.conceda-nos um aparte. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - No meu futebol, 
V. Ex' tem ingresso a qualquer hora. Ouço o Senador Virgílio 
Távora. 

o Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - A generosidade do 
orador é conhecida. Então, sem abusar da mesma e sem querer fazer 
jogo de palavras, pergunto: autoria de quem esses conCeitos? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Do empresário 
brasileiro, que tem muito espirito nacionalista, Severo úomes, .ex
Ministro da Indústria e do Comércio e ex-Ministro da Agricultura, 
em todo o período re~·91ucionário. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Grato a V. Ex' Jus
tamente são conceitos emitidos pelo ex-Ministro da Indústria e do 
Comércio, responsável e solidário pela poHtica governamental no se

, tor, - nào lhe fazemos a injustiça de dizer que "não o fosse, até a sua 
demissão, por assuntos que nào eram de' divergência de campo 
económico e sim pronunciamento político à época. Então, não ne
gando os atributos da personalidade do autor citado, queremos ape
nas afirmar que, no particular, parece-nos que não deve ser um autor 
muito seguido porque, justamente, se S. Ex.f achava tudo isso, não 
devia, durante todo o tempo em que prestou seus bons serviços -
assinalamos que foram bons mesmo - ao Governo Geisel não devia 
ter com essa diretriz concordado. 

O' SR. EVELÃSIO VIEIRA (MOB - SÇ) - Ele foí Ministro 
da Agricultura no Governo Castello BrancO. Teve uma atuação que 
correspondeu inteiramente à expectativa dos homens do Governo, 
tanto é que, mais tard5, o Senhor General Ernesto Geisel, ao assumir 
a Presidência. foi buscá-lo novamente para os quadros do Governo 
por ser homem capaz. Teve divergências, fez críticas eni.· vârias 
oportunidades em relação à estratégia económica como Ministro. Te
ve posições firmes e públicas em defesa do empresariado nacional e 
combateu os excessos de privilégios às eIllpresas multinacionais. 
Afastou-se do Governo, mas não se afastou de seus pontos de' vista, 
Vem a público agOra - quando é convidado e aceita ser candidato à 
Vice-Presidéncia da República, com nosso eminente Colega, 
companheiro de Casa, Senador Magalhàes Pinto - e reafirma os 
mesmos pontos de vista, que se identificam, em tudo e por tudo, 
com aquilo que temos defendido nesta Casa. E o interesse nosso eU} 
reproduzir a sua posição em sua última entrevista tem ap~nas o senti
do de provar, reafirmar, patentear que estamos no caminho certo, 
que não criticamos pelo prazer da crítica, mas sim para pressionar, 
conscientizar o Governo para uma reformulação de sua estratégia 
económica, que vem sendo nefasta aos grandes interesses nacionais, 
a tal ponto que hoje o empobrecimento não é s6 do trabalhado!' urba
no, do ruralista, da classe média, mas do pr6prío empresariado na
cional, que tem feito críticas contundentes em relação a esse modelo 
estabelecido e que precisa ser reformulado dentro do interesse na
cional. 

O Sr. Virgflio Távora (ARENA - CE) - V. Ex' permite um 
aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouço flQVáIrfente 
o Senador Virgílio Távora, líder da ARENA no setor económico.. 
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o Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
vamos mais uma vez repetir a V. Ex": o autor citad9 por V. Ex' - e 
fazemos justiça a seu carãter, a sua dignidade - fazia restrições a 
modos de procedimentos de levar a política, mas nunca à politica em 
si, porque ele, como Ministro, se estivesse contrârio à politica que o 
Governo desenvolvia nos seus setares específicos de indústria e 
comércio, teria sido demitido imediatamente, coisa que, justiça lhe 
fazemos, não aconteceu. Havia divergência de S. Ex' com outros Mi
nistros, sobre modos de procedimentos, mas não sobre a estratégia 
governamental. Não pode passar pela cabeça de ninguém que um Mi
nist'ro que passou tanto tempo à frente de um Ministério, desem
penhando com tanta proficiência, seu cargo, o fizesse contra' suas 
próprias convicções. S. Ex' tinha, vamos repetir, divergências com 
membros do Governo quanto à conduta de determinadas operações, 
mas ele não podia - não passa na cabeça de ninguém, repetimos -
ser contra uma política" governamental que ele próprio estava exe
cutando. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - O ex·Ministro 
Severo Gomes não é a exceção. As críticas dentro do próprIo Go
verno sào constantes ... 

o Sr. Virgmo Távora (ARENA - CE) - Estamos mostrando a 
V. Ex" o autor citado por V. Ex' 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MOS - Se) - o Superintenden
te da Comissão de Financiamento da Produção tem constantemente 
vindo à imprensa e desferido ataques ao Ministério da Fazenda, à 
política agrícola. O Estado de S. Paulo. na sua edição de ontem, ain
da publica ampla entrevista com o atual Ministro da Agricultura em 
que críticas são feitas ao modelo económico neste País, criticas à sua 
própria política agrícola. Poderemos, em outra oportunidade, se 
V. Ex. o desejar. enumerar o enorme elenco das mais altas autorida
des que têm feito críticas ao próprio"Governo, 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Mas, perdão, crítica à 
conduta em determinada operação, a determinada atuação e em 
determinado setor, pois não passa pela cabeça de ninguém, vamos 
repetir. eminente Senador uma vez que isso seria até contra o carãter 
do próprio executante, do próprio Ministro, se ele estivesse servindo 
ao Governo e executando uma política que ele próprio condenava. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) ~Eles têm feito 
críticas setoriais e, através delas, atingem à própria política económi
ca global. Tem sido claro e vou procurar hoje, mais que ontem, tra
zer para esta Casa. depoimentos que evidenciam essas críticas pelos 
erros do Governo na sua estratégia econômica. 

O Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - Permite V. Ex' um apar-
te? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MOS - SC) - Ouço o eminente 
Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco «MOS - MG) - l:: para confirmar, rapi
damente. essa intervenção que V. Ex~ fiz. Tanto havia, e ainda hã, 
que se procurou dar ao Ministro da Fazenda poderes para dirigir 
sozinho a política econômico-financeira" do Governo, sobretudo 
pelas divergências no campo da Agricultura, como V. Ex' acabou de 
citar. Agora, dizer-se que o que Sr. Severo Gomes pensava era o mes
mo que o Sr. João Paulo dos Reis Velloso pensa não é passiveI! 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Aqui não foi afirma
do isso. 

o SR. EVELÃSIO VIEIRA (MOS - SC) - Isso ocorreu tam
bém com o Sr. Delfim Neto que era um superministro nesta Nação. 
Mas, prossigo para referir~riie à distribuição de renda e o que fala o 
ex-Ministro da Indústria e do Comércio do Governo do General 
Ernesto Geise!: 

"13 necessário que o País se volte. com maior ênfase, 
para o mercado interno. cuja dinamização guarda estreita 
dependência com a melhor distribuição de renda." ( ... ) 

"Impõe-se, sem dúvida, uma política mais justa de distribui
ção de renda, de maior preocupação com a geração de 
oportunidades de emprego e de aproveitamento da mão-de
obra ociosa ou subutilizada, de colocar ênfase na produção e 
distribuição de bens e serviços que respondam às necessi
dades mais elementares do consumo popular." 

"Os esforços nacionais de industrialização se inserem 
numa moldura externa que escapa, em grande parte, ao 
controle do mundo em desenvolvimento, Subsiste uma 
estrutura de dependência externa que inibe e condiciona os 
esforços nacionais de desenvolvimênto industrial. c.oO) A 
dependência financeira se manifesta na ausencia de participa
ção dos países nào industrializados no controle das principais 
fontes de financiamento internacional. As condições pouco 
favoráveis que presidem à transferência de capitais para as 
regiões em desenvolvimento atuam, paralelamente a outros 
fatores, no sentido de gerar um endividamento progressivo, 
que agrava a dependência externa." 

É exatamente aquilo que temos falado, que outros têm falado, 
sobre este modelo económico em que a tônica é exportação sem 
termos condições para tal. 

Fomos para a exportação, abrimos a guarda, desprezamos o 
mercado interno e estamos a cada dia, com maiores dificuldades. O 
Sr. Senador Virgílio Távora, que esteve agora -na Alemanha em 
contacto direto com os empresários das grandes empresas multina~ 
cionais" do Mercado Comum Europeu, sentiu, ouviu e pôde avaliar a 
extensão das barreiras protecionistas. Mas não é s6. Ele fala também 
no sufoco da política salarial, sobre a qual tanto temos debatido, 
aqui, e que hoje foi também preocupação do Senador Itamar Fran
co. Tudo aquilo que temos falado tem o referendo do ex-Ministro do 
Presidente Ernesto Geisel. 

O Sr. VirgI1io Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
apenas mais uma interrupção em seu discurso. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouvirei sempre 
V. Ex' com todo o prazer e alegria. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Bem sintético. e para 
afirmar a V. Ex' que, por mais que os senhores combatam este 
modelo voltado para a exportação - diz v. Ex' sem condições de sé
lo - já desafiamos a Oposição uma vez e a desafiaremos centenas de 
vezes para mostr~r o que fazer, em modelo diferente deste, para ter
mos as importações mínimas necessárias asseguradas e, ao mesmo 
tempo, não aumentarmos des.controladamente a dívida externa. 
Todos falam, aqui, que damos, como modelo exportador alienante, 
o modelo exportador em que o mercado interno não é considerado. 
O que representaram as exportações, em termos percentuais. do 
Produto Interno Bruto, brasileiro, no ano de 1977, por exemplo? 
Representaram quase que 5%, Comparem com -outras nações, onde 
as exportações chegam a representar 25% desse produto. Então, não 
é essa a exportação alucinada de que falam! Assim, mostrem-nos 
maneiras, mostrem-nos modos, mostrem-nos meios, de garantir-se 
aquela importação mínima e necessária para o nosso produto, sem 
que haja uma exportação adequada. "O papa do estruturalismo" -
já dissemos isso, aqui, vãrias vezes, ao eminente Vice-Líder do seu 
Partido, o i1ustra"do Sr. Senador Roberto Saturnino - "O papa do 
estruturalismo brasileiro", o Sr. Celso Furtado, no seu "Projeto 
para o Brasil", em que apontava catástrofes e mais catástrofes, devi
do, ao que ele chamava de paralisação de toda a nossa economia nos 
idos de 1967 e 1968 - que não se verificou - dizia que - e pode
remos trazer o documento, em questão, para anãlise aqui do Senado 
- uma das saídas imperiosas da nossa economia, era o aumento 
constante e ininterrupto, com estímulos cada vez maiores à exporta
ção. E quando nos referimos, aqui. a Celso Furtado - citamos o 
responsável maior pela aceitação, nÚ" Brasil, no estruturalismo - é 
porque, justamente, todos os modelos atualmente apresentados pela 
nobre Oposição, seja parlamentar, seja oposíção de entendidos, de 
economistas, de cientistas sociais, como hoje se designa todos aque-
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lcs curiosos sobre (,) assunto, tem como base sempre uma S"olução 
estruturalista. Por iSSQ dissemos a S. Ex', que, desafiamos a que nos 
mostrem outra solução que não seja um apelo às exportações. Mer
cado externo não é fim. Fim é mercado interno. Mercado externo é 
uma das maneiras de se manter a economia, em termos de não
paralisação. 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA (MDS - SC) - Inicialmente, 
meus cumprimentos respeitosos pelo magnifico discurso de V. Ex' 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - É bQnda.Qt!_de V. Ex' 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - V.E,' tem o 
direito, especialmente, depois que voltou da Alemanha, Vou respon
dê-lo. A exportação que se procede, atualmente, no Brasil é, efeti
vamente, alucinante. Um. exemplo: produzir, no Brasil, um cami
nhão e vendê-lo, nos Estados Unidos - aqui, País pobre, lá país rico 
_ quase pela metade do preço. não é uma evidência de que é uma 
política de exportação alucinante? 

o Sr. Virgílio Tãvora (ARENA - CE) - Nã,,! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - V. Ex' acha que 
ê certo o pobre produzir para o rico, nessas condições? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Não! Nós precisamos 
exportar, precisamos de divisas para pagar as nossas importações e 
as nossas dividas. 

o SR. EVELÂSIO VIEIRA (MDB - SC) - O nosso erro foi 
partirmos para exportação em alta escala de.manufaturados, sem ter
mos condições. Por que não as temos? Porque não temos tecnologia. 
V. Ex' sabe, que temos de importar equipamentos para equipar o 
nosso parque fabril, para poder exportar os produtos. Ficamos, en
tão, em razão disso, na dependência externa. Não temos mão-de
obra qualificada suficiente: eV;·"""Ex' sabe disso. E por que não temos 
essa mão-de-obra qualificada? Porque o Governo de V. Ex' não se 
preocupa em criar escolas profissionalizantes em nosso País. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Não diga uma coisa 
dessas. eminente Senador! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) -Pr"ve-me V. E,. 
o contrário. em outra oportunidade. 

Defendo as exportações. Mas aonde? Num país que tem terras 
abundant.es, que tem um povo com vocação agrícola: de desenvolver
mos a nossa agricultura, a nossa pecuária, produzindo alimentação 
para os brasileiros por melhores preços, e dando maior rentabilidade 
ao nosso ruralista. De produzir matérias-primas para o parque fabril 
brasileiro, através de melhores Indices de produtividade para termos 
excedentes e realizar lroca com .os países industrializados, 

Para isso era necessário que o Governo olhasse para a agro
pecuária. instrumentando aqueles que se dedicam à exploração da 
terra. 

O Sr. Virgflio Tá"ora (ARENA - CE) - E o Governo não o 
faz? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - Para isso é neces· 
sârio facilitar o crédito para mecanização - o que não tem ocorrido 
na escala necessária neste País. 

o Sr. Virgílio Távora (ARENA-CE)-O quê? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - É necessário 
estabelecer aquilo que o Presidente prometeu, em Curítiba, aos rura~ 
listas do Paraná e Santa Catarina quando assumil! o Governo: insti· 
tuir o seguro agrícola e não o fez até hoje. Levar ao nosso agricultor 
escolas técnicas de nível superior e médio. para buscar o desenv~ 
menta tecnológico e melhores índices de produtividade. 

Criar, nobre Senador Virgílio Távora, realmente, uma infra
estrutura comercial para os nossos produtos, principalmente, para 
não se elevarem os preços; o· custo de vida não subir tanto, como foi 
motivo de discussão, na abertura des,ta sessão, Um transporte mais 

barato: reaparelhar os portos: construir uma rede de silos e arma
zéns, para impedir a perda de 20% a 40% das nossas safras agrícolas. 

Com estas e outras medidas que poderíamos catalogar aqui. nos 
transformaríamos em país auto-suficiimte. 

O Sr. Virgflio Távora (ARENA - CE) - Isto é quase um 
programa de Governo. 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA (MDB - SC) - Exportarmos e 
buscar divisas para desenvolver a pesquisa e a tecnologia, para criar
mos um estrutura industrial. Aí sim, para produzir para os brasilei
ros e, aos mesmos preços exportarmos, para o exterior, quando pode
ríamos chegar à mesa e discutir com alemães, com japoneses, com 
americanos, com suecos. com qualquer país industrializado. Fora 
diss.o, nunca! Nos moldes em que vai a política nunca chegaremos lá. 
Chegamos sim, a uma dívida, hoje, superior a trinta e um bilhões e 
duzentos milhões de dólares. V. Ex', no final do ano passado, dizia 
que a dívida iria a trinta bilhões. Essa dívida - porque não estamos 
tendo condições de pagar juros nem as amortizações - dentro de 
seis, sete anos, irá a mais de sessenta e cinco bilhões de dólares. 

O Sr. Virgílio Tá"ora (ARENA - CE) - V. Ex' está assacan
do uma coisa horrorosa! Não diga isso para figurar nos Anais do 
Senado! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - SãO as projeções. 
Quando dizíamos que a dívida externa, no final de 1977. ultrapassa
ria os trinta bilhões, V. Ex's contestaram, diziam que éramos pes
simistas. Pois bem, nào foi a trinta, mas a trinta e um bilhões e duzen
tos milhões de dólare.<;, 

O Sr. Virgilio Távora (AREN,A - CE) - Trinta e um bilhões 
de dólares? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - Trinta, um bi· 
lhões e duzentos milhões de dólares, dito pelo Ministro da Fazenda. 

O Sr. Virgílio Tá"ora (ARENA - CE) - Em trinta e um de 
dezembro? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - Sim. 
O ex-Ministro da Indústria e do Comércio, Severo Gomes. acha 

que ela está em trinta e dois. Mas eu, ainda nisto, fico com o Minis
tro da Fazenda. 

Adotadas essas medidas, temos possibilidades de desenvolver, 
de dar apoio a quem trabalha, também para se sentir mais animado, 
mais estimulado, com melhor estado de espírito para poder produzir. 
Mas isso nào ocorre Senador. 

o Sr. Virgílio Tá"ora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
não houve Governo que ajudasse mais o agricultor do que este. Faço 
um apelo ao seu sentimento de justiça. Pode não Ser no grau que 
V. Ex' queria, mas este Governo auxiliou o agricultor, como ne> 
nhum outro na História do Brasil. Aponte um que tenha dado mais 
auxílío à agricultura! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - Em volume de 
financiamento, reconhecemos. 

O· Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Então, já chegamos a 
uma conclusão. Pelo menos em volume de financiamento V,- Ex' 
concorda? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - Concordo. Mas, 
essa não é a solução. Esse é um componente, d.entre outros, necessá
rio para a grande solução da agricultura. Veja V, Ex', o Governo faz 
esses financiamentos inclusive para muitos _.comprarem terras e 
especularem - e V. Ex~ tem conhecimento - dar financiamentos 
com facilidades para os empresários portentosos, esquecendo-se da 
grande maioria dos pequenos produtores deste país, e V. Ex' tem co
.nhecimento. 

O Sr. Virgilio Távora (ARENA - CE) - Mas, eminente Sena
dor, ele está voltado para os pequenos produtores. Qual o Governo 
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que se voltou para os pequenos produtores mais do que esse? E':;ta~ 

mos fazendo sobre forma de indagação, como que um apelo ô. 

V. Ex'", que eslá produzindo um discurso com o qual divergimos Com 
seusJundamentos, mas que respeitamos o nível e as idéias apresenta
das e que devem ser discutidas. Mas, esse apelo que fazemos é à sua 
serenidade, porque essas"-Su1fS atirmativas são muito apaixonadas. 
Nào houve Governo, que de memória tenhamos, que haja procurado 
auxiliar mais a agricultura e o pequeno agricultor. Se o volume de 
recursos para a agricultura. não é o desejado por V. Ex' e todos n6s, 
é graças, como sempre afirmamos aqui, às necessidades que supp.ram 
de muito as disponibilidades dos recursos. Desculpe-me estar toda 
hora interrompendo V .. Ex'. mas o faço confiando na generosidade 
deVo Ex'. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - Essa generosidade 
dá maior brilho ao meu trabalho. V. Ex' tem conhecimento._como eu 
também tenho e a Casa, de trabalhos realizados por órgãos do 
Governo, que mostram que a maioria dos nossos ruralistas nào tem 
acesso ao crédito rural. V,-. Ex' sabe que, recentemente, o Governo 
colocou à disposição da COOPERSUCAR quatrocentos e -vínte mi
lhões de cruzeiros. Para quê? Para que a COOPERSUCAR compre 
mais terras para expulsar os pequenos produtores do interior de São 
Paulo. V. Ex', que ê homem honesto, não nega isso. Pois é contra 
esses erros que nós fazemos uma indagação. 

O Sr. Virgílio Táyora (ARENA - CE) - O fato que V. Ex' 
apresentou é certo, que foi feito um empréstimo à maior organização 
que hoje tem o Estado de São Paulo no setor agrícola, sem sombra 
de dúvida. Agora, com o que não concordamos ê que fosse para 
expulsar pequenos proprietários. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOS - Se) - Posso, com a 
responsabilidade de Senador, afirmar que eles têm comprado' âreas e 
provocado o afastamento dos pequenos produtores, não em 
prejuízo do Brasil, porque esta medida da COPERSuCAR objetiva 
produzir em larga escala, com vistas ao mercado externo. Para tudo 
o que venha tentar diminuir as dívidas externas, o Governo cria 
facilidades. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. EVELÁSI0 VIEIRA (MOB - SC) - Ouço o Senador' 
representante do Maranhào. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - Nobre Senador 
Evelásio Vieira, é uma satisfação muito grande apartear v, Ex' 
Gosto de ouvir V. Ex' ... 

O SR. EVELÁSIOVTEIRÀ (MDB - SC) - Muito obrigado. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - ... e de presenciar 
sua combatividade, sua inteligência na postura dos problemas, mas 
sinceramente, confesso que não gostei da citação que V. Ex~ fez. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB -SC) - Qual delas? 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA - MA) - A citação do autor, 
em que está baseado o discurso de V. Ex~, o ex-Ministro Severo 
Gomes. E não gostei, porque fugiu à conduta de V. Ex' nesta Casa, 
que é a de absoluta coerência, quando traz problemas a este 
Plenário, E, se não acompanho V. Ex~ em muitos deles, nem por isso 
deixo de admirar o seu esforço. Até confesso que .tenho aprendido 
muito com os debates que tenho ouvido no Senado, promovidos por 
V. Ex' Eu queria terminar dizendo a V. Ex' que o ex-Ministro 
Severo Gomes tem sido coerente, altamente coerente. Ontem, no Go
verno, calado, concordando com todos os planos, com o modelo 
econômico. e do Ministério saiu sem ter reconhecimento de 
qualquer reação que tenha feito, lançando esses argumentos que 
V, Ex' <lcaba de ler. Só agora, na oposição ao Governo, acompanha 
naturalmente o programa do MOS, que V, Ex' diz que ele vem 
pregando há quatro anos, mas que apenas recentemente vem 
fazend.o, Muito .o.brigado. 

o SR. EVELÃSIO 'VIEIRA (MDB -. Se) - O Senador 
Alexandre Costa me perdoe, mas, eu nào tiz qualquer referência a 
contradições do ex-Miflistro Severo Gomes. Eu apenas estou 
trazendo depoimentos dele, transmitidos em sua última entrevista, 
que são exatamente teses que se identificam.inteiramente com as que 
nós temos defendido nesta Casa. Eu fui buscar nas suas palavras um 
endosso, um referendum àquilo que tenho dito. 

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA) - Mas é isto o que 
estou confirmando, nobre Senador Evelásio Vieira, que ele, ontem, 
não dizia isto. e hoje. como está em oposição ao Governo, acom
panha todas essas idéias do MDB, que V. Ex' e seus colegas têm 
pregado, com muito brilho. durante todos esses anos. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDS - SC) - Veía V. Ex' queo 
ex-Ministro da Indústria e do Comércio teve sempre uma posição 
firme em defesa do capital nacional, do empresariado brasileiro, da 
PETROBRÁS. v. Ex~ sabe que ele foi contra os contratos de riscos. 
Ao meu juízo, ele sempre foi um homem coerente, desde que comecei 
a acompanh!lr a sua vida pública, no Governo Castello Branco, e por 
isso é que trouxe os seus pontos de vista, que são exatamente iguais 
ao do Movimento Democrático Brasileiro. E digo mais, quero aqui 
lembrar, nesta Casa, algumas citações que flZemos, tais como a da in
flação., de que o custo de vida vem se elevando, como ocorre em 
Florianópolis, onde ê bem superior ao de outras cidades, como o Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte, o que os homens do Governo tentam 
rebater, apenas tentam. Temos falado na queda do poder de compra, 
na diminuição do sálario mínimo. Quero, nesta oportunidade, 
reforçar as minhas palavras com dados fora do meio oposicionista, 
pois é o próprio Governo, através do Ministério do Trabalho que 
torna público o seguinte, em relação à política salarial, mais especifi
camente, ao salário mínimo: 

Dos 44 milhões de trabalhadores brasileiros, 17,6 mi
lhões recebem o máximo de um salário mínimo, o que signifi
ca que dois quintos da Populaçào Economicamente Ativa 
(PEA) vivem em condições próximas à pobreza, ou com 
rendimentos "abaixo da subsistência", Essa constatação é 
baseada em levantamento do Ministério do Trabalho, onde 
se observa que os níveis de salário mínimo não têm acom
panhado. proporcionalmente, os valores de renda per capita. 
e que os aumentos salariais fixados têm-se situado abaixo dos 
acréscimos na renda nacional. 

Os dados oficiais quecstionam os 'objetivos implícitos no 
II Plano Nacional de Desenvolvimento (PNP), de proporcio
nar a melhoria na distribuição da renda à medida que a 
economia se expande. "Se cerca de dois quintos da PEA aufe
rem rendimentos de até um salário mínim'o - conClui a anáH~ 
se do governo - não é do MDS, é do Governo, mas que se 
identitica com a nossa - e como esse valor, no que concerne 
aos empreg.ados, não vem acompanhando a evolução da 
produtividade, a desigualdade de rendas no pais está aumen
tando". 

Em 1974, o maior salário mínimo em vigor no país era 
de Cr$ 355,2, e "a renda per capita Cri 6.902,2, mantendo 
uma relação de 5,15 pontos percentuais. No ano passado. a 
rela.ção baixou para 4,90%, com o salário mínimo fixado em 
Cr$ 993,6, e a renda per capita situando-se em Crt 20.295,00. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não são dados fabricados pelos 
homens da Oposição, mas oferecidos pelo Ministério do Trabalho 
que estão a evidenciar tudo aquilo que nós. semanalmente, estamos a 
dizer nesta Casa, que os nossos representantes estão a dizer na Câma
ra Federal, nas Assembléias Legislativas, que os líderes sindicais es
tão a dizer, que todo mundo está a reconhecer, a proclamar, Apenas 
o Governo nega esses dois trabalhos. 

Trazemos a esta Casa, ao seu debate, para reafirmar que a nossa 
conduta está correta, que o nosso trabalho vem sendo honesto, que 
não fazemos a crítica pelo prazer da crítica, mas, sim, buscando tra· 
zer, proporcionar uma colaboração ao Governo para que elimine as 
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distorções, os erros, e. assim, reenéo~ntre'mos um caminno -áe pros~ 
peridade como desejamos, como queremos; se não a alcançarmos 
com a ARENA, vamos alcançã~la amanhã, quando o povo tiver a 
oportunidade de participar das decisões nacionais, elegendo o seu 
Presidente da República, elegendo os seus Governado·res, elegendo 
todos os seus Prefeitos, elegendo todos os Senadores, sem interferên
cia eletrônica. 

o Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Em síntese, quando o 
MDB for ao poder. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - Em breve. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - No ano 2.000 Ex' 
Não se incomode que, por enquanto, V. Ex' vão brindar~nos com es
sas ótimas contribuições, examinaremos o que de construtivo elas 
possuem, porque sempre dissemos a V. Ex' que assim procederia
mos, e o Governo tem atendido a todas as sugestões da nobre Oposi
ção, aqui mesmo; reconhecemos isso, não é segredo para ninguém. 
Mas, por enquanto, V. Ex's vão treinando aí como governar daqui a 
uns vinte anos. 

O SR. EVELÁSIO VrEfRA (MOB - SC) - Para encerrar· 
mos, assim, com um tom mais alegre, mais festivo, como V. Ex' fez 
uma série de perguntas a mim. vou, neste final, fazer uma pergunta a 
V. Ex': Como os Sen-hores explicaram para os alemães a criação do 
Senador biônico? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Não tínhamos que 
explicar, porque lá existe. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - Na Alemanh.? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Na alema· 
nha. eminente Senador. Portanto, não tínhamos que explicar coisa 
nenhuma. Então, respondemos à pergunta de V. Ex'. Lã, ao contrá
rio, o Conselho de Estado, o Bundes/ag, é nomeado. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - ~ indiret", mas 
não é biônico.1:: diferente. 

O Sr. Virgmo Távora (ARENA - CE) - Não é nem indireto; é 
nomeação. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - V.Ex<, pero 
amor de Deus, não repita aquilo que o Líder da ARENA, na Câma
ra Federal, Deputado José Bonifácio disse. Fica ruim.' Os jornais 
mesmo ridic~larizaram. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Perdão. O que ê que o 
eminente Líder da Maioria disse? Nós não podemos concordar nem 
discordar, antes de V. Ex' o enunciar. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - Eu fiéoaiê aca
nhado de reprodu,zir, mas espero que V. Ex' o leia na imprensa 
nacional. 

O Sr. Virgmo Távora (ARENA - CE) - Então, deixemos a 
citação de lado e digamos o seguinte: Foi uma pergunta que ainda 
não nos foi feita, mas vamos explicar. O Senado alemão ainda é mui
to mais afastado dessa pureza de expressão democrática, que V. Ex' 
tanto reclama para o Senado. do que a solução brasileira. Vamos tra
zer-lhe a Constituição, se V. Ex' desejar, para se deleitar. Pedire
mos ao Ministério das Relações Exteriores e., tão logo a receba, lhe 
mostraremos a composição do Senado, lã. Agora, só na Alemanha
também entrando no caminho jacoso - diríamos a V. Ex' que n6s 

nos aproximamos, em matéria de importância de Casa, mais da Amé
rica do que da Alemanha, porque lã, a Casa mais importante é a Câ
mara. Foi a única coisa que podemos adiantar a V. E:x', que nos 
deixou triste na Alemanha quanto ao Senado foi essa; quanto ao res
to, não. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, este meu pronunciamento volto a dizer, é uma contri
buição ao Governo para que diminua o sofrimento do povo, para 

que não se repitam cenas como a de ontem, em São Paulo, que a 
Imprensa noticia, onde se reuniram 5 mil paulistas em um comício, 
porque estavam de barriga vazia. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Evandro Carreira. -

O SR. EVANDRO CARREIRA (MOB - AM. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e 
Srs. Senadores: 

O mais alto forum de debates políticos desta Nação, que é o 
Senado da República, não pode ignorar a presença viril, culta e 
patriótica do ilustre Tenente-Coronel Tarcísio Nunes Ferreira, quan
do participa do debate nacional, arrostando todos os percalços, 
todas as dificuldades .que lhe possam advir deste comportamento 
patriótico, bravo, eloqUente e, acima de tudo. erudito. 

O ilustre militar proferira uma palestra, dias atrás, numa 
reunião do Lions Club International. Esta palestra teria extravasado 
o plenário daqueleforum e ganhara as manchetes dos jornais. Portan
to, fora preso domiciliarmente e,logo empõs a sua prisão, concedera 
uma entrefala ao Jornal do Brasil, onde analisa com uma sinceridade 
de propósitos, com uma espontaneidade característica do autêntico 
soldado e cidadão brasileiro - que não pode alhear-se, quando a 
pseudolegalidade extrapola os contornos da autenticidade e da 
legitimidade, pois a legaHdade não é nada mais nada menos do que 
uma ficção que se arrima e se respalda mi autenticidade e na legitimi
dade. E as Forças Armadas do Brasil sempre se caracterizaram, 
sempre se configuraram dentro deste quadro legítimo e autêntico de 
democratas verdadeiros. haja vista o escorço histórico que já tem 
sido enfadonho nesta Casa, ao relembrar o comportamento de 
nossas Forças Armadas ao longo de nossa História. 

Sempre interferindo, sempre rompendo a pseudolegalidade, 
quando ela extrapola a legitimidade e a autenticidade, sempre 
corrigindo as distorções de uma falsa legalidade e, logo emp6s ao 
repor o carro constitucional nos autênticos trilhos da vocação 
brasileira, essas forças Armadas têm se retirado aos quartéis, num 
comportamento de grandeza, num comportamento de superioridade, 
interpretando a sua verdadeira posição dentro do complexo legítimo 
e autêntico do fenômeno político brasileiro. 

E o Senado da República jamais poderia d-eixar pássar -desper
cebido este fato concreto que se debruça diante de toda a Nação. 

O Brasil, consciente, hoje, veio assistir a presença de um homem 
que, integrando o quadro das forças afivas -do Exército Brasileirot 

tem a grandeza moral de se pronunciar, porque acha que as lições de 
civismo, de moral e patriotismo que aurira nas escolas militares, nos 
cursos que freqUentara, lhe ensinaram que um soldado, acima de 
tudo, tem que ter a coragem e o destemor de se arrojar diante do ini
migo, num comportamento de autenticidade e de legitimidade. 

Passo, Sr. Presidente, a ler a enlrefala inserta no Jornal do 
Brasil, do dia II do corrente. 

- Qual a raião de sua palestra? 

- Eles não escolhem qualquer um para o Líons. São 
pessoas de projeção na suas âreas de atuação. Eu achei que 
era o momento de falar àqueles homens coisas sérias. Pro
curei dentro desta linha de idéia, elaborar um plano mais alto 
possível, quase que didática, sem se ferir ninguém, mas 
caracterizar bem as coisas. Caracterizar os riscos que estamos 
vivendo que são aqueles da estatização, da deteriorização de 
tudo e, do outro lado, mostrar realmente o que eu entendo 
por regime democrático. 

Uma nova pergunta do repórter. 

- Existiriam ouiros militares envolvidos nestas)cléia:á 

- Aí pode haver uma suspeição porque estou dando 
minha opinião, mas eu acho que é, realmente, a opinião da 
maioria da tropa, particularmente da oficialidade, com quem 
tenho um diálogo franco e aberto. Sou um homem que pro-
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curo sondar muito essas coisas. E tenho a impressão pelos 
sensores que conheço, que é também a opinião da Nação. Eu 
não sei se surpreendi o Lions, mas o Lions me surpreendeu. 
Quando eu terminei, todos me aplaudiram de pé e longa
mente, numa manifestação de solidarieaãde que me comoveu 
e me espantou. Isso é um sintoma muito importante, que 
caracterizã que a Nação está: ávida de ouvir certas verdades, 
de ouvir certas cOIsas, que aquelas idéias em grande parte são 
da coletividade. Agora, posso lhe garantir nas conversas que 
tenho com companheiros, e mesmo com meus superiores, 
que a grande maioria comunga com essas idéias. E nem po
deria ser diferente, pois se o fosse seria muito grave, seria 
uma distorção do pensamento das Forças Armadas, que de
vem ser e sào, felizmente, eminentemente democráticas. Esse 
é o problema que nós enfrentamos. A impressão que eu 
tenho, quando converso com pol:ticos, é que o político pensa 
que as Forças Armadas são totalitárias, que elas querem 
fechar o processo." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a resposta merece uma glosa, um 
comentário: o ilustre militar faz empenho de ressaltar que as Forças 
Armadas são eminentemerite democráticas, numa confirmação do 
comportamento das Forças Armadas ao longo da História. Certo! 
Em seguida, nega qualquer patrocínio, como homem que dialoga, co
mo homem que tem intimidade com seus companheiros de oficialato 
e até superiores à sua patente, afirmando que nenhum deles autoriza 
ou comunga do processo político que o Governo está desenvolven
do, todos desejam, inequiv·ocamente, uma abertura. 

Este depoimento no cenário político brasHeiro é da mais grave 
relevãncia, porque nos indica roteiros. nos dã uma visão panorâmica 
e realista do pensamento vigente nas Forças Armadas ativas, naque
las que têm comando de tropa, porque vem do depoimento de um 
Tenente-Coronel de nome Tardsio Nunes Ferreira, que comandava 
o Batalhão de Enrantaria Blindada em Ponta Grossa, entró1fcamen
to rodoferroviário, ligando o Sul do PaLs ao Centro-Oeste e ao 
Sudeste. 

Este depoimento inserido nesta entrefala é um documento da 
mais alta relevância e não poderia deixar de ser inserido nos Anais 
do Senado, porque é o testemunho de que as Forças Armadas estão 
a[heja~ ao processo oligárquico que se desenvolve e se consolida no 
Brasil. 

Prossigamos com a entrefala: 

- As Forças Armadas então estão pagando um ónus 
que lhes é devido? 

- Exato. As Forças Armadas têm como base de sua 
legitimidade as aspirações nacionais. Quem dá legitimidade 
às nossas ações, ao nosso comportamento são realmente as 
aspirações do povo brasileiro. Este distanciamento é que não 
pode haver. Fala-se muito na união das Forças Armadas 
como base de todo sistema de todo progresso. f: um erro de 
enfoque. A uniào que não pode deixar de existir é entre as 
Forças Armadas e O povo, pois é O povo que as legitima. 

Ademais, estão jogando sobre os ombros da F A toda a 
insatisfação e os erros que estão aí. Quando não somos 
consultados para nada. O Presidente faz questão de não 
consultar as Forças Armadas para nada, nem no campo 
político, militar e até no campo da segurança, ele está passan
do por cima. Haja vista o caso do próprio Ednardo Mello 
(Comandante do II Exército demitido por Geisel). O Presi
dente nào precisou de maiores consultas, de maiores pesqui~ 
sas, no maior desrespeito a alta posição do Genenil Ednardo 
para afastá-lo do cargo, pelos jornais. 

- O Senador Magalhães Pinto afirmou qu(: as FA são 
democratas, totalitário é o Governo? 

• - É preciso que de uma forma ou de outra, os mHitares 
quebrem o silêncio, pois no momento em que não quebrarem 
o siléncio estão avalizando tudo isso. A nossa intenção, no 
nosso pronunciamento. não foi essa. Mas já que aconteceu, 
não estamos arrependidos. 

- Haveria outros oficiais com esta mesma opinião? 
- Eu não sei, mas veria· cáril muito bons olhos. Acho 

que seria válido até se os Generais resolvessem falar. No 
momento em que os Generais não falam, hã um limite de 
espera. Se eles não falam, falam os coronéis, se não falam os 
coronéis, falam os majores. Alguém vai ter que falar. Em 30 
falaram os Tenentes. 

- Haveria então uma dicotomia entre os generais e a 
massa da oficialidade? 

- Não em pensamento. Estou convencido que os gene
rais pensam democraticamente, apenas não conseguem ~e li
vrar das dificuldades que a função e o posto lhes impõe-por 
uma série de escrúpulos. Então, acho que o Governo joga na 
boa formaçào dos quadros das Forças Armadas, que é 
profundamente disciplinada, ordeira, responsável. Então se 
sente cheia de inibições para romper esse ciclo de disciplina. 
de hierarquia, de boa formação. Ele sabe que eles terão gran
de dificuldade de romper este cieto. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, este é outro tópico que precisa 
ser desdobrado: e se estabelecer o liame com um tópico anterior. Ale
ga o ilustre militar que o Governo se aproveita e se locupleta do 
espírito ordeiro e discipUnado das Forças Militares que, em decorrên
cia da sua boa formação de obediência, não ousam romper o 
confinamento dos regulamentos militares, e o Governo se aproveita 
para, sub-repticiamente, demonstrar que as Forças Armadas co
avalizam, co-legalizam o sistema de governo que se instaurou e que 
volui, a passos largos, para uma estratocracia. 

Prossigamos: 

- Que repercussões sua palestra provocou no meio 
militar? 

- Isso que aconteCeu comigo veio do escalão superior. 
O próprio ofidal que me avisou ficou chateado. E eu disse: 
Náo fique chateado porque eu não estou. Não estou e não 
tenho razão de estar. O comando recebeu telefone do 31' 
Exército, que recebeu do Ministério. Então o General decidiu 
pelos dois dfas de cadeia domiciliar. 

- O Sr. não acha que o pronunciamento pode provocar 
uma reação em cadeia entre os militares? 

- O ideal é que eles falasse.m uníssono, porque aí eles 
- impunham realmente a verdade. Isso seria muito importante, 
mas eu não posso dizer o que vai acontecer. 

"- A sua atitude não contraria a disciplina militar? 
- No nosso meio, contraria se nos extravasarmos aos 

veículos que temos para falar. Por exemplo, se meus subor
dinados trouxerem para mim a manifestação deles, é vâlida. 
Por sua vez, eu tenho obrigação de_levar aos escalões su~ 
periores as suas manifestações. Então, cada um tem seu veí
culo para falar. A oportunidade para falar. Evidentemente 
num caso extremo, os aspectos de legitimidade estão acima 
dos aspectos legais. Há momento que você não pode exigir 
mais disciplina. Basta lembrar do Movimento de 1964. 
Imagine se todos nÓs estivéssemos realmente supervalori
zando o legal em contraposição ao legítimo. Nós estaríamos 
até hoje aturando o seu Osvino e Caterva. Não é verdade? No 
entanto, não hesitamos um só momento em irmos contra a 
hierarquia, contra o Presidente da República, uma vez '1ue a 
disciplina não era o bastante para nos conter, Havia um 
valor maior que a disciplina. Era o valor moral da ação." 

Indaga novamente o repóTter: 

- Existem esses valores hoje em dia? 

Responde o ilustre militar: 

"- Existem. Não na mesma conotação. Quer dizer, eu, 
por exemplo, nào compreendi, porque não houve reação 
maior contra o pacote de abril, porque na verdade o 
Presidente fechou o Congresso para fazer a reforma do 
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Judiciãrio, mas foi o que menos importou. Ninguém sabe da 
reforma do Judiciârio, ninguém conhecia a fundo a reforma 
do Judiciãrio. M<!.s, no etanto, ete fechou e o que fez? Fez um 
retrocesso no país de meio século. Inventou o Senador 
biônico que é uma barbaridade, Quando ele impõe o mandato 
de seis anos (para Presidente), ele com.ete um crime, porque é 
preciso que compreenda a legislação do País no seu total, 
glob.almente. Ora, o estatuto mUitar diz que nenhum general 
pode ocupar essa posição por mais de t2 anos. Se eu tiver o 
Presidente com mandato de seis anos, o que significa isso? 
No final do mandato, ele fez todos os generais das três For
ças Armadas, todos dependeram dele. Ele não será um dita
dor se não quiser. Quer dizer, se você. for examinar a rotativi
dade dos Tribunais Federais, ete mudou mais da metade dos 
Tribunais, e ele influenciou na eleição de todos os Governa-_ 
dores de modo indtreto, na de todos os prefeitos de Capitais, 
ele nomeou os prefeitos de municípios de segurança nacional 
e estâncias hidrominerais. Esse homem gerou no mínimo 
uma oligarquia no país." 

Sr, Presidente, nesse-ponto estã, talvez, um dos fulcros do depoi
mento do ilustre tenente-coronel. Essa denúncia, dela a Nação não 
pode se alheiar: caminhamos para um fechamento do. mercado poUti
co, nós eyoluimos para uma estratocracia; evoluimos para, em 
última anâlise, uma monarquia. Ninguém pode avalizar que daqui a 
seis, oíto ou dez anos nós não teremos na Presidência da República 
um militar com inclinações paranóicas, Quem poderâ avalizar? 
Quem poderá garantir que não teremos, daqui a cinco, dez ou quinze 
anos, no poder centralizado, na. expressão mais autêntica de uma 
monarquia, trazendo dentro de si todas as decisões? Quem poderá 
nos avalizar o contrârio? Pode esta Nação, de oito milhões e 
quinhentos mil quilômc;tros quadrados, caminhando para os cento e 
cinqUenta milhões de habitantes, ficar à mercê do "l'etat c'est moi", 
do "c'est legal parce que je veux" de uma monarquia, de uma oli
garquia que seja, onde preponderará a vontade de um ou de meia 
dúzia? 

É da mais alta gravidade esse depoimento; ê da mais alta im
portância porque, inegavelmente, caminhamos para isso. 

Nesses seis anos que terá o futuro Presidente, se mercê-de D-eus 
ele não tiver inclinações paranóicas de megalomania, talvez 
possamos atravessar os seis anos ainda dentro dessa democracia 
capenga. Mas, suponhamos que, em seguida, alce-, alcance o poder 
alguém com_ idiossincrasiR$ psfquicas que nós não" podemos avaliar, 
nem poderemos submeter o futuro Presidente da República a testes 
psicanalíticos, pois seria uma vergonha nacional ter que submeter os 
candidatos à Presidência da República, de três ou quatro estrelas, no 
caso, a anâlises psicanalíticas para se adivinhar ou surpreender 
possíveis perturbações megalomaníacas. 

Sr. Presidente, prossigo. 

O Sr. Marcos Freire (MDS - PE) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

o SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Com~muila 
honra, nobre Senador. 

O Sr. Marcos Freire CM OS - PE) - O documento que estâ sen
do analisado por V. Ex' contém grandes e extensas verdades, e 
sobretudo representa, sem dúvida alguma, a expressão do pensamen
to de vários selares da opinião pública nacional. Aponta, inclusive, 
distorções as mais perigosas, registradas nos propósitos anunciados 
pelo movimento de 1964. Distorções que levaram a caracterizar o re
gime atualmente existente, ineqUivocamente, como uma estrutura di· 
tatorial de poder. Por isso, acho até dispensável a hipótese formula
da por V. Ex" de que o Chefe do Estado possa ser ou não uma 
personalidade paranóica. Porque independ~ntemente disso o erro, e 
o mal maior, estarã, independentemente da pessoa que exerça o Go
verno, o fato de exercer um poder de estrutura ditatorial. Portanto, 
poderia ser até o Chefe do Governo -o mais magnânimo possível, o 
mais bondoso, o mais competente, o mais il:J."t.,:,dIJ, t. mais hCi~,:~tc, 

pouco importa para a condenação do regime em si, porque o que o 
Brasil quer, o que o Brasil precisa. o que a consciência jurídico-políti
ca está a clamar é pela implantação entre nós de um regime de legali
dade !1emocrática. Portanto, gostaria de, fazendo essa apreciação, 
dizer que todo mundo, sem dúvida alguma, reconhece ,aue só tendo 
chegado o País à gravidade da situação a que chegamos~ue assisti
mos um militar com as responsabilidades do autor do documento a 
que V. Ex' se refere dizer o que disse, um militar cuja folha pretérita 
deixa-o por inteiro insuspeito aos olhos do regime. Diria m_esmo que 
estou à vontade para fazer estas considerações, porque não assinaria 
em cruz tudo o que ele disse, teria minhas restrições; mas, no âmago 
e na essência do seu pronunciamento e, em especial da palestra que 
ele realizou no Lions Club e que V:Ex' teve a oportunidade de 
transcrever nesta Casa, evidentemente, são princípios que todo 
democrata não pode deixar de enaltecer. Eram 'es-sas as 
considerações que desejaria fazer, compreendendo como V. Ex'", que 
se preocupa com a luta peta redemocratização deste País, julgou por 
bem trazer ao Plenário desta Casa a apreciação de Um documento 
que, com os seus acertos e com os seus erros, é da maior importância 
dentro do processo político brasileiro. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDS - AM) - Agradeço, 
nobre Senador Marcos Freire, e fico - envaidecido com as 
considerações de V. Ex" sobre a apreciação que estamos a fazer da 
entrefala concedida pelo Tenente-Coronel Tarcísio'e as incorporo às 
minhas divagações com muita honra e muita alegria. 

Sr, Presidente, indaga o repórter: 

- Como as Forças Armadas receberam a indicação do 
General Figueiredo? 

- Eu sou suspeito, mas eu acho que negativamente. 
Particularmente pelo processo. Ninguém pode aceitar que o 
Presidente tenha poderes para indicar seu sucessor, sem 
consultar nenhuma força da Nação, senão o Palãcio, que ê 
ere próprio. 

Sr. Presidente, hã necessidade de pequena interrupção. O depoi
mento - eu friso - é de um Comandante de um Batalhão de 
Infantaria Blindada, postado numa encruzilhada. Q_uando esse illl_s
tre militar afirma, peremptoriamente, que ninguém foi ouvido, 
nenhum segmento, nem elés, militares, foram sequer consultados 
para a escolha do futuro Presidente, ê uma prova irretorquível de 
que o futuro Presidente nasceu da vontade soberana do atual 
Presidente da República, sem nenhuma consulta. 

Prossigo: 

Na verdade, todos que opinaram eram seus auxiliares 
diretos. Não houve um consenso nacional. Houv~ um 
consenso da sua equipe, o que é natural, mormente numa 
equipe depurada, porque os dois Ministros que eram contra 
o Frota e o Severo - foram demitidos. O Hugo de Abreu foi 
depois. Ou seja, aqueles que eram contra, ele afastou. A Na
ção não foi ouvida. Acho isso ~m abuso. Entendo que o 
Presidente ê um delegado da Naçào num processo normai, e 
das forças revolucionãrias num processo anormal. Mas ê 
sempre um delegado para um período. Ele não pode ter 
autoridade para decidir sobre o período seguinte na indi
cação de seu sucessor. Aí está a ba-se da delegação. Então 
acho que é uma usurpação. Não está em jogo, não está em 
julgamento, a figura do General Figueiredo, que é uma figura 
excepcional, com quem mantenho muito contato. O que 
realmente ninguém pode engulir e aceitar é o processo como 
foi feito. 

Aliás, neste ponto cabe outra divagação. 

A Nação inteira está a par de afirmação que fizera o ilustre 
GeJleral João Baptista Figueiredo_L Logo emp6s as primeiras 
semanas decorrentes da sua escolha como sucessor, os jornais trouM 
xeram a lume esta afirmação, que constava, mais ou menos, do 
~eguipte: UF.", f~j "';cl.;;rulillado para o-eumprtmento de uma missão. 
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Eu não pedi, eu não solicítei, eu não desejei. Eu ouvi e obedeço a 
uma determinação. Eu fui escolhido para cumprir uma missão". 
Mais ou menos estas, as suas palavras, o que se subentende que o 
próprio ilustre General João Baptista Figueiredo, em última anãlise, 
afina ideologicamente com o distinto Tenente-CoCQnc;:l Tarcisio, 
porque aceitou a sucessào presidencial apenas como uma determina
ção disciplinar, como um ato de obediência, como uma missão a 
cumprir, mais uma missão militar a cumprir. Contiiiuo, Sr. 
Presidente: 

- O Sr. julga que a posse do General Figueiredo serã 
tranqUila? 

- Eu tenho dúvidas até da consecução do projeto polí
tico do Presidente Geisel. Eu fico assim meditando que nós 
em 1930, portanto há meio século atrãs, por muito menos, 
banimos do País um homem como Washington Luiz, uma fi
gura realmente de todo o respeito, que fez um décimo de que 
Geisel está fazendo, com a vantagem de que bem ou mal, ele 
falava em nome das classes produtoras mais eminentes do 
País, a anstocracia rural da época, e, no entanto, os tenentes 
reagiram c ele foi banido, numa reação a uma candidatura 
que não era realmente subversiva. 

- Em seu pronunciamento O Sr. buscou um modelo 
político para o impasse? 

- Eu tentei, caracterizar, não digo um modelo político, 
mas os princípios que devem estar inseridos neste modelo, 
seja qual for. Quer dizer, se um militar, por exemplo, viesse 
no bojo de um voto direto, ou até num voto indireto autênti
co, onde os Partidos livremente discutissem as diversas candi
daturas existentes e por um consenso, por uma votação, ou 
por um processo democrãtico dentro do Partido, indicasse 
que ê o fulano, e ele fosse para a eleição indireta, onde o 
colégio eleitoral tivesse plena liberdade de escolher e votar, 
independente das marras de uma disciplina partidária in
compreensível nesta hora, eu veria mal nenhum. Mas real
mente o que a gente vê, é um jogo de cartas n:tarcadas, e você 
favorecer toda uma candidatura e criar obstáculos a todas as 
demais, obstáculos mais artificiais possíveis, com certa violên
cia, até aquela eleição passa a ser uma farsa, não é eleição; 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, em seguida vem um comentário 
a respeito do nosso ilustre Presidente, que deixo de ler e de comentar 
porque o entendo supérfluo e descabido. Mas, prossigo: -

_ Como o Sr. vê o movimento pró-anistia? 
_ Eu acho primeiro mal colocado. Eu acho que á anis

tia já é um passo adiante. Você não pode pensar enio-anistia, 
quando ainda não terminou um ciclo político. 1:. preciso pri
meiro fechar o ciclo de 64 pela consecução de seus objetivos, 
que é realmente a plenitude democrática, para depois sim, se 
fazer a anistia. 

Sr. Presidente, neste tópico, peço licença ao ilustre articulista 
para me pôr, não propriamente em contraposição, mas desde que o 
processo revolucionário tomou descaminhos, desde que a Revolução 
de 1964 foi deturpada e se transformou numa aberração, numa tera
tologia política, desde algum tempo até esta parte, acho, no meu pon
to de vista, que a anistia deveria ser ampla e imediata. 

Prossegue o indagador: 

_ O Sr. acha que houve interrupção do Movimento de 
64? 

_ Não, houve uma deformação do Movimento de ~. 
Nós saímos de um processo totalitário que se tentava através 
do Governo pela desordem, para um processo totalitário fei
to pelo Governo, pelo excesso de ordem. Numa sociedade, a 
ordem ê muito pouca. Numa sociedade, o que é preciso é har
monia e não a ordem. A ordem eu tenho c:om meu.s móveis, 
com meus animais, eu ponho o gado ordenadamente. Numa 

sociedade, nós precis:amos de uma harmonia onde a ordem se
ja uma conseqUência natural da responsabilidade, da cons
ciência que todos tém de seu papel limitado pelos direitos dos 
outros, mas plenamente aberto nas suas potencialidades. 

Prossegue o indagador: 

- E as salvaguardas? 
- Falam em salvaguardas, mas é preciso que todos com-

preendam, que as salvaguardas existem para o indivíduo. As 
Constituições surgiram, porque quando o homem sentiu 
necessidade de organizar-se nas suas sociedades políticas, sen
tiu que teria que dar regras, limites e particularmente poderes 
para que o mandatário tivesse competência, jurisdição para 
exercer sua função. Mas ele logo em seguida percebeu o risco 
que isso criava pela soma de'poderes que teria o mandatário 
em face do direito inalienável de cada indivíduo. Então ele 
criou a lei para limitar esse poder, e para evitar particular
mente o abuso de mandatário. 

Então, quem precisa de salvaguarda é o indivíduo. Aliás, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, lembra o ilustre mestre Tocqueville que a 
verdadeira necessidade de liberdade está nas limitações do poder em 
face do indivíduo. O indivíduo é que tem que ser resguardado; o índi
vfduo é que tem que ser protegido contra a prepotência do poder. 

O poder não pode se hipertrofiar e não pode ficar indefinido, ele 
não pode dicar sem contornos, sem configuração, surpreendendo o 
indivíduo a seu bel-prazer, surpreendendo o indivíduo com ficções 
jurídicas criminais, que -ele cria ao sabor de seus interesses. Então há 
necessidade da proteção do indivíduo; este ê que tem que se resguar
dar contra o Estado. Não é preparar o Estado, hipertrofiar o Estado 
com poderes de achatamento, de esmagamento do indivíduo. 

Prossigo: 

"Então, quem precisa de salvaguarda é o indivíduo, o 
Estado tem a defesa natural de qualquer cidadão." 

E acresce mais, Sr. Presidente e Srs. Senadores: nós precisamos 
dizer de uma vez por todas à Nação que nós possuimos capacidade 
de raciocínio para concluir, que o Estado brasileiro se capacitou, se 
instrumentalizou de tal forma, Sr. Presidente e Srs. Seriado-res, para 
surpreender a subversão neste País, que não serã possível a nenhum 
rato de esgoto, tentar reunir, em qualquer parte, sem que o SNI tome 
conhecimento disto. 

Sr. Presidente, é preciso dizer de viva voz, cara a cara, presença 
a presença que nós não entramos nesse engodo. 

O Brasil, hoje, Sr. Presidente. possui o-Serviço Secreto do Exér
cito,-õ-Serviço Secreto da Marinha, o Serviço Secreto da Aeronáuti
ca, o SNI, a Polícia Federal enfim, são milhares de tentãculos a pene
trar em todos os escarlinhos e desvãos desta Nação. Não há meandro 
desta Pátria onde não exista um alcaguete, onde não exista um infor
mante. Portanto. não se justifica a não abertura, a não democratiza
ção dessa Pátria, sob o argumento sub-reptício, infantil e pueril de 
que esta Nação está ameaçada pela subversão comunista. Nào fun~ 
ciona mais este argumento da indústria do comunismo em nosso. 
País, principalmeqte agora que a Nação possui uma parafernália 
poderosa, que se imiscui, que se informa e que sabe de tudo. Tanto 
sabia de tudo que o ex-Ministro do Exército "Sylvio Frota não pode 
escapar a essa tessitura de informações e foi surpreendido quando 
ainda sonhava em ser Presidente da República. Vejam, portanto, Srs. 
Senadores: não vamos mais aceitar esse argumento pueril de ameaça 
subversiva, de ameaça comunista, quando o Ex.ército, municiado do 
melhor instrumental, está capacitado a surpreender, no nascedouro, 
qualquer arreganho subversivo. Não hã a menor possibilidade, a não 
ser um ou outro bestalhão que pode se reunir no desvào de uma esca
da e tentar qualquer coisa inocuamente, porque a qualquer aparição, 
a qualquer emergir de agitação ou subversão, as Forças Armadas, ou 
o Serviço de Segurança Nacional estão capacitados a surpreender, a 
sufocar e dissolver. Portanto, este argumento é pueril, ê ilógico e 
inconseqUente. 



Março de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Terça-feira 14 307 

Sr. Presidente, o meu tempo já se esvai, e vou passar a uma ou
tra pergunta da maior importância: 

E as reformas que estão por vir diante da Mensagem do 
Presidente Geisel ao Congresso? 

Responde o ilustre militar: 

- Eu acho que fazendo uma reforma com base do paco~ 
te de abril é um absurdo. E, por exemplo, não concordo com 
a sarda de 20 Deputados do Plenário durante a leitura da 
Mensagem do Presidente. Acho que toda a Câmara e o Sena
do deveriam protestar em seguida, parqué realmente é quase 
dizer: "Vou fechá~los de novo". Eles não podem concordar 
com aquilo. Então a Mensagem do Presidente a esse mesmo 
Congresso, baseado no que ele pretende fazer, significa um 
desacato ao Poder Legislativo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o ilustre militar nos dá um 
exemplo de virilidade, de bravura e de coragem que nos concita a re
futar o pacote de abril e, quiçá, os futuros pacotes com protesto elo
qUente, disposto ao último sacrifício. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o ilustre militar nos concita à 
responsabilidade histórica do momento que vivemos, Nós, Senado
res da República, temos que ter a disposição do martírio, temos que 
ter a grandeza do martírio, mas lavrar nas páginas da nossa História 
o protesto que não aceitamos o desenvolvimento dessa monarquia 
que se esboca diante de todos nós. Muito obrigado, 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
EVANDRO CARREIRA, EM SEU DISCURSO: 

Ponta Grossa (PR) - Preso por dois dias em sua resi
dência, exonerado do comando do 139 Batalhão de Infantaria 
Blindada, a mais importante unidade da 5' Região Militar, 
que reúne os Estados do Paraná, e Santa Catarina, o Tenente
Coronel Tarcísío Nunes Ferreira, reafirmou sua "fidelidade 
aos ideais do Movimento de 31 de março de 1964", e defen
deu que "é preciso que, de uma maneira ou de outra, os mili
tares quebrem o silêncio". 

Em sua opinião, "há momentos em que se justifica a que
bra da disciplina em nome da legitimidac;l.e", principalmente 
quando "estão lançando nos nossos ombros a culpa de todos 
os erros que estão a( patentes". No sábado passado, ele fez 
um pronunciamento numa reunião distrital dos Lion~t Club, 
em Ponta Grossa, quando criticou o conceito de democracia 
relafiva professado pelo Presidente Geisel e defendeu a ime
diata reabertura democrática do País, O discurso, ouvido por 
aproximadamente 200 pessoas, -e publicado pela imprensa, 
causou polêmka no meio mUitar, 

Ao longo de uma entrevista de duas horas e meia, o Te
nente-Coronel Tarcisio Nunes Ferreira çtenni.\l-.s~3::-º-mO "um 
democrata" e denunciou.uma deformac_ão dos ideais de 1964. 
"Nós saímos de um processo totalitário que se tentava, atra
vés do Governo. pela desordem, para um processo totalitário 
feiio pelo Governo, pelo excesso de ordem", afirmou, "Penso 
que esta é a opinião da maioria da tropa, particularmente a 
da oficialidade". 

Na entrevista, o militar, que tem 47 anos, 26 deles dedi
cados à carreira, disse que o Presidente Geisel "está cada vez 
mais se afastando do pensamento militar" e que, por isso, "já 
não representa o Chefe que as Forças Armadas desejam". 
Afirmou que a indicação do General João Baptista de Figuei· 
redo, pela forma com que foi feita, "foÍ um abuso", Criticou 
o diálogo conduzido pelo Senador Petrônio Portella, as refor
mas ensaiadas sobre o "Pacote de abril" e pregou a necessida
de de novos Partidos, 

- Qual a razão dc sua palestra? 

_ Eles não escolhem qualquer um para o Lions. São pessoas de 
projeção na suas áreas de atuação, Eu achei que era o momento de fa-

lar àqueles homens coisas sêrias. Procurei dentro desta linha de idéia, 
elaborar um plano mais alto poss[vel, quase que didática, sem se ferir 
ninguém, mas caracterizar bem as coisas. Caracterizar os riscos que 
estamos vivendo que são aqueles da estatização, da deteriorização de 
tudo e, do outro lado, mostrar realmente o que eu entendo por regi
me democrático, 

_ Existiriam outros militares envolvidos nestas idéias? 

- Aí pode haver uma suspeição porque estou dando minha opi· 
nião, mas eu acho q ue é realmente a opinIão da maioria da tropa, 
particularmente da oficialidade, com quem tenho um diálogo franco 
e aberto. Sou um homem que procuro sondar muito essas coisas. E 
tenho a impressão pelos sensores que conheco, que é também a opi
nião da Nação, Eu nào sei se surpreendi o Lions, mas o Lions me sur
preendeu. Quando eu terminei, todos me aplaudiram de pé e longa
mente, numa manifestação de solidariedade que me comoveu e me 
espantou. Isso é um sintoma muito importante, que caracteriza que a 
Nação está ávida de ouvir certas verdades, de ouvir certas coisas, que 
aquelas idéias em grande parte são da coletividade, Agora, posso lhe 
garantir nas conversas que tenho com companheiros, e mesmo com 
meus superiores, que a grande maioria comunga com essas idêias. E 
nem poderia ser diferente, pois se o fosse seria muito grave, seria 
uma distorção do pensamento das Forças Armadas, que devem ser e 
são, felizmente, eminentemente democráticas. Esse é o problema que 
nós enfrentamos. A impressão que eu tenho, quando converso com 
políticos, é que o político pensa que as Forças Armadas sào totalitá
riàs, que elas querem fechar o processo, 

- As Forças Armadas então estão pagando um ónus que lhes é 
devido? 

- Exato. As Forças Armadas têm como base de sua legitimida
de aos aspirações nacionais, Quem dá legitimidade às nossas ações, ao 
nosso comportamento são realmente as aspirações do povo brasilei
ro, Este distanciamento ê que não pode haver. Fala-se muito na 
união das Forças Armadas como base de todo sistema de todo 
progresso. ~ um erro de enfoque. A união que não pode deix.ar de 
ex.istir ê entre as Forças Armadas e o povo, pois ê o povo que as 
legitima, 

Ademais, estão jogando sobre os ombros das Forças Armadas 
toda a insatisfação e os erros que estão aí. Quando não somos consul
tados para nada. O Presidente faz questão de não consultar as F or
ças Armadas para nada, nem no campo politico, militar e até no 
campo da segurança, ele está passando por cima, Haja vista o caso 
do próprio Ednardo Mello (Comandante do II Exército demitido 
por Geísel). O Presidente nào precisou de maiores consultas,- de--
maiores pesquisas. no maior desrespeito à alta posição do General 
Ednardo para afastá-lo do cargo. pelos jornais. 

- O Senador Magalhães Pinto afirrriou que as Forças Armadas 
são democratas, totalitário é o Governo? 

- 1:: preciso que de uma forma ou de outra, os militares 
quebrem o silêncio, pois no momento em que não quebrarem o silên
cio estão avalizando tudo isso. A nossa intenção, no nosso pronun
ciamento, não foi essa, Masjâ que aconteceu, não estamos arrependi
dos. 

Os Generais também deveriam falar 

- Haveria outros oficiais com esta mesma opinião? 
- Eu não sei, mas veria com muito bons olhos, Acho que seria 

válido até se os Generais resolvessem falar, No momento em que os 
Generais não falam, há um limite de espera, Se eles não falam, falam 
os coronéis, se não falam os coronéis, falam os majores, Alguém vai 
ter que falar, Em 30 falaram os Tenentes. 

- Ha ... eria então uma dicotomia entre os generais e a massa da 
oficialidade? 

- Não em pensamento. Estou convencido que os generais 
pensam democraticamente, apenas não conseguem se livrar das difi-
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culdades que a função e o posto lhes impõe, por uma série de 
escrúpulos. Então, acho que o Governo joga na boa formação dos 
quadros das Forças Armadas, que é profundamente disciplinada, 
ordeira, responsável. Então se sente cheia de inibições para romper 
esse ciclo de disciplina, de hierarquia, de boa formação. Ele sabe que 
eles terão grande dificuldade de romper este ciclo. 

- O Sr. tem conhecimento do Movimento Militar Democrático 
pela Constituinte? 

- Não conheço e o nome não m('! agrada, porque me faz lem· 
brar o movimento militar constitucionalista, dos idos de 1954, de 
conotação muito suspeita. Eu tenho ouvido falar e conheço muito 
bem é o MRD (Movimento Revolucionário Democrático), que se 
propos a dar um balizamento ideológico ou pelo menos um ideário 
para os revolucionários, baseando no pensamento político do 
Marechal Castello Branco, que ele deixou através dos seus diversos 
discursos e pronunciamentos. 

- Que repercussões sua palestra provocou no meio militar? 

- Isso que aconteceu comigo veio do escalão superior: O 
próprio oficial que me avisou ficou chateado. E eu disse: Não fique 
chateado porque eu não estou. Não estou e não tenho razão de estar. 
O comando recebeu telefone do 3'i' Exército, que recebeu do Minis
tério. Então o General decidiu pelos dois dias de cadeia domiciliar. 

- O Sr. não acha que o pronunciamento pode provocar uma 
reação em cadeia entre os militares? 

- O ideal é que eles falassem uníssono, porque a{ eles im
punham realmente a verdade. Isso seria muito importante,- mas eu 
não posso dizer o que vai aCdntecer. . 

- A sua atitude não contraria a disciplina militar? 

- No nosso meio, contraria se nos extravasarmos aos veículos 
que temos para falar. Por exemplo, se meus subordinados trouxerem 
para mim a manifestação deles, é válida. Por sua vez, eu tenho obri
gação de levar aos escalões superiores as suas manifestações. Então, 
cada um tem seu veículo para falar. A oportunidade para falar. Evi
dentemente num caso extremo os aspectos de legitimidade estão 
acima dos aspectos legais. Há momento que você não pode exigir 
mais disciplina. Basta lembrar do Movimento de 1964. Imagine se to
dos nós estivéssemos realmente supervalorizando o legal em con
traposição ao legítimo. Nós estaríamos até hoje aturando o seu 
Osvino e Caterva. Não é verdade'? No entanto, não hesitamos um só 
momento em irmos contra a hierarquia, contra o Presidente da 
República, uma vez que a disciplina não era o bastante para nos con
ter. Havia um valor maior que a disciplina. Era o valor moral da 
ação. 

o Senador "biônico" ê uma bllrbarldade 

- Existem esses valores hoje em dia? 

- Existem. Não na mesma conotação. Quer dizer, eu, por 
exemplo, não compreendi, porque não houve reação mrtior contra o 
pacote de abril porque na verdade o Presidente fechou o Congresso 
para fazer a reforma do Judiciário, mas foi o que menos importou. 
Ninguém sabe da reforma do Judiciário, ninguém conhecia a fundo 
a reforma do Judiciário. Mas, no entanto, ele fechou e o que fez? Fez 
um retrocesso no país de meio século. Inventou o· Senador biônico 
que é uma barbaridade. Quando ele impõe o mandato de seis anos 
(para Presidente), ele comete um crime, porque é preciso que' com
preenda a legislação do paIs no seu total, globalmente. Ora, o estatu
to militar diz que nenhum general pode ocupar essa posição por mais 
de 12 anos. Se eu tiver o Presidente com mandato de seis anos, o que 
significa isso? No final do mandato, ele fez todos os generais das três 
Forças Armadas. todos dependeram dele: Ele não serâ um ditador se 
não quiser. Quer dizer, se você ror examinar a rotativídade dos 
Tribunais Federais, ele mudou mais da metade dos Tribunais, e ele 
influenciou na eleição de todos os Governadores de modo indireto, 

na de todos os prefeitos de Capitais, ele nomeou os prefeitos de muni· 
cípios de segurança nacional e estâncias hidrominerais. Esse homem 
gerou no mínimo uma oligarquia no país. 

- Como as Forças Armadas receberam a indicação do General 
Figueiredo? 

- Eu sou suspeito, mas eu acho que negativamente. Parti
cularmente pelo processo. Ninguém pode aceitar que O Presidente 
tenha poderes para iJ1dicar seu sucessor, sem consultar nenhuma for~ 
ça.da Nação, senão O Palácio, que é ele próprio. Na verdade, todos 
que opinaram eram seus auxiliares diretos. Não houve um consenso 
nacional. Houve um consenso da sua equipe, o que é natural, morR 
mente numa equipe depurada, porque os dois Ministros que eram 
contra o Frota e o Severo foram demitidos. O Hugo Abreu foi 
depois. Ou seja, aqueles que eram contra., ele afastou. A Nação não 
foi ouvida. Acho isso um abuso. Entendo que o Presidente é um dele
gado da Nação num processo normal, e das forças revolucionárias 
num processo anormal. Mas é sempre um delegado para um período. 
Ele não pode ter autoridade para decidir sobre o período seguinte na 
indicação de seu sucessor. Aí está a base da delegação. Então acho 
que é uma usurpação. Não está em jogo, não está em julgamento a 
figura do General Figueiredo, que é uma figura excepcional, com 
quem mantenho muito cantata. O que realmente ninguém pode 
engulir e aceitar é o processo como foi feito. 

Candidatura Figueiredo lembra a de 1930 

- O Sr, julga que a posse do Genera.l Figueiredo será tranqUila? 

- Eu tenho dúvidas até da consecução do projeto político do 
Presidente Geisel. Eu fico assim meditando que nós em 1930, por
tanto há meio século atrás por muito menos, banimos do paIs um hOR 
mem come) Washington Luiz, uma figura realmente de todo o respeiR 
to, que fez um décimo de que Geisel está fazendo, com a vantagem 
de que bem ou mal, ele falava em nome das classes produtoras mais 
eminentes do país, a aristocracia rural da época. E, no entanto~ os 
tenentes reagiram e ele foí banido, numa reação a uma candidatura 
que não era realmente subversiva. 

- Em seu pronunciamento o Sr. buscou um modelo político 
para o impasse? 

- Eu tentei caracterizar, não digo um modelo político, mas os 
princípios que devem estar inseridos neste modelo, seja qual for. 
Quer dizer, se um militar, por exemplo, viesse no bojo de um voto 
direto, ou até num voto indireto autêntico, onde os Partidos 
livremente discutissem as diversas candidaturas existentes e por um 
consenso, por uma votação, ou por um processo democrático dentro 
do Partido, indicasse que é o fulano, e ele fosse para a eleição índire
ta, onde o colégio eleitoral tivesse plena liberdade de escolher e vo
tar, independente das marras de uma disciplina partidária incom
preensível nesta hora, eu veria mal nenhum. Mas realmente o que a 
gente vê, é um jogo de cartas ~rcadas, e você favorecer toda uma 
candidatura e criar obstáculos a todas as demais, obstáculos mais 
artificiais possiveis, com certa violência, até, aquela eleição passa a 
ser uma farsa, não é eleição. 

Portella tentou uma reaçio em 64 

- O que o Sr. acha do diálogo encetado pelo Senador Portella? 

_ Olba, primeiro, acho a pessoa menos indicada. A figura do 
Senador portella é realmente espúria no processo. Primeiro porque 
ele foi frontalmente contra o 31 de março. Daí eu dizer as vezes: a 
única razão que eu posso talvez entender a posição dele é se real
mente se nÓs nos distanCiamos tanto de 31 de março que hoje vol
tamos a posição em que ele estava, e ai está perfeito, nós é que 
estamos errados. Ou melhor, é o Governo que está errado. O Sr. 
PorteUa foi um dos últimos do lado de lá a resistir ao processo revolu
cionârio. O Petrônio nitidamente tentou uma reação. Então não se 
entende que hoje esse homem seja o arauto das reformas polfticas, 
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salvo se nós estamos realmente mais do lado de lá de 31 de março do 
quede cá. 

-Como o Sr. vê o movimento pró·anistia? 

- Eu acho primeiro mal colocado. Eu acho que a anistia já é 
um passo adiante. Você não pode pensar em anistia, quando ainda 
não terminou um ciclo político. ~ preciso primeiro fechar o ciclo de 
64 pela consecução de seus obj~tivos, que é realmente a plenitude de
mocrática, para depois, sim; se fazer a anistia. 

- O Sr. acha que houve interrupção do Movimento de 641 

- Não. houve uma deformação do Movimento de 64. Nós 
saímos de um processo totati.tãrio.que se tentava através do Governo 
pela desordem, para um processo totalitário feito pelo Governo, pelo 
excesso de ordem. Numa sociedade, a ordem é muito pouca. Numa 
sociedade, o que é preciso é harmonia e não a ordem. A ordem eu 
tenho com meus m6veis, com meuS animais, eu ponho o gado 
ordenadamente. Numa sociedade, nóS precisamos de uma harmonia 
onde a ordem seja uma conseqUência natural da responsabilidade, da 
consciência que. todos têm de seu papel limitado pelos direitos dos 
outros, mas plenamente aberto nas suas potencialidades. 

- E as salvaguardas? 

- Falam em salvaguardas, mas ê preciso que todos compre· 
endam, que as salvaguardas existem para o indivíduo. As CQostitui. 
ções surgiram, porque quando O homem sentiu necessidade de prga. 
nizar-se nas suas sociedades políticas, sentiu que teria que dar (,egras, 
limites e particularmente poderes para que o mandatárioAivesse 
competência, jurisdição para exercer sua função. Mas ele logo em 
seguida percebeu oJisco que isso criava pela soma de poderes que te-
ria o mandatário em face do direito inalienável de cada indivíduo. 
Então ele criou a lei para limitar esse poder, e #ara evitar par~ic.u .. lar~ 
mente O abuso de mandatário. Então quem prliisa de sàlvagharda ê 
o indivíduo. O Estado tem a defesa natural' dfl qualquer cidadão. O 
Estado não precisa de defesa nenhuma. Q~~IT}- precisa de defe.Sa, pela 
desproporção de meios e dos conflitos de interesses'-é o ind,iví~uo-, 

r t '/ . , 
- E as reformas que estão por vir, diante da Mensagem do 

Presidente Geísel ao Congresso? 

- Eu acho que fazendo uma reforma com base do pacote de 
abril é um absurdo. E, por exemplo, não concordo com à saída de 20 
Deputados do plenário durante a leitura da Mensagem do Presiden· 
te. Acho que toda a Câmara e o Senado deveriam protestar em segui
da, porque realmente é quase dizer "Vou fechá-los de novo". Eles 
não podem concordar com aquilo. Então a Mensagem do Presidente 
a esse mesmo Congresso, baseado no que ele pretende fazer, significa 
um desacato ao Pode.r Legislativo. 

Nilo sou louco. Não aceito o PC na legalidade 

- O Sr. aceitaria o Partido Comunista? 

- Não, não aceito o Partido Comunista· porque acho ilógico. 
Seria como convidar ª- vir na minha casa um homem que prometeu 
me roubar. Não sou louco. Inicialmente. o PC não ~ um Partido na 
expressão da palavra. No momento em que ele se propõe a acabar 
com os outros Partidos, esse é o problema do PC: extinguir os Parti
dos e criar apenas a ditadura do proletariado. Eu não posso reconhe
cer tal Partido, porque ele se confessa, na sua plataforma, que não é 
um Partido. Não sou eu quem djgo. Ele se propõe a um objetivo que 
eu não posso consentir. Esse neg6cio de dizer que o PC na clandes
tinidade é pior que na legalidade, a História não comprova. Pelo con
trârio, o que a História nos mostra, é que os políticos pusilâmines 
têm alimentado o PC nas campanhas em troca de favores de votos. 

- Como o Sr. vê a proposta da Constituinte? 

- Acho que se fez um estardalhaço muito grande a favor e con· 
tra, pOrque na verdade, hoje, a nossa legislação permite a reforma da 
Constituição sem necessariamente ser uma Constituinte, podendo 

ser uma Constituinte ou não. Nós tivemos mais de uma reforma da 
Constituição depois de 1964, sem precisar de uma Constituinte. O 
importante é que fixemos os princípios que· devem presidir a evolu
ção do momento político, porque na verdade toda essa deformação 
existente no quadro politico institucional brasileiro é devida à ação 
dos homens em posições públicas, de que pela mudança realmente da 
Constituição, o que foi possível pelo poder imensurãvel do AI-5. Pen
so que a quebra dos instrumentos .c~e exceção, por exemplo, por si s6 
seriajâ um longo passo, pois retiraria do Poder Executivo a hipertro
fia hoje existente. Daria oportunidade para que o Judiciário fosse 
realmente árbitro dos conflitos entre os poderes. arejaria o processo 
legislativo, seria o tambor de repercussão, dos debates, das grandes 
soluções. Isso jã seria um grande avanço. 

- Como o Sr. vêo papel dos políticos? 

- Eu acho que, depois da classe espiritual, dos que crêem, é a 
classe política a que mais tem influência sobre as nossas vidas. O polí
tico define muita coisa a respeito da minha vida, e acho que faltou à 
Revolução a capacidade de valorizar a função política. A nossa clas
se política não tem se mostr~do, pelo menos alguns dos seus segmen
tos, não têm se mostrado à altura da evolução social do país. Em 
grande parte por culpa das lideranças e elites nacionais, acovardadas 
diante de uma polfüca mal conduzida, que não tem coragem de assu
mir os riscos que a tomada de posição implica. Por sua vez, os inte
resses de alguns homens vão crescendo pela permanência nos cargos 
e vão terido cada vez mais e mais força. 

- O Sr,~ acredita em u_ma abertura democrática? 

_ Nã6. e não tenho razões para acreditar. Nunca se falou tanto 
em abertura e nunca se fechou tanto. Então no momento em que o 
Presíden'te fala na distensão e faz o pacote de abril, eu não mais te
nho por que acreditar na distensão. Ou nós falamos linguagens. dife
rentes, ou não há coerência entre o que ele diz e o que ele faz. e sem
pre a mesma coisa: todos os Presidentes que morreram •. dizem que 
morrem querendo assinar a Constituição. Então, no momento em 
que eu tenho a solução aqui na minha frente, por que eu não faço 
agora? Nada impede que o Presidente faça agora a abertura. 

_ O Sr. acha que existem resistências à abertura dentro das For
ças Armadas? 

_ Isso não é verdadeiro, isso é uma mistificação é contra isso é 
que vamos lutar. Eu acho que a gente precisa sair do comodismo, de 
um silêncio mal interpretado para dizer o que está acontecendo. Mas 
não queremos um retorno ao que havia antes de 1964. 

O programa de Magalhães é excelente 

- Como o Sr. vê o programa do Senador Magalhães Pinto? 
- Eu acho excelente. E, afinal, ele traduziu num documento sis-

temático. Os sensores todos estão apontando como sendo as idéias 
dominantes na grande sociedade brasileira, Se nós formos consultar 
os grandes segmentos da sociedade brasileira, vallJOs s_entir que elas 
concordam com aquelas teses. Tanto assim é que eu não sei o que o 
João vai apresentar de plataforma, porque vai ser dificil sair daquilo. 

_ Então· a ptàtaforma do Senador teve boa repercussão na área 
militar? 

_ Eu acredito que sim. Não Só nas Forças Armadas. Eu não 
gosto de dividir Forças Armadas e Nação. 

- Mas qual ê o compromisso das Forças Armadas? 
- Na verdade elas são, não digo legalistas, mas democráticas. 

Nós não temos um compromisso maior com a lei, nÓs temos um com
promisso maior com a Pátria, com a Nação. Por isso que eu digo, a 
lei por si só é' discutível, porque na verdade o AI·S é uma lei, o pacote 

.,de abril, ê uma lei c eu não tenho compromisso nenhum com o pacote 
de ahril. Então as Forças Armadas eslão ma'is preocu-pâd1Jscom a 
[egitimidade do processo, .do que com a sua legalidade. Só ·sei no 
momento em que ficou bem patente a ilegitimidade do processo, 
vigente no País, nós pusemos abaixa o Governo. O Governo de Gou· 
lart era legal. Há um momento em que se justifica a quebra da dis-
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ciplina em nome da legitimidade. Hã momentos em que os códigos 
da moral estão acima dos códigos da disciplina. Então é preciso rom
per com a disciplina para lutar por aquilo que nós achamos que estã 
acima disso e o fato mais-patente disso foi o Movimento de 64. Nós 
todos praticamos uma ilegalidade em 64. Nós atentamos contra o po
der legal. Por quê'? Porque reconhecíamos que era legítimo, no 
momento que extravasou o eSPlrito da lei. 

- Como o Sr. vê a simples inclusão dos atas de exceção na 
Constituição? 

- Acho que isso é po!\sLvel e tenho muito medo das reformas fei
tas pelo sistema Geisel, mormente porque ele disse que vai fazê-las 
baseado no pacote de abril. Aí ele está me dizendo, me dando uma 
antevisão que ele vai apenas reforçar, com outras fantasias, aquilo 
pelo qual nós estamos brigando contra. 

- E o que pode acontecer? 
- Vai provocar problemas cada vez maiores até chegar a um 

confronto indesejável de forças. 

Em 1959, a primeira punição 

O Tenente-Coronel Tarcísio Nunes Ferreira é carioca de Vila 
Isabel, tem uma formação eminentemente jesuítica (formou-se no 
Colégio Santo Ignácio) e, duran-te-sua passagem pela Academia Mili
tar das Agulhas Negras, onde se formou em 1952, teve início a gran
de influência exercida até hoje pelo _General Moniz de Aragão. Re
cém-incorporado, serviu no Batalhão de Caçadores, em Petr6polis, 
participando da Guarda Presidencial. Foi quando começou a rela
cionar-se com o poder e com a política. 

Em 1959, como Capitão, participou da Revolta de Aragarças, 
que lhe custou o exílio de um ano e meio no Paraguai e Argentina. 
Acabou anistiado. Em 1962, em defesa do General Moniz de Ara
gão, desafiou o Cl;ltão Ministro da Guerra, General Amaury Kruel, 
através de uma carta aberta entregue aos jornais. Foi punido com 30 
dias de prisão. Hoje. em sua residência no bairro de Uvaranas, em 
Ponta Grossa, ele está. tranqüilo. "Vou esperar a reação e responde
rei sempre à altura" - afirma quando fala das repercussões dos seus 
pronunciamentos. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Osires Teixeira. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO) - Sr. Presiden· 
te, raça a cessão da palavra ao nobre Senador Eurico Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Eurico Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Pronuncia o se· 
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. Se
nadores: 

Inicialmente agradeço a oportunidade que me confere o eminen
te colega de Liderança, Senador Osires Teixeira. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não desejo, de modo algum, pe~ 
netrar no mérito, nem da conferência, nem da subseqüente entrevista 
do Sr. Tenente-Coronel TarcJsio Nunes Ferreira. 

Ninguém pode negar que, a esse respeito, a nossa concordância 
é ecumênica, é unânime. de que em alguns setores daquelas afirma
ções existem conceitos que merecem, e realmente o são, tradicional
mente acolhidos. Conceito de estado de direito nos oferece uma ima
gem e, afora possível controvérsia de interpretações e de juizos de 
avaliação, constituí-se num ponto comum de valores juridicos. Tam
bém, e por via de conseqUência, não hã dissenso em algumas coloca
ções ali estabelecidas em torno do regime democrático. 

O sentimento nacional, de mãos dadas com a sociologia políti
ca, aceita, como não poderia deixar de fazê~lo, os princípios históri
cos e, mais do que isso, imutáveis, que informam o estado de direito 
e o regime democrático. 

Mas uma dessas metas que tanto o sentímento nacional como a 
sociologia política exigem, de modo rigoroso e inalienável, é a segu
rança do regime democrático. E é precisamente na órbita das nossas 
Forças Armadas que vamos encontrar, até mesmo por imposição 
constitucional, um instrumento mais vigoroso de resguardo do regi-

me democrático. Mas, no momento em que se procura vulnerar o re
gulamento das Forças Armadas, no instante em que se intenta des
sangrar o patrimõnio disciplinar dessas mesmas Forças Armadas, se 
está contraditoriamente colocando em perigo o próprio regime de
mocrático. Aqueles brasileiros, inspirados no patriotismo e, mais do 
que isso, empenhados na estabilidade das nossas instituições demo
cráticas, e sobretudo aqueles que envergam a gloriosa farda da Mari
nha, do Exército e da Aeronáutica, e desejam, através da obediência, 
nossos regulamentos militares, não podem, de modo algum, ter ou-
tra atitude senão a de submissão ao juramento que prestaram. -

Como disse, não devo tecer outras considerações em torno desse 
documento porque as reações, porventura ocorridas - e realmente 
ocorreram - estão privativamente numa jurisdição que não compe
te nem ao Poder Legislativo, nem ao Poder Judiciário. E mais, assun
tos dessa natureza não devem ser tratados nem pela ARENA e nem 
pelo MDB. Devemos manter, por via de conseqUência, a nossa abso
luta isenção, porque" refoge da nossa competência a avaliação de con
ceitos que deverão ser apreciados exclusivamente no campo militar, 
Fora disso é percorrer caminhos que não conduzem nem à imparcia
lidªde, nam à serenidade, nem à segurança. Proceder desta maneira é 
colocar-se na incerteza e no perigo das areias movediças. 

Sr. Presidente, a autenticidade do cidadão nem sempre é igual à 
autenticidade do soldado. Hã um divisor no comportamento de am
bos e se não existir esse divisor em termos de compenetração de deve
res e de contenção de sentimentos, nenhum país poderá ser gratifica
do nem pela ordem pública nem pela tranqUilidade social. 

Daí por quê, respondendo às observações e, sobretudo, ao 
lamentável gesto de adesão que aqui presenciamos, queremos dizer 
que a Aliança Renovadora Nacional e, acredito também, pelo menos 
por largas áreas da nobre Oposição negam-s"!' a penetrar nesses 
umbrais, atrás dos quais existe uma instituição nacional que são as 
nossas Forças Armadas, dispondo, através do cumprimento dos seus 
regulamentos e decisões dos seus chefes, dos meios indispensáveis pa
ra não permitir que este jovem País perca a oportunidade de pros
seguir .construindo o seu grande destino, para não permitir que _ se 
orus-que, precísãmente nestes tempos decisivos, a imagem de afirma
ção e de confiança que o Brasil projetou lá fora e cujo Presidente vem 
récebendo homenagens das nações mais poderosas, do mundo, atra
vés das memorãveis viagens à França, à Inglaterra, ao México e, hã 
poucos dias, à Alemanha Ocidental. 

Daí por quê, enquanto nosso País vive um conceito de con
fiança, de aplauso e de respeito, quando o Brasil vive o momento de 
prestígio internacional, gestos como aqueles são miúdos, são peque
nos, Sr. Presidente, e podem ser comparados ao orvalho que a noite 
tece nos canteiros e que o sol da manhã desmancha inapelavelmente. 

Quero aqui, em nome da Aliança Renovadora Nacional, rea
firmar a nossa confiança inquebrantável na obra ciclópica do Presi
dente Ernesto Geisel que, com o apoio da- maioria esmagadora da 
Nação, com a solidariedade reiterada e firme das nossas Forças 
Armadas, realiza a grande obra da emancipação nacional, procuran
do aperfeiçoar as nossas instituições democráticas. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Marcos Freire. 

o SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÁO DO ORADOR. SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Não hã mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, designo para a sessão ordinária de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-1-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado 
n'il 22, de 1977, do Senhor Senador Luiz Viana, que suprime o 
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art. 93 e o parágrafo único da Lei nq 5.988, de 14 de dezembro de 
1973, tendo 

PARECERES, sob no;>s 749 e 750, de 1977, das Comissões.: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade e, no mérito, pela aprovação; e 
- de Educação e Cultura, favorável. 

-2-

Discussão, em primeiro turno {apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado no;> 174, de 1976, do Senhor Senador 
Marcos Freire, que dispõe sobre a obrigatoriedade de depósito 
temporário dos rendimentos de capitais--esti'angelros, auferidos em 
território brasilejro, tendo 

PARECER, sob no;> 883, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

-3-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n'1 294, de 1976, do Senhor Senador 
Vasconcelos Torres, que institui o· monopólio estatal do transporte 
aéreo, cria a Viação Aérea Brasileira S.A. - V ABRÃS, e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob nl' 910, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça. pela inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está encerrada a 
sessão. 

( Levanta-se a sessão às /8 horas e 25 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS 
FREIRE NA SESSÀO DE 10-3-78 E QUE. ENTREGUE À 
REVISÀO DO ORADOR. SERIA PUBUCADO POSTE
RIORMENTE: 

O SR. MARCOS FRElRE (MDS - PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A cada início de ano legislativo, voltamos, talvez para muitos 
até de maneira impertinente, a bafeI' numa mes-ma tecla, mas que diz 
especialmente respeito aos da representação nordestina. 

Trata~se, Como já se pode deduzir, do processo de desenvolvi
mento regional, visando superar as disparidades existentes entre o 
N ortefN ardeste e o resto do País, em particular o Centro-Sul. 

J ã não vamos cotejar aqui os aspectos positivos e negativos da 
ação da SUDENE. 

Por outro lado. pleitos isolados ou setoriais -:' a exemplo da 
reformulação do ICM, da política açucareira, dos incentivos fiscais, 
da reestruturação agrária, da reorientação do processo de industriali
zação etc. - têm, sem dúvida alguma, importância enorme, mas so
bre eles temos nos detido, igualmente, em vezes anteriores. 

O que pretendemos nesta tarde é, sobretudo, insistir sobre um 
ponto que nos parece básico, até mesmo como pressuposto de um 
melhor encaminhamento na solução das várias reivíndicações regio
nais, até hoje não atendidas. Trata-se da reestruturação dos órgãos 
institucionais responsáveis pela política desenvolvimentista do 
Nordeste. 

Como sabemos, de região mais rica do Brasil, nos primeiros tem
pos de sua História, chegamos a tal estágio de atraso que termina
mos sendo considerados a mais extensa área subdesenvolvida do 
continente americano, apresentando uma renda per capita insig
nificante que, em 1956, era de apenas 96 dólares - o que correspon
dia a menor de 1/3 da do Centro-Sul do País. 

Ao lado da CHESF, em 1948, e do BNB, em 1954, a criação da 
SUDENE. em 1959, terá sido o grande instrumento operacional cria
do para, através da planificação regional, superar a disparidade de ní
vel de crescimento econômico do Nordeste em relação ao Sul do Pais. 

Nasceu aquele órgão de desenvolvimento regional com toda for
ça. Os seus objetivos eram os mais amplos possíveis: o planejamento 
global da economia do Nordeste, visando as transformaç.ões estrutu
rais no setor industrial e no setor agrário. Por outro lado, deveria 
coordenar os investimentos públicos naquela região, inclusive no que 
dizia-respeito à aplicação de recursos federais n~s obras de infra
estrutura relativas à agricultura, educação, saúde, habitação, sanea
mentos básicos, pesquisas etc. 

Para atender a esses objetivos, estabeleceu-se, mais adiante, um 
engenhoso mecanismo financeiro que lhe asseguraria vultosos recur
sos - os conhecidos artigos 34/18, faculta.nda o çiesconto de 50% do 
Imposto de Renda a ser recolhido pejas pessoas jurídicas, em favor 
específico e exclusive do Nordeste brasileiro. 

Finalmente, dentro ainda da estratégia armada assegurava-se à 
suo EN E um acesso direto à Presidência da República, de tal forma 
que o seu malor arquiteto, o grande brasileiro Celsõ Furtado, foi 
elevado à categoria de Ministro Extraordinário. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, se fazemos essa ligeira síntese 
histórica do nascimento da SUDENE, da sua organização, de suas 
metas, de seu suporte financeiro. é para mostrar que tudo isso estã 
comprometido, nos dias de hoje: os seus objetivos, os seus meios, o 
seu poder. 

Começando uma análise pelo último dos itens referid·o-s por· nÓs, 
fixemo-nos no esvaziamento institucional da SUDENE. Reduzida, 
praticamente, a simples departamento do Ministério do Interior, em 
verdade perdeu O seu prestígio, seu status, seu poder de decisão, tal
vez, até mesmo, qualquer poder de influência. Acreditamos, inclusi
ve, que o atual Superintendente da SUDENE, Engenheiro José Uns, 
nun-ca tenha sido, sequer, recebido pelo Senhor Presidente da Repú
blica em seu gabinete de trabalho, falando~lhe, tão-somente, em 
encontros de aeroportos ou em solenidades oficiais. O fato, incontes
tável, é que a SUDENE não participa das grandes decisões nacio
nais, mesmo as que dizem respeito diretamente ao Nordeste. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Ouviremos V. Ex', 
dentro de poucos instantes, com muita satisfação, 

Desprestigiada, marginalizada, esvaizada, a SUDENE ficou, 
pois, sem poder atingir seus objetivos e sem ter meios para atingi-los. 

Ouçamos o ilustre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Nobre Senador Mar
cos Freire, V. Ex' realmente focaliza, com muita propriedade, as 
dificuldades enfrentadas pela SUDENE para se afirmar mais positi
vamente como agência impulsionadora do desenvolvimento nordesti
no. Ao enfoque que V. Ex~ dá, a esta altura do seu discurso, procuro 
ajuntar um argumento que ê do conhecimento de V. Ex' e para o 
qual reclamo a atenção da Casa. ~ que a SUDENE, anteriormente, 
se vinculava diretamente à Presidência da República. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE)- Exatamente. 

O Sr. Mauro Benevides (MOS - CE) - E só a partir de 1973 é 
que ela passou a integrar o âmbito de jurisdição do Ministério do 
Interior. Cheguei, até mesmo, a fazer, baseado em dados dos Orça
mentos de 1974, 75 e 16, um confronto entre as dotações da 
SUDENE com as dos outros órgãos integrantes do_Ministério do 
Interior, para que se verificasse que, em termos percentuais, naqueles 
,;1.01s exercicios, ou seja, em 1975 e 1976, havia ocorrido um decesso 
nas verbas atribuídas à SUDENE em confronto com as dos outros 
órgãos do Ministério do Interior. É, realmente, um dado básico, atraw 
vês do qual V. Ex' inferirá, e a Casa também, que a SUDENE pas
sou a se defrontar com maiores dificuldades desde quando se desvin
culou, diretamente, da Presidência da República, 

O Sr. Murilo Paraiso (ARENA - PE) - Permite V. Ex~ um 
aparte? 
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o SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Daremos o aparte 
a V. Ex'. tão logo façamos algumas considerações ao aparte do no
bre Senador Mauro Benevides. 

Nobre Senador Mauro Benevides, V. Ex' aprofunda um dos 
pontos versados em nosso pronunciamento - que poderia parecer, à 
primeira vista, de menor importância - que é a vinculação da 
SUDENE ao Ministério do Interior, sendo cortada, assim, a ligação 
direta originalmente mantida com a Presidência da República. Isto 
é de capital importância, porque, graças a esse decesso, a SUDENE 
ficou sem condições de atingir seus objetivos, aos quais já nos referi
mos no início. Com efeito, como poderá a SUDENE fazer o plane
jamento global da economia do Nordeste se não está a nIvel supe
rior, ou pelo menos equivalente, .da multiplicidade de órgãos que 
atuam na ârea, muitas vezes-sem a mínima interferência de sua parte 
eaté sem qualquer inter-relação consigo? 

De fato, a SUDENE estã por fora, e até por baixo, dos que deci
dem sobre os investimentos públicos na região, desconhecendo ela, 
por vezes, os próprios programas específicos que se lho:: Jestinam. 
Embora jã tenha exemplificado, de outras vezes, com esse caso con
creto, não resistimos à tenta_ção de invocâ-Io novamente; quando o 
Governo da República, na Presidência anterior; anunciou o 
PROTERRA, a Imprensa procurou o então Superintendente da 
SUDENE para obter uma opinião de S. Ex' a respeito, e -ele sim
plesmente disse que primeiro tinha que examinar o PROTERRA 
para depois emitir seu pronunciamento. Incrível, mas verdadeiro. 

A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, não 
tomara, sequer. conhecimento da feitura do PROTERRA, programa 
específico. feito especialmente para aquela região. sem audiência do 
órgão interessado. 

Quanto ao outro aspecto versado pelo Senador MaurQ Benevi
des, sobre o decesso de recursos destinaçl.os à SUDENE. teremos 
oportunidade de, em breve, a ele nos referir, depois de ouvirmos a 
palavra do Senador Murilo Paraiso. a quem concedemos o aparte 
solicitado. 

o Sr. Murilo Paraiso (ARENA - PE) - Nobre Senador Mar
cos Freire. V. Ex' faz referência ao nível ministerial que desfrutava a 
SUDENE no início da sua formação, enquanto hoje ela funciona co
mo simples departamento do Ministcrio do Interior. ~, realmente, 
uma das etapas que traduzem o desprestígio vivido pela SUDENE 
atualmente. Frisa o nobre Senador Mauro Benevides esse aspecto, 
também, com muita oportunidade. Gostaria de ressaltar um outro 
que, também, é de muita ímportância: o nível salarial dos técnicos da 
SUDENE não mais oferece condições para manter nos seus quadros 
de pessoal capacitado a prestar ao Nordeste brasileiro os serviços de 
que ele necessita na ãrea do planejamento. Na fase inicial da implan
tação da SUDENE, os técnicos eram recrutados para regime de tem
po integral, com salãrios -especiais, -compatíveis, conseqtlentemente, 
com o nível de prestação de serviços que eles estavam em condições 
de oferecer ao órgão. Hoje, o quesevé na SUDENE ê a fuga dos fun~ 
cionârios de maior nível profissional, exatamente por não encontra
rem naquela entidade amparo para custeio de suas despesas essen
ciais, tendo em vista os seus níveis de conhecimento. As empresas 
particulares começam a esvaziar a SUDENE dos seus principais fun M 

cionários, fazendo convites que estão inteiramente compatíveis com 
o mercado de trabalho da região. Esse é um outro aspecto que me pa
rece da maior importância. Não adianta tentar resolver isoladamente 
esse aspecto funcional, se não forem custeados os planos elaborados 
pela SUDENE, na devida proporção das suas necessidades. Se não 
forem repostos os incentivos fiscais nos seus originais percentuais, a 
SUDENE jamais terâ condições nem de remunerar condignamente 
seus técnicos, nem tão pouco de promover o desenvolvimento do 
Nordeste para o qual ela foi muito oportunamente criada. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE) - Agradecemos o 
aparte do Senador Murilo Paraiso que traz à baila um ouiro aspecto 
de não menor importância e que já foi objeto de considerações nos
sas em pronunciamentos anteriores, sobre o Nordeste. 

Realmente. no Projeto de Lei n9 231/76, de nossa autoria, mos
trávamos que a SUDENE, vinculada ao MINTER, tem sua legisla
ção de pessoal, inclusive com o poder de contratar e de pagar, vincu
lada às exigências "daspeanas". Enquanto isto a Secretaria de Plane· 
jamento escapa de tal gerência. o que lhe permite manter e atrair pes
soal altamente qualificado. Assim, contrata seus técnicos e seus pla
nejadores, com muito maior liberdade, através, por exemplo, do 
IPEA. COm aquela flexibilidade e mobilidade de quem escapa as _dire
triLes do DASP. Daí por que um dos p()nto~ versados no nosso pro
nunciamento de hoje. será a sugestão no sentido de. nessa reestrutu~ 
ração orgânica dos agentes desenvolvimentistas do Nordeste, partir
mos para a criação de fundações, de empresas públicas. de socieda
des de economia mista, que possibilitem, exatamente, um campo 
mais livre, inclusive para enfrentar esse aspecto funcional e, especifi
camente, o salário profissional mais condigno àqueles que colabo
ram com a SUDENE. 

A capitls diminutio que sofreu a nossa agência desenvolvimentis
ta foi tão grande Que nem o Plano Diretor tem mais. Teve o primei
ro, () se:gundo, o terceiro e o quarto Planos Diretores, que eram ela· 
borado pelo próprio órgão desenvolvimentista. ouvindo seus maio
res e sua assessoria técnica. Hoje, acabaram com tudo; as grandes di
retrlzes vêm do alto, e cada vez mais se lhe corta a autonomia de que 
ela era p()s~uidora. 

Os recursos de que necessitam minguam cada vez mais. e, para 
engabelar os desavisados, o Ministro do Planejamento vai ao Nor
deste. como fez recentemente no início deste ano, e anuncia, como se 
fosse presente régio, um montante de 33 bilhões para o Nordeste, nes
te ano de 1978, provenientes de recursos via FINOR, programas es
peciais, e Fundos de Participação dos Estados e Municípios. Pode 
até impressionar a muita gente: 33 bilhões para o Nordeste! 

No entanto, é preciso que se diga que, em números absolutos, 
exprimem pouca coisa. 

Por isso, solicitamos que a Liderança do Governo esclareça: 
19) que percentual representa esse montante, em relação aos 

que são destinados a outras regiões do País; 
29) mesmo em números absolutos, o que se destina, por exem

plo, ao Sudeste do Brasil? 
Não nos interessam comparações com dados de nosso passado, 

com dados da própria SUO EN E, sempre desfalcados e insuficientes. 
Portanto, comparar 77 com 76, 75, 73 ou seja lá o que for, não é sufi
cientemente claro. O Que nós queremos é saber o tratamento discri
minatório da Uniào para com o Nordeste, em relação ao tratamento 
privilegiado para com outras regiões do País. 

Isto me lembra, por exemplo, quando foi lançado o II PND. em 
plena época da campanha eleitoral, o atual Presidente da República 
chegava ao Nordeste e anunciava: cem bilhões para o Nordeste! Mui
ta gente exultou. Contudo, computando-se aquele mesmo II PND, 
via-se que só com indústrias básicas; desenvolvimento tecnológic.o_e 
infra-estrutura, o plano destacava 716 bilhões para o Centro-Sul. 

O que nós pedimos à Federação _ ainda existirâ? - é, tão-so
mente, que nos dêem o peso específico que representa o Nordeste, 
que -Ocupa 20% do território nacional e onde habita um terço da 
população brasileira. 

São conhecidos osjá tão falados desvios dos recursos do 34/18, 
o que mostra o quanto estamos sendo preteridos em nossos interes
ses. 

Esse mecanismo de incentivos fiscais foi criado para o Nordeste. 
Foi uma idéia nova; foi uma sistemãtica diferente para -fr buscar re
cursos para enfrentar uma região problema, para resolver as difi
culdades de todo um povo sacrificado através dos tempos. 

E, no entanto, dos 100% que nos eram destinados, daquela dedu
ção, estamos hoje reduzidos a aproximadamente 20%. Em 1976 não 
chegamos nem a 20%, graças às distorções da política de incentivos 
fiscais, tirando da boca dos nordestinos dinheiro para outros setores 
econômiços, beneficiando outras áreas do Pais mais de:>et].volyidas. 
São conhecidos os casos da pesca, do turismo, do reflorestamento, 
alêiri do PIN e do PROT.ERRA. 
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Ainda há dois ou três dias atrás, o Senador MurUo Paraíso reve
lava a esta Casa que, em n"umeros absolutos, os cortes doJ4/18 repre
sentaram uma redução de nada' mais, nada menos, do que 61 bilhões, 
até 1977, a preços desse mesmo ano. Sessenta e um bilhões que nos 
foram tirados, porque seriam nosSos, se tivessem mantido o espIrito 
e a sistemãtica daqude' mecanismo de incentivos fiscais. E isso signifi
ca, automaticamente, a supressão de investimentos no Nordeste de 
181 bilhões, sabido que, a cada cruzeiro de incentivo, corresponde 
um cruzeiro de recurso pr6prio e um cruzeiro de financiamento. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. perdoem':-me a veemência com 
que falamos nesta tarde, mas é que se trata de um assunto muito sen
sível para todos nós que exercemos um mandato popular e que nesta 
Casa. malgrado todas as suas limitações, devemos usar da tribuna 
como a nossa grande arma, já que nos tiraram o poder de decisão 
que o Legislativo tem nos regimes democráticos. E essa situação de 
recursos agrava-se, pois, o FINOR tem apresentado um déficit de 
recursos que, muitas vezes, precisam vir a ser compiementados, 
embora insuficientemente, pelõGoverno Federal. 

Temos, em mãos, recorte da coluna do jornalista Marco Aur~lio 
de Alcántara, em que está dito: 

"Inicia-se, portanto, o ano de 1978 com duas medidas de 
péssima repercussão, que o Presidente Geisel poderá reexami
nar, antes da sua anunciada reunião de Ministério rio dia 15, 
sob critério da necessidade de continuar a oferecer ao Nordes~ 
te tratamento especial: a primeira, o subdimensionamento pe~ 
lo Ministério da Fazenda do Orçamento do FINOR - Cri 8 
bilhões em 1978. quando a demanda prevista pela SUDENE 
é de Cr$ 12 bilhões; a segunda, o corte abrupto no orçamen
to do BNB. 

(Diário de Pernambuco. II de fevereiro último.) 

E a coluna do jornalista Edmundo de Morais, no mesmo jornal, 
em 27 de fevereiro refere-se a procedente assertiva do Sr. Antônio 
Madeira Coimbra, Presidente do. BANDEPE - banco oficial de 
desenvolvimento de Pernambuco - a respeito do 'assunto, nos 
seguintes termos: 

"Essa deficiência de reCursos que se vem ampliando de 
ano para ano, com previsão de 4 bilhões para t978, gera uma 
crescente pressão de demanda, vez que apenas parte da pro
cura pode ~er satisfeita. Corno a principal fonte alimentadora 
no processo de capitalização. da empresa nordestina são os 
recursos da SUDENE. pode-se imaginar as sérias díficul
dades que as empresas vêm enfrentando." 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Permite V •. Ex. um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE) - Com prazer. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - E: evidente, nobre 
Senador Marcos Freire, que o minucioso que representa o seu 
discurso na tarde de hoje, ê daqueles pronunciamentos que hão de 
gerar, sem dúvida alguma, posições de respo~ta a colocações que 
V. Ex' acaba de fazer, concordâncias até com algumas questões le-
vantadas por V. Ex', e praza aos céus, inclusive, atendimento, pelo 
Governo, das sugestões que V. Ex~ irã oferecer no final do seu dis~ 
curso, porque todos nós estamos convictos de que V. Ex' expõe 
esses problemas dentro dos seus princípios de patriotismo, sobretu~ 
do, preocupado com o desenvolvimento do Nordeste. Eu me permj~ 
tiria, no entanto, dizer algumas palavras, nobre Senador Marcos 
Freire, conquanto existam duas barreIras fundamentais às minhas 
colocações: a primeira. não sou homem do Nordeste, para entrar na 
problemática de sua região, como V. Ex' o faz na tarde de h·oJe; a 
segunda, não sou um expert no assunto do desenvolvimento 
planejado. Todavia, as colocações de V. Ex' me ensejam tomar a li~ 
berdade de fazer algumas observações, tão-somente à reflexão de 
V. Ex', como irei também refletir sobre o seu discurso; tão logo 
tenha todo o seu texto em mão para poder apreender, no seu con-

texto geral, o real significado das afirmações que V. Ex' faz. De 
início, ob!:iervo que V. Ex' reclama uma posição - não sei até que 
ponto válida - de que, até.ontem, a SUDENE tinha slatu.ç d~ Minis
tério, e hoje ela não o tem. Na verdade, institucionalmente .ela nunca 
teve status de Ministério, sempre foi Superintendéncia de Desenvol
vimento subordinada ao Ministério do Interior. Então, não hã por 
que achar um absurdo e denunciar à Naçào a existência dessa su
bordinação. Ela existe e ê natural. Segundo, quando V. Ex' disse 
que a situação é djfícil, que hoje a SUDENE sequer tem um plano 
diretor, que houve o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto 
Plano Diretor e que, agora, nem plano diretor tem. Bem. então, me 
parece que as observações de V. Ex' teriam que ser endereçadas ao 
dirigente da SLIDENE, àquele que, talvez, não tenha tido - segun
do as colocações de V. Ex' - a agressividade natural do homem que 
dirige uma Superintendência, que é, inquestionavelmente, a Supe
rintendéncia mais poderosa desta República. Não vejo por que deri
var-se para as colocações de que a coisa deve ser posta nos termos da 
institucionalização, que não estaria correta, quando aquilo que 
V. Ex' tr3Z de exemplo talvez seria de deficiênci<l: de quem dirige. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Chegaremos tá. 

O Sr. OsiresTeixeira (ARENA - 00) - Permita-me V. Ex.' o 
alongado do aparte, porque, naturalmente, contaremos com a boa
vontade da Mesa. 

o SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Mesmo porque o 
Presidente é nortista. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA --GO) - Sem dúvida 
nenhuma, é quase nordestino, e com tanto amor ao Nordeste como 
V. Ex' Daí por que temos a certeza de que S. Ex' aquiescerã com 
boa vontade. Então, significa, nobre Senador Marcos Freire, que a·s 
colocações não seriam, pelo menos em tese, de natureza institu
cional, mas de críticas a quem dirige. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE) - Chegaremos lã. 
Ex'! 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - Não sei se seria o 
caso. Se V. Ex. concorda comigo. então, concorda também que não 
é crise im.titucional. Por outro lado, nào se pode, evidentemente, 
levantar uma colocação que se pretende global da situação nor
destina. Nào se pode, numa análise, que se deseja universal, da 
problemática do Nordeste e das agências de desenvolvimento que 
atuam na área, ficar, pura e simplesmente, levantando os pontos 
negativos. Por exemplo - e aí é que vai õ meu aparte efetTvamente ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Teríamos maior 
satisfação de ouvir V. Ex~ na hora seguinte, na da Liderança da 
ARENA porque, do contrário, não poderemos expor nosso 
pensamento e o que aparecerá em nosso discurso será a sua própria 
idéia. O Senado haverá de registrâ~la, mas em outra ocasião, porque 
aparte é esclarecimento. Ora, V. Ex' está definindo a sua posição C a 
do seu Partido. e isso nos impossibilita de expor a nossa. De forma 
que gostaríamos que V. Ex' pudesse restringir as suas considerações 
e, num momento próprio, a Liderança da ARENA, que agora é tão 
bem desempenhada por V. Ex', faria um pronunciamento à parte, o 
que enriqueceria mais os Anais da Casa. 

O Sr. Osires Teixeira (ARENA - GO) - V. Ex' é o,dono .. da 
palavra, e me impede de apartear. Agradeço a V. Ex.', não vou 
colocar as minhas po~ições, o que, evidentemente, não poderia, 
diante da universalidade da problemática que V. Ex' coloca, fazer 
em três ou quatro palavras. sob pena de me sair mal com V. Ex.' 
Peço, então. que aguarde e terá a resposta. 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Teremos inteira 
satisfação em ouvir V. Ex' 

Dentro do parêntese aberto pelo aparte do ilustre LIder da 
ARENA. o Senador Osires Teixeira, gostaríamos de esclarecer que 
ninguém afirmou que a Superintendência tenha sido Ministério, 
mas, sim, que ela tinha status ministerial. Efetivamentc, não era ela, 
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de início, subordinada a qualquer Ministério, mas se tratava de um 
órgão diretamente ligado à Presidência da República. 

Em segundo lugar, o problema não é apenas falta Oe agressivi~ 
dade de responsáveis que estejam à frente··da SUDENE. Quando se 
dava o término do Quarto Plano Diretor da.SUDENE, a assessoria 
técnica chegou a elaborar todo um trabalho - o PDR (Plano de 
Desenvolvimento Regional) - que se constituiria num novo pro
grama estratégico da SUDENE para· o período 1972/1974. 
Chegamos a discutir a matéria, isso na Câmara dos Deputados, 
onde exerciamos o nosso mandato, Sobre aqueles estudos, tão dili
gentemente confeccionados, vieram a colocar uma pedra, graças à 
usurpação e centralização cada vez maior dos poderes centrais que, 
neste País. avocam o que bem entendem para si. 

O Ministério do Planejamento terminou empalmando tudo, 
pois exerce. com o Ministério da Fazenda, uma verdadeira ditadura 
neste País'-no campo econômico e financeiro - não a outra, eviden
temente, que cabe a poderes mais altos. Detém, inclusive, fundos es
peciais, fundos específicos de Estados, de municípios, muitos deles 
distribuídos sem critério objetivo definido, ao arbítrio do titular da 
Pasta. Pois bem, foi essa cent{ali2:.ação crescente que fez com que a 
SUDENE deixasse, também, de ter o seu Plano Diretor próprio, 
como ocorria anteriormente. 

Voltando aos comentários do jornalista Edmundo Morais, 
mostra ele que o Presidente do BANDEPE se levanta 

..... para fazer coro aos reclamos regionais e afirmar, 
sem sofisma e corajosamente, que a política industrtal do 
Nordeste, por extensão igualmente a de Pernambuco, poderá 
ir a faléncia este ano, caso não se injetem no sistema regional 
os recursos financeiros capazes de preencher o vazio deixado 
pela insuficiência de meios do F1NOR. 

Não é, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senador Marcos Freire, 
arroubado na sua oratória, quem está afirmando isso. Não! É o 
Presidente do Banco de Desenvolvime-nto de Pernambuco, órgão ofi
cial, são os meios empresariais, os meios intelectuais, o CENOR, a 
Igreja, a classe política. Memoriais vários já foram feitos, mostrando 
que não é possível se continuar com deficiêncÍa de recursos porque 
os atrasos nas liberações dos 34/18, conduz "a um endividamento 
crescente por parte das empresas, já demasiadamente endividadas", 
e isto leva - como acentua o jornalista Moisés Kcrtsman, no Jornal 
do Commerdo. do último dia 15 - a uma inibição no iEivestir. Com 
efeito, se é tão diffci! investir no Nordeste, se são parcos os recursos 
do mecanismo fiscal em questão, Se a ,demanda deles, ali, é maior do 
que a oferta, então é preferível escolher outras plagas, onde haja 
maiores facilidades. 

O Sr. Agcnor Maria (MDB _ RN) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

o SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Isso é o que tem 
beneficiado, por exemplo, o reflorestamento, onde as exigências são 
menores e as vantagens múltiplas, graças a que o IBDF conseguiu 
cada vez mais alargar a sua fati,! no bolo dos incentivos fiscais, preju
dicando, portanto, a nossa Região. 

Ouçamos o Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MOB - RN) - Senador Marcos Preire, 
infelizmente, esta é a grande realidade, a de que o Nordeste continua 
sendo o verdadeiro escravo das regiões ricas deste País. O Nordeste 
continua vilipendiado, marginalizado, porque este é o desejo do 
Centro-Sul. A SUDENE, que tem uma estrutura, que está realmente 
capacitada, preparada para servir àquela região, foi sendo aos 
poucos marginalizada, e, hoje, seu Superintendente ~ um homem que 
faz relações públicas em Brasília, para ver se consegue alguma coisa 
para o Nordeste. Esta é a grande realidade e me pergunto por quê? 
Porque o Nordeste tem servido demais a esta Pátria, no conjunto. Só 
o Nordeste possui o sisaI, a mamona - de alto teor - e, na outra 
área o tungsténio, o mesmo acontecendo com o .algodão fibroso. No 
entanto. o que se vê naquela região? O maior mercado consumidor 

deste País, marginalizado, porque ao Centro-Sul não interessa ter 9 
Nordeste desenvolvido. ~ preciso que ete continue como mercado 
consumidor do Centro-Sul, que não quer perder esse mercado. En
quanto a realidade for esta e depender do Centro-Sul, o Nordeste 
continuará, realmente, marginalizado. Parabenizo-me com V. Ex' e 
acredito que é necessário que as autoridades responsáveis entendam 
que este País não pode crescer aos pedaços. Não pode ser um País 
paraplêgico, com saudáveis e com paralíticos. ~ importante que a 
riqueza encontre aquela região, porque o Nordeste tem toda" as 
condições de crescer como o Centro·Sul. Muito obrigado a V. Ex' 

o Sr. E'Vcláslo Vieira (MDB - SC) - Permite o orador um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Ouviremos V. Ex'. 
com prazer. 

o Sr. E'Velásio Vieira (MDB - SC) - Estou escutando com a 
maior atenção a defesa justa que faz dos altos interesses do Nordeste, 
e defesa muito bem fundamentada. Concordamos com todas as criti
cas de V. Ex'. Agora, não podemos aceitar a injustiça que o eminen
te representante do Rio Grande do Norte, Senador Agenor Maria, 
pratica, quando diz que o Centro-Sul está espoliando o Nordeste. O 
empobrecimento do Nordeste acontece pelas razÕes que V. Ex' tem 
apontado. Pela fraqueza, pela incapacidade do Governo federal que 
tem um agente para planejar, 'para executar, uma política desen
volvimentista no Nordeste, que ê a SUDENE mas que não Tns
trumenta esse organismo, esse vetar, para o necessário desenvolvi
mento. O Sul, o meu Estado, tem levado capital, tecnologia, para o 
Nordeste e investimentos na ordem superior a um bilhão de cruzei
ros novos, como ê o caso do Grupo Hering. Mas o Nordeste tem pro
blemas que o Governo federal precisa elim-ina.{. Por exemplo: a 
dificuldade de quem instala uma empresa no Nordeste. Não dispõe 
de mão-de-obra especializada, não encontra uma mão-de-obra quali
ficada, de que, inegavelmente, o Nordeste é carente. Por quê? Porque 
o Governo federal não cria, não amplia, escolas profissionalizantes; 
não possibilita ao jovem nordestino o ensino profissionalizante. O 
homem do Nordeste não· e culpado;·a resp·ónsabilidade é do Gover
no federal. Não é interessante, não é recomendado economicamente 
ao empresário do Sul instalar uma empresa no Nordeste, porque o 
consumidor, no Nordeste, tem um poder aquisitivo reduzido. Não é 
interessante um empresário do Sul_ instalar uma indústria no Nord.C$-. 
te para vender ao Centro-Sul, que· é; ·mi verdade, ainda, o melhor po
der de compra, porque o frete, no transporte dessa mercadoria, mui
to encarece. Precisaria foilãlecer o mercado consumidor do Nordes
te para que as indústrias que ali se instalarem poderem vender para o 
nordestino, que tem desejo, tem necessidade de comprar, mas não 
tem condições para fazê-Io. E as empresas que lá se estão instalando 
é grande já o número das que faliram, outras, e-m vias de falência. A 
resp-onsabilidade. única, é do Governo federal. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos o 
aparte de V. Ex', e concedemos, novo aparte ao Senador Agenor 
Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Fico muito grato, Sena· 
dor Marcos Freire. Na realidade, eu responsabilizo o Centro e o Sul. 
Mas- é lógico que a responsabilidade maior cabe ao Governo, por
que, se o Presidente é do Sul, cada qual puxa a brasa para a sua sardi
nha. Não me consta tenha havido seca no Rio Grande dQ Sul. Nunca 
ouvi falar um ano de seca no Rio Grande do Sul. Pois bem, o Rio 
Grande do Sul, sozinho, tem muito mais terra irrigada do que todo o 
Nordeste reunido; tem muito mais sistema de irrigação do que todo 
o Nordeste. em todas as épocas. Por que a irrigação vai para o Rio 
Grande do Sul, que não tem seca, e foge do Nordeste, onde o normal 
é a seca? São estes aspectos que precisam realmente ser entendidos e 
compreendidos ao mesmo tempo. É lógico que, amanhã, se Agenor 
Maria chegar à Presidência da República, vai procurar equacionar o 
problema deste País. dando a todas as regiões aqullo que é preciso. 
Tenho um projeto, nesta Casa, no sentido de dar condições à implan-
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tação de legislações diferenciadas. Não é possível a legislação do Sul 
ser a mesma do Nordeste, Na hora do direito, o Nordesie é--di(erente 
- o salário do Sul é Cr$ 1.125,00, o satário do Nordeste é 
Cr$ 725,00; na hora da obrigação, do encargo social, o Nordeste se 
equipara ao Sul. Por que esta anomalia? Por que na hora do direito 
nós somos diferentes e na hora da obrigação nos igualam? 1:: justa~ 
mente esta aberração, este paradoxo, que combato desde que aqui 
cheguei em 1975, porque o Nordeste também é Brasil e não aquele 
primo pobre, desgraçado, de pires eternamente na mão~- Nós temos 
muita riqueza, Para sermos franco, Sr, Presidente, se o Nordeste se 
desvencilhasse do resto deste País, só nós teríamos petróleo, porque 
até um dia destes somente da Bahia para lá havia petróleo e no Sul e 
na CentroMSul, nenhum petróleo. t:. o petróleo, o tungsténio, tudo 
isso. Então, o Nordeste não é primo miserável de xícarã e pires na 
mão, a implorar a caridade pública, E preciso que se dê ao Nordeste 
aquilo que ele merece, porque o Nordeste merece em pé de igualdaM 
de, não de ficar a implorar a cada dia. E há muita gente do Sul a pen
sar que o Nordeste é um peso morto, quando se fala em Brasil. Mui~ 
to obrig~ a V, Ex' 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PB) - Agradeçemos os 
apartes dos ilustres colegas, do Senador Agenor Maria e do Senador 
Evelãsio Vieira, que vieram aqui dar um dinamismo maior à nossa 
exposição, O Senador Agenor Maria, entre uma multiplicidade de 
coisas sobre que versou, mostrou que a Superintendência da 
SUDENE hoje fãz, sobretudo, relações públicas no Sul, para tentar 
conseguir opções em favor do Nordeste. Realmente, nós poderíamos 
dizer que o poder, as atribuições, a competência do Conselho De1i~ 
berativo da SUDENE têm sido lacónicos. Não é por acaso que ilus~ 
tre representante do partido governista já se referiu uma vez às reu~ 
niões daquele Conselho Deliberativo como "convescotes", em que se 
chegou ao cúmulo de apresentar votos de parabéns a autoridade que 
aniv~rsariava, Como é então que se justifica tal coisa? Isto mostra 
que o .,roblema não é apenas -administrativo, é também políHco, No 
fin~~ ....tas contas, os que integram o Conselho direcional daquele ór~ 
gão desenvolvimentista, são, todos eles, delegados do Poder Central 
- ao contrário de quando a SUDENE surgiu, quando havia cheiro 
do povo, porque ali tinham assento governadores escolhidos em elei~ 
ções livres, diretas, com voto secreto. Então nós podíamos teSte
munhar homens que lã chegavam para protestar, para denunciar, 
paro. recllimar contra medidas do Governo que contrariavam os inte~ 
resses regionais, O que n6s assistimos hoje é exatamente o inverso, 
Uma ou outra voz discordante mais afoita e sempre com as devidas 
reservas, oe; poréns e os serrões, acabando todos por aceitarem e 
aplaudirem as decisões do Presidente da República. 

Isso, portanto, também é muito ímportante, embora possa pare
cer até obsessão do Senador de Oposição, mas é que, sem regime 
democrático, a centralização- administrativa fica sem peias·-ci um ór~ 
gão que devia ter base popular, ser um órgão da região, na verdade fi
ca sendo conduzido por homens que ocupam funções públicas da 
mais alta categoria, por simples escolha do Poder Central. 

O Sr. Eurico Rczcndc (ARENA - ES) - V. Ex' me honra com 
um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Com toda ,atisfa· 
ção, 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Muito obrigado a 
V, Ex' O nobre Senador Evelásio Vieira, parece que ancorando na 
ilha da lenda diz que o Governo Federal é o culpado pela situação, 
mas, S. Ex' esqueceu de dizer qual Governo Federal. Porque a mi~ 
nha geração parlamentar, que se iniciou em 1950, sempre --õuviu 
reclamações, manifestações de inconformismo, de rebeldia, em ter~ 
mOS de apelo ao Governo Central, a respeito da conjuntura nordes~ 
tina. Obviamente são fatores c1imá~icos, é região menos desenvolvi~ 
da que o Centro-Sul. O Nordeste, em desenvolvimento, foi a região 
pioneira no Brasil. Mas esse pioneirismo durou pouco tempo; depois 
que se iniciou a colonização na Região Centro-Sul, terras melhores, 
uma espécie de tecnologia estrangeira veio para cá; colonos expe~ 

rimentados como o alemão, o italiano. De modo que esse desnível 
sempre existiu entre a Região Centro~Sul e o Nordeste - e sempre se 
reclamou. Então faltou ao Sr. Senador Evelásio Vieira diier qual o 
Governo, 

O Sr. Evelásio Vieira (MDS - SC) - Todos eles, 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Todos eles, diz 
V, Ex'! São todos eles. Então, o fato do Sr. Senador Evelásio Vieira 
dizer que são todos os Governos vêm sendo iguais no confronto com 
essas dificuldades existentes no Nordeste, quer dizer que todos eles 
procuram resolver a situação nordestina, mas é uma--Região que exi~ 
bc: vários desafios; não tem aquela regularidade econômica, não tem 
aquela regularidade de clima, não tem os recursos de poupança pró
pria que tem a Região Centro-Sul. A iniciativa privada na Região 
Centro~SuJ é mais desembaraçada que na Região nordestina, De mo~ 
do que trata~se realmente de uma dificuldade nacional a solução dos 
problemas do Nordeste - essas dificuldades vão sendo vencidas, 
paulatinamente - até que o neto do eminente Senador Marcos 
Viana - Marcos Freire -, desculpe a confusão, que é honrosa, 
porque eu citei o nome de um ilustre capixaba Presidente do BNDE." 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Não houve ofensa 
algum .. , 

o Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Já que V. Ex' está 
fazendo referência a desenvolvimento a confusão foí adequada. Mas, 
fique tranqUílq porque ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE) - Já disse que inexis
tiu ofensa, 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)"- ... é honrosa para os 
dois, 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Muito obrigado. 

O Sr. Eurico Rczende (ARENA - ES) - Então, o problema ali 
é de recursos financeiros, Em um país de dimensões continentais a 
União não pode, a não ser no curso da história, resolver os desafian
tes e ergastulantes problemas do Nordeste. 

O SR. MARCOS FRE1RE (MDB - PE) - Embora a expli~a
çào dada pelo ilustre Líder da ARENA para os desníveis regionais 
não possa ser aceita de maneira assim tão simplista, vamos nos res~ 
tringir a apontar Governos e épocas que representaram o plano 
inclinado da SUDENE e dou nomes aos personagens. Trata-se dos 
ex-Presidentes Castello Branco. Costa e Silva. Garrastazu Médici e 
Ernesto Geisel, em cujas administrações foram tomadas medidas 
altamente prejudiciais ao desenvolvimento do Nordeste, Basta lem
brar que O próprio Ministro do Interior, General Albuquerque 
Lima, terminou deixando em ínícios de 1969, a pasta que então 
ocupava, sendo seguido no seu gesto de rebeldia e de protesto pelo 
General Euler Sentes, então Superintendente da SUDENE, por 
inconformidade, exatamente, com mudanças de orientaçào oficial 
lesivas ao Nordeste. E, realmente, se se levantar um gráfico do 
decesso da SUDENE, se se fizer um levantamento do agravamento 
dos cortes nos recursos orçamentários da SODENE, se se efetivar 
um demonstrativo gráfico da queda dos recursos provenientes dos 
incentivos fiscais, se constatará, facilmente, que foi a partir dali que a 
SUDENE começOu, cada vez mais. a ser esvaziada, desprestigiada e 
desacreditada, 

Distorções da política desenvolvimentista do Nordeste são vã
rias e nós já as apontamos, reiteradas vezes, ao longo de nossos 
mandatos legislativos - Inclusive aquela, apontado pelo Senador 
Evelásio Vieira, do não fortalecimento do seu mercado {ntefrlO, A 
SUDENE, que venha para desenvolver a nossa região, claudicou 
na sua política desenvolvimentista, Um dos itens, por exemplo; desse 
desenvolvimento seria a reestruturação da nossa economia agrária, 
que não foi devidamente enfrentada. E o próprio processo -íridustríal 
tem seus graves pecados, a que nós já nos referimos em ocasiões an~ 
teriores, inclusive fazendo com que alguns empresários do Sul e so-
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bretudo multinacionais ftquem esperando para dar O bote, nos 
instantes de maior aperto. 

Não há dúvida que 31guns poucos enriqueceram muito. Aliás, 
uma das coisas negativas na política descnvolvimentista do Nordeste 
é, exatamente, o sufoco do empresariado regional que foi tangido, 
que foi esmagado, que está se rendendo e se curvando aos grandes 
grupos económicos que estão na tocaia a espreita do seu melhor 
momento, que representa o pior momento para o homem do Nordes
te. 

O problema é de recursos, disse o Senador Eurico Rezende. O 
Nordeste precisa aumentar o volume de recursos que para ali devem 
ser canalizados? Evidentemente que sim. Precisamos, sem dúvida, de 
recursos mais vultosos, que temos pedido ao longo de nossa vida pú
blica. f:. preciso destinar novamente, com exclusividade, para o Nor
te e Nordeste, áreas-problemas do País, os recursos provenientes do~ 
artigos 34/18 - nós que em nossa região estamos reduzidos a ma
gros 20%, quando tínhamos direito aos 100%? Evid_entemente que 
sim. Precisamos por certo, restaurar, em toda a sua integridade, o sis
tema de incentivos fiscais. É preciso fortalecer, financeiramente, o 
Banco do Nordeste, que é o nosso grande agente financiador de pro
gresso, verdadeiro banco de desenvolvimento regional, inclusive asse
gurando-lhe substanciaís recursos permanentes, a longo prazo? Evi
dentemente que gim. Já temos feito esta reivind-icação reiteradas ve
zes. 

o Sr. Itamar Franco (MOB - MO) - Permite V. Ex' um apar-
te? 

o Sr. Eurico Rezende (ARENA - RS) - Permite V. Ex' um rá
pido aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Tão logo ouçamos 
o Senador Itamar Franco. 

o Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - Senador Marcos Freire, 
quando V. Ex' fala no fortalecimento do Banco d.o NºJdest~, se não 
me engano, hã uma Comissão Interministcrial estudando esse fortale
cimento. Não sei exatamente qual o resultado a que eles chegaram, 
mas, há pouco V. Ex' S~ referia ao FINOR e, na última reunião, em 
Sobral, o próprio representante das Minas Gerais reclamou, tam
bém, da insuficiência desses recursos. Quando o Senaõor Eurico Re
zende fala das dificuldades nordestinas, hã, entretanto, uma coisa 
que o Governo Federaljá deveria ter fchã e não o fez até hoje, recla
mada, inclusive, pelo Vice-Líder do Governo nesta Casa: a nova sis
temãtica do Imposto de Circulação de Mercadorias. Então, há coisas 
que podem e devem ser feitas em relação ao Nordeste e a todo o País, 
mas o Governo teima, realmente, em não fazer. Um exemplo típico: 
a nova sistemática do KM, cobrada por um Vice-Líder da ARENA, 
desde 1975, quando aqui chegamos. 

O SR. MARCOS FRElR!: (MDB - PE) - Aliãs, quando 
V. Ex' se referiu à existência de uma Comissão Interrrüoisterial para 
o fortalecimento do BN B, fiquei desejando que ela não tivesse o mes
mo destino dos estudos que o Governo anuncia, há muito tempo, pa
ra a reformulação da sistemática do leM, porque _a solução desse 
problema parece ter flcado para as calendas gregas. h um dos velhos 
pleitos do Nordeste e jii houve não sei quantos simpósios em BrasÍ
lia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste, em todo o lugar... 

O SR. PRESIDENTE (Renato Pranco. Fazendo soar ::1 cam
painha.) - Lt!mbro a V. Ex' que seu tempo c..<;tá termin,mdo. 

O SR. MARCOS FREIRE (MOS - PE) - Procuraremos con
cluir. Sr, Presidente, para acatar a deliberação de V. -Ex' 

... mas a questão não ata nem desata; continua aquela sistemáti
ca do Imposto de Circulação de Mercadorias, altamente danosa aos 
Estados consumidores, esse imposto que beneficia os Estados produ
tores, quando, conforme testemunho de personalidades as mais in
suspeitas, é nitidamente um imposto de consumo. 

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

o SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Ouçamos. agora, o 
nobre Líder da ARENA. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ESy':'" -05rigado a V. Ex' 
Quer me parecer que, a essa altura do seu discurso, vou merecer a 
solidariedade do eminente colega Senador Evelásio Vieira. V. Ex' 
fez referência a dois artigos de lei relacionados. com mecanismos de 
incentivos fiscais, afirmando, e é verdade, que, até algum tempo 
atrás, 100% dessas vantagens iam para o Nordeste mas que depois o 
Governo drenou também algumas ãreas desses incentivos para ou
tras regiões, inclusive a região Centro-Sul, o que vale dizer, as re
giões que eu e o eminente Senador Evelásio Vieira representamos nes
ta Casa.. Quer me parecer que nesse ponto V. Ex.' não pode ter a soli
dariedade do Senador Evelásio Vieira, repito, porque, realmente, 
não se podia dar 100% ao Nordeste. Oever-se-ia dar, como se está 
dando, mais, porém, tem que se estabelecer uma proporcionalidade 
razoável. Foi o que fez o Governo Federal. Quanto ao FINOR, o 
eminente Líder Itamar Franco - e está me parCi:endo que essa 
interinidade vai ser efetiva, estranho até que S. Ex' esteja aí, na parte 
suburbana da Bancada, pois já deveria estar aqui na "Copacabana 
da Liderança" e continua ai modestamente sentado, no meio do 
povo .. 

O SR. MARCOS FREIRE - (MDB - PE) - Muito obrigado 
pela parte que nos toca. (Risos.) 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Quanto à questão do 
FINOR, S. Ex' não tem razão ou, então, está mal informado. Se 
V. Ex' apelar para a sua' memória, que é de gente jovem, lembrar
se-á que no ano passado, nós votamos, aqui, uma Mensagem 
governamental liberando recursos para o FINO R, e que recebeu elo
gios do eminente Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Itamar Franco (MOB - MO) - Recursos insuficientes ... 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Ma, V. Ex' 
não disse isso. Agora V. Ex' jã reconhece que liberou. mas que são 
insuikientcs. Mas é o que a Nação tem, Ex' Não estamos em um 
orçamento de dólares! Temos que argumentar com um erário de País 
em desenvolvimento e subdesenvolvido, ao mesmo tempo. 

O Sr. Murilo ParaíSo (ARE1"1A -- PE) - Senador Marcos 
Frdre, V. Ex' permite um aparte? 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Se o MDB tem um 
erário que possa suplementar o erário oficial, do Poder Executivo, 
nós nos sentiremos .. 

O SR. PRESJDENTE (RCSlato Franco) - Solicito ao nobre 
orador não conceder mais apartes. vez que seu tempo está terminado. 

Ainda temos três oradores inscritos. 

o Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Acato a decisão da 
Mesa e devo dizer a V. Ex' muito obrigado pela oportunidade. 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Senador Eurico 
Rczende, só mesmo sendo V. Ex' de um Estado não nordestino po
deria fazer as considerações que fez. Antes de mais nada. o Governo 
Federal não "drenou" recursos do 34/18, que iam para o Nordeste, 
mas sim, "dispersou»os" para outras searas. Portanto, o termo em si 
já foi inadequado. Na verdade não se "drenou", mas se "pulverizou" 
recursos, antes, sim. Hcanalizados" para o Nordeste. 

Por outro lado, é um engano, um equívoco redondo de v. J;>;.t, 
defender que não poderiam os incentivos ficar apenas com o Norte e 
com o Nordeste, porque o Brasil precisa atender a outros setores, a 
outras searas, a outras áreas. Afirmar isso é desconhecer, por comple
to. a origem e a razão do mecanismo fiscal do 34/18. Ele foi eiaba
rado, surgiu, nasceu especificamente para tentar uma solUÇão para o 
Nordeste: ele foi e é um mecanismo nosso, feito por nós e para nós. 
logicamente a União atende e tem que atender a outros setores da 
maior importância para a vida do País e outras regiões, mas atende 
ou deve ate_nder por outros meios, através de outras fontes de re
cursos que não aqueles que a imaginação criadora, em determinado 
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momento de angústia nordestina, arquitetou para minorar a nossa si
tuação. Portanto, o problema nào é esse, pois não negamos que ou
tros setores e áreas geográficas mereçam ajuda do· Governo Federal 
- e merecem tanto que têm tido muito mais, mas incomparavelmen
te mais do que o Norte e o Nordeste~ Defendemos, apenas, que os 
incentivos do 34/18 deveriam ser sagrados, e não poderiam ser atin
gidos, verdadeiramente mutilados como vêm sendo, sob pena de o 
Governo estar faltando com as suas proclamações de amor ao 
Nordeste, Por sua vez, o aumento, a autorização que demos no 
ano passado para que determinada verba fosse complementar o mon
tante do FINOR - e complementar de forma insufiCiente - foi ape
nas um tapar buracos, porque, exatamente, minguaram os recursos 
do FINOR e minguaram, nada mais, nada menos, graças às distor
ções havidas no nosso processo de desenvolvimento. 

Antes de concluirmos, damos um aparte final ao Senador Muri
lo Paraíso. 

o Sr. Murilo Paraiso (ARENA - PE) - Permita-me a lideran· 
ça da Maioria apresentar a minha discordância ao seu raciocínio de 
que o Governo Federa1.._no ano passado, teria reforçado a receita do 
FINOR, em I bilhão de cruzeiros. O que de fato ocorreu foi a supres
são de cerca de 3 bilhões de cruzeiros do FINO R, pela não trans
ferência para aquele fundo, da parcela que lhe pertencia, por direito, 
diante da não opção de cerca de 120.000 empresas que preferíram pa
gar o seu imposto de renda integralmente. A subscrição feita pelo 
Governo da parcela de I bilhão de cruzeiros tepresentou apenas a 
1/3 parte do que deveria ter sido transferido para o FINOR. 

O SR. MARCOS FREIRE (MeB - PE) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, os apartes altamente valiosos."gue recebemos, nesta tarde, 
impediram-nos de dar prosseguimento às nossas G.Õpsiderações; de 
forma que gostaríamos de dizer, neste fecho, que discordamos, igual
mente, do Senador Eurico Rezcnde, quando S, Ex' afirma que o 
problema é só de recursos, ~ de recursos sim, mas é de recursos 
"também". O problema é mais complexo, e a ele voltaremos na 
próxima semana, 

Muito obrigado a V. Ex' (Muito Bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃSlO 
VIEIRA NA SESSÀO DE 10-3-78 E QUE. ENTRE(iUE À 
REVlSÀO DO ORA DOR. SERIA PUBLICADO POS
TERIORMENTE: 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - Se. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presldente, Srs. Senadores: 

Um dos mais lúcidos analistas do fenômeno da grande corpora
ção multinacional. o professor Peter Drucker. austríaco de há muito 
radicado nos Estados Unidos, apreciando o papel do capital estrangei
ro no desenvolvimento. em artigo para a revista Diálogo. externou 
ponto de vista que merece, de nossa parte, atenção especial. 

Como consultor de empresas, acostumado ao trato do tema, o 
professor Drucker apreendeu, em sua exata dimensão, o sentido da 
atividade da corporação multinacional, ao admitir que; para essa; "o 
rápido desenvolvimento econômico do PMD (País Menos 
Desenvolvido) oferece sua melhor possibilidade de crescimento e 
rentabilidade" . 

Isso porque, assevera mais adiante, "em si mesmas, as EMNs 
(Empresas Multinacionais) não podem gerar desenvolvilJlen.to; po
dem acionar a alavanca, mas não empurrar o carro". 

Toda essa conceituação,JIssim tão precisa. suscita questões da 
mais alta relevância, principalmente aquela que diz respeito à 
própria essência do investimento estrãngeiro, 

O esforço inicial não parte dele, pois são as forças pioneiras 
internas as que, arrastando sacrifícios, abrem as primeiras sendas do 
desenvolvimento, 

Só aí, e diante do leque de perspectivas que então se apresenta, o 
capital das Multinacionais lança-se ao mercado, e em expansão. 

Graças à fraqueza dos concorrentes, em pouco tempo e por 
diversos meios atinge o predomínio nesse mercado, em determinados 
casos de forma absoluta. 

o nosso Pais Sr. Presidente, não está, nem nunca esteve, imune 
a um processo desse tipo. Viveu-o e ainda o está vivendo, com todas 
as suas graves conseqüências. 

Não é de hoje o processo de desnacionalização da economia 
brw:iilcira e as medidas postas em prática a fim de barrar o inves
tlmento estrangeiro, impedindo-ú legalmente de adquirir empresas 
nacionais. inexistem. 

Por tudo isso, a estratégia multinacional de avanço sobre as 
economias mais fracas, exposta em suas linhas gerais pelo Professor 
Pc:tl!r Drud,cr, no artigo anteriormente citado, está mais do que 
presente. 

O Relatório sobre corporações multinacionais no Brasil e no 
México, preparado para a Comissão de Relações Exteriores do Se· 

_nudt:) dos Estados Unidos. no ano de 1975, é uma fonte preciosa 
sobre ü assunto. 

Es~c documento, de fonte mais do que insuspeita, diz a certa 
altura o seg.uinte: 

""No final da década dos sessenta e no início da seguinte, 
as transferências põ:lra as multinacionais de firmas em 
funcionamento cresceram até tornarem-se o principal veiculo 
de iniciaçào de atividade de novas filiais no mercado brasi
leiro - bem mais da metade das novas filiais surgiram por 
aquisição." 

Entre 1960 e 1972 a taxa de crescimento anual das subsidiárias 
de multinacionais. norte-americanas no Brasil variou em torno de 
15%. 

Nos ~ejs últimos anos do período mencionado, esse crescimento 
foi acelerado, utingindo a média anuul de 23% ... Portanto, de 15 sal
tou para 23% nesse curto período. 

O milagre brasileiro foi, portanto, um milagre misto. no qual o 
esforço brasileiro anterior, de iniciar um crescimento industrial 
vigoroso. ainda que repleto de incidentes, resultou na apropriação 
externa dos benefícios. 

O citado Relatório, da Comissão de RelaG.Ões Exteriores do Se
nado norte-americano, avaliando todo o período, afirma o seguinte: 

"Para avaliar o impacto des.tas aquisições, lembremos 
que entre 1966 e 1972, o número de firmas brasileiras pri
vadas, entre as 300 maiores indústrias, caiu de 156 para 139. 
Desta maneira, aquisições de empresas brasileiras por norte
americanas, ou outras nacionalidade!'!. parece ter sido res
ponsâvel por grande parte da desnacionalização ocorrida en
tre as grandes corporações hrasileiras em anos recentes," 

O levantamento anual realizado pela revista Visão nos possi
bilita uma análise ainda mais próxima a respeito da matéria. Assim, 
entre as 200 maiores empresas do País, em 1974,69 eram estatais, 55 
estrangeiras e 76 nacionais. Em termos de faturamento, no entanto, 
que é a medida que realmente importa. o predomínio multinacional é 
claro, pois 41,6% do total corre.">pondeu a essas empresas. A 
part icipaç-ão das empresas de capital nacional atingiu apenas a 
:23.1 %, eiiquarifo--ás -estatais -fatUfaVám;-nõ-ario -cltaão, -35.3%; lima 
supremacia, repetimos, de 41,6% em favor das empresas multina
cionais. 

Dois anos depois, a situação se m·ódifica, pois as empresas de ca
pital nacional perdem terreno dentre as 200 maiores do País, muito 
embora o levantamento de Visão seja um tanto quanto evasivo. 

8.3 dentre as maiores são estatais. 45 estrangeiras e 72 nacionais. 
Es.tas últimas perdcram terreno, tanto para as estatais quanto 

rara as estrangeiras. 
No que respeita ao faturamento a parcela das estatais e estran

geiras é igual em 40%, os 20% restantes ficando por conta de venda 
das empresas de capital naciqnal. 

A quedu de participação da empresa privada nacional é grada
tiva. mas a tendência quanto à perda de posição é evidente. 

De mais a mais, Senhor Presidente. Senhores Senadores, 0-

inúic:.ldor de maior relevância para medir a importância relativa da 
empresa dentro de um conjunto é o faturamento. Quanto a isso, o 
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predomínio multinacional é cada vez maior. Não importa que cm 
termos de tamanho :.I empresa est:.ltal lenha aprox.imadamente o do
bro da de capital e!>trangeiro, pois se em faturamento se igualam. 

Além disso, as empresas estrangeiras ocupam posições es.traté
gicas dentro da economia brasileira, muito mais doO que as denomina
das organizações estatais. 

Em razão disso, o processo de desnacionalizaç1!o, ampliado 
recentemente, e que persiste. torna cada vez mais a economia do País 
vulnerável a decisões externas, nem sempre coercntes com os in
teresses brasileiros. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Então, a maior gravidade 
do problema está exatamente nisso. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) _ Corroto. 

Afora isso, na medida em que as empresas estrangeiras, sejam 
elas subsidiárias ou não, de grupos multinacionais, ocupam essas 
posições estratégícas dentro da economia brasileira, assumem o seu 
comando, fazendo com que tanto as empresas estatais quanto as na
cionais tornem-se tributárias delas, nos dois sentidos, que hoje pode
mos facilmente verificar. 

~ inadmissível para qualquer país, em quar-quer latitude em que 
esteja, que o comando da sua economia, ainda que realizado dentro 
do seu território, seja efetivamente executado por grupos de em~ 
presas de país estrangeiros. 

O Sr. Mar~os Freire (MOB - PE) - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouço, com muita 
alegria, o Senador Marcos Freire. 

O Sr. Marcos Freire (MDS - PE) - Os dados que V. Ex' 
arrola e traz ao conhecimento desta Casa, são da maior importância 
e têm maior oportunidade. O discurso que V. Ex' está proferindo é 
daqueles que abrangem matéria de suma gravidade. Lembro-me bem 
de quando o atual Presidente da Repúvlica estava por iniciar seu 
Governo, criou uma certa expectativa relativamente a esse problema 
do capital estrangeiro espoliativo. Sua Excelência, num dos seus 
primeiros discursos, não sei se ainda como candidato ou já Pre· 
sidente empossado, falava no papel das multinacionais, não sei se 
para o bem ou para O mal. Era uma frase, mais ou menos nesses ter
mos. E que fez com que aqueles setores mais preocupados com os 
problemas decorrentes da evidente e crescente desnacionalização da 
economia brasileira até se debruçassem esperançosos de que o novo 
Governo atacaria, de frente, tão grave questão. Infelizmente chega~ 
mos a reta final da atual Administração e não nos consta nenhum es~ 
tudo. nenhuma medida, nenhuma providência, nenhum plano de 
maior profundidade para deter esse fenômeno a que V. Ex' se refere 
nesta tarde. Quero,.portanto, e acredito seja o pensamento de toda a 
Bancada, parabenizar-me com V. Ex' pOr trazer a -debate um as
sunto de tão grande magnitude. Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MOB - SC)_- Sou niuito grato a 
V. Ex' pelo apoio e pela magnífica -colaboração que está a nos 
oferecer a respeito desta importa·nte· témátiÇfl que estamos a abordar 
nesta tarde. Valendo dizer, ainda;' q.'uç:.~~s empresas estrangeiras vão 
aumentando seu podcr de atuaçã"O:e"çl~.c.omando dentro do Brasil, si
multaneamente com o modelo ;eeonômico estabelecido, em que a 
tónica são a<; exportações sem termos· estrutura para realizar esse tra
balho de troca de mercadorias. Estamos assim, cada vez mais, fi
cando na dependência dos países industrializados. Não apenas em re
lação ao suprimento de máquinas e equipamentos 'que somos for
çados a importar para atender a uma indústria sofistiéàda a que 
fomos levados, pelo próprio Governo, por essa política de expor
tação. ficando dependentes dos países industrializados pelas medidas 
protecionistas que vêm adotando em relação às vendas dos produto's 
manufaturados brasileiros. E. com tudo isso, as empresas estran
geiras sendo tratadas no mesmo nível de igualdade com as empresas 
nacionais, sem estas terem as mesmas condições de atuaçào com as 
empresas estrangeiras. 

Quero dizer que tenho, em minha atuação na vida pública, uma 
posição bem dara, bem inequívoca: não sou contra o capital estran
geiro, absolutamente. Mas entendo que - como .precisamos do 
capital estrangeiro - temos que disciplinar a atuação desse capital 
em nosso País, sem o prejuízo das empresas nacionais. 

o Sr. Marcos Freire (MOB - PE) - Estou de pleno acordo 
com V. Ex~ 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) - Faço esse regis~ 
tro, para que não possam pairar interpretações maldosas, erróneas. 

O Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MOB - SC) - Ouço com prazer, 
o Senador representante de Minas Gerais, Itamar Franco, Uder da 
Bancada do Movimento Democrático Brasileiro. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Senador Evelãsio Vieira, 
a manifestação do Senador Marcos Freire bastaria para mostrar o 
contentamento da Bancada, pelo pronunciamento de V. Ex' 
Só queria recordar que tive oportunidade de apresentar, nesta Casa, 
um Projeto que chamei de "Conselho de Integração de Investi
mentos". para que este conselho determinasse qual o fluxo de capital 

. eStiangeiro 'que o.Qoverno permitiria em atuação em ãreas espe
cíficas, lembrando, inclusive,· na. justificação desse meu projeto, que 
o próprio -Presidente Ford, na pátria· das' muitinacionais, através de 
um decreto do Governo norte-americano, estabeleceu qual o critério 
do fluxo - imagine V. Ex' - nos Estados Unidos, qual o fluxo de 
investimento de capital que o Governo americano permitiria, e como 
este fluxo deveria ser dirigido neste ou naquele setor. Tive, então, a 
oportunidade de apresentar esse projeto, que aí está no Senado, exa
tamente na linha de pensamento de V. Ex', razão pela qual levo a 
minha manifestação de solidariedade pelo seu pronunciamento nesta 
tarde. 

O SR. BVEL.\SIO VIEIRA (MOS - SC) - Companheiros 
nossos, nesta Casa. da nossa Bancada, da Bancada da própria Alian
ça Renovadora Nacional, têm apresentado um elenco de sugestões, 
têm apresentado projetas. Infelizmente, o Governo não tem permiti
do o verdadeiro disciplinamento para que possa existir uma harmoni
zação entre capital estrangeiro e capital nacional, para o desenvolvi
mento da sociedade brasileira, para o desenvolvimento da própria so
ciedade mundial. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex.' me honra com 
um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOa - SC) - Com prazer, ouvi
rei o Lider da ARENA, Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - A colocação inicial~ 
mente feita pelo ilustre Professor invocado no seu discurso é 
absolutamente correta. Parte-se da permissa no sentido de que o cam
po mais procurado pelas multinacionais são os palses cm 
desenvolvimento e, preferencialmente, os palses subdesenvolvidos. 
Isso me parece óbvio, porque as multinacionais s6 frutificam. s6 
prosperam, onde há carência econômica. Mas, quer me parecer que 
há um exagero ou, pelo menos, um pessimismo inflacioriário -da 
parte de V. Ex~, e agora, na boa companhia do meu ilustre colega de 
Liderança na Casa, eminente Senador Itamar franco e cuja interini
d<lde lem a vocação para a estabilidade. Trata-se de matéria que foi 
esculpid<l na cartilha no MOB quando lançou a falecida constituinte. 
Disse o MDS, através dos seus Frades maiores para a Nação inteira, 
que hel descapitalização da empresa nacional, progressiva e assusta~ 
dora, o monstro estrangeiro chegou aqui e devorQUc_lu_do, deixando 
algumas migalhas. Foi isso mais ou menos que a pregação 
oposicionista procurou colocar na cabeça da opinião pública, Mas, a 
verdade é bem outra. Está provado, através de dados do Banco Ce_n
trai, que os investimentos e reinvestimentos (é preciso que se diga is
so, a Oposição procura, às vezes, operar com meia-verdade, e a meia
verdade tem tendência para ser a inexatidão completa), os 
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reinvestimentos, no períado citado pela cartilha do MDB, no perio
do de 1'l65 a 1975. totalizaram, em números redondos, 6 bilhões de 
dólares. Investimento, quer dizer entrada de capital estrangeiro e 
reinvestimento totalizaram - repito - em números redondos, 6 
bilhões de dólares. A saída não atingiu a 1 bilhão e ..iQQ milhões de 
dólares, vale dizer, antes de 1965/1975, a sarda era-superior a 30% 
dos investimentas e reinvestimentas. Em 1975, a saída. isto. é. 
dividendos e juros. ou seja, lucros, atingiram apenas 18%, isto é, já 
em [975 ho.uve um declínio; antes a safda foi de mais ou menos de 
3U% e foi reduzida a mais da metade, Além do mais, é preciso que se 
assinale Q seguinte - talvez V. -EX:'-não saiba, porque ao MOB este 
assunto não desperta muita curiosidade, porque seria um argumento 
contrário - o Imposto de Renda sobre pessoas jurídicas, nestes 
últimos dois anos, cresceu mais de 60%. Isto reflete o quê? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - A inflação! 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Há um componente 
de inflação. mas reflete, também, a vitalidade da empresa nacional, 
porque senão a pradução teria caído, Volto a dizer, V, Ex' 
parcialmente tem razão. Houve um crescimento de 67%. a delonga 
na apreciação da matéria me permitiu dar um adicional desfavorável, 
a V, EXf. Houve um aumento de 67%. Ora, a inflação não atingiu a 
67%. Ex' Nesse aumento de percentual reside. também. a vitalização 
da empresa nacional. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - Senador Eurico 
Rezende, os dados contábeis da remessa de lucro e de reinvestimento 
são corretos. Mas a mecânica? Não fala V, Ex. na evasão, naquilo 
que sai no subfafuramento, daquilo que sai, principalmente, na hora 
em que a filial da empresa multinacional compra máqúínas. equipa
mentos us~dos a preços elevados, trazendo para cá. onde ele aprovei
ta para remeter parte do seu grande lucro e outros artifícios. como o 
da assistência técnica. 

o Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Assim não -ê possível 
discutir. Ex~! 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MOB - Se) - Estou citando 
dados concretas, de que V,_ Ex' tem conhecimento pleno", Diz V. Ex' 
que O Professor Peter Oruker, austríaco, que fez este trabalho nos 
Estados Unidos, está perfeitamente correto, que isto ê o óbvio, Não. 
não é só. Este é um fator das corporações multinácionais virem para 
os pafses subdesenvolvidos. Mas, há outros fatores também de atra
ção que eles vêem: quando um país tem um grande mercado consumi
dor, se seu povo tem poder de compra, quando tem, também mão-de
obra quallficada ... Há outros fatores. O Brasil, por exemplo. tem 
uma população extraordinária, mas não tem o poder de compra que 
a eles interessa, que é uma das grandes motivações das empresas 
estrangeiras, tem uma mão-de-obra barata, se bem que nào tenha 
mão~de-obra especializada, qualificada, que precisa ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Isto está inserido no 
subdesenvolvimento. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - Falta de mão-de
obra qualificada, nos países subdesenvolvidos, há, no caso do Brasil, 
por deficiência governamental, porque se o Governo tivesse uma 
perspectiva maior, uma visão. maior, estaria investln-do mais, drenan
do mais recursos para a educação, para preparar melhor os bra~ilei
roS. para desenvolver a sua agricultura, a sua indústria, toda!! as suas 
utividades. Mas, infelizmeille, - e V, Ex' que é dono de uma 
Universidade em Brasília tem conhecimento - a instrução. a 
preparação do homem, a pesquisa, a busca da tecnQlogia no nosso 
Pais está num plano secundário. 

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

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOB - SC) - Com' muita 
alegria, 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Citei dados registra~ 
dos no Bunco Central e na Contabilidade da União, a respeito. de 

um lado, ao aumenta do Imposto de Renda incidente sobre pessoa 
jurídica, dados devassados, dados concretos; citei os dados do Banco 
Central e V. Ex' os considerou corretos, demonstrando que os 
investimentos e os reinvestimentos somaram, no período de 1965 a 
1975. cerca de seis bilhões de dólares.e que a remessa de lucro. vale 
dizer, dividendos ejuros, não chegou a um bilhão e quínhentos mi
Ihõt!S de dólares. Mas, vem V. EX.' e cita fatos que podem ser 
verdadeiros até parcialmente. mas sobre o-s quais nào podemos 
exercitar uma controvérsia válida, porque são dados clandestinos, 
são atividades criminosas. -

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB - SC) - Mas é notório! 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Sim, mas o que quero 
dizer é que fica difíciL Sempre que oferecemos dados. com os -quais 
V. Ex' concorda e que sào favoráveis ao Governo, V. Ex' vem com 
dados, dizendo que existe a ilicitude, o subfaturamento. Quer dizer. 
trata-se de um episódio de quase impossível verificação, embora se 
boqueje sobre a sua existéncia, Não quero, absolutamente, negar que 
haja, parcialmente, essa sonegação, embora não esteja afirmando 
também. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDS - SCf- Estou satisfeito! 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Mas. estou 
caracterizando a impossibilidade de discutirmos este assunto, de 
modo a encontrar um denominador comum, Argumento com um 
uto lícito. que é a cobrança do Imposto de Renda, com um outro ato 
licito que é o investimento e reinvestimento, com um terceiro ato 
lícito que é a remessa de lucros, prevista em lei. Os _dados que forneço 
esclarecem o ângulo de defesa do Governo. Agora. os dados que 
favoreceriam a Oposição. são todos clandestinos. Então, o Governo 
opem com a verdade oficial- e que V. Ex' reconheceu que é total -
e a Oposição argumenta com a clandestinidade. É preciso, então, 
que a nobre Oposição designe um inspetor de quarteirões, um delega
do de polícia, para investigar isso. 

o SR. EVELÃSIO VIEIRA (MOB - SC) - Nobre Senador, 
essa evasào de dinheiro assim ocorre porque o Governo de V. Ex' 
não tem tido o interesse em identificar, em adotar as medidas neces
sárias; daí a razão das nossas críticas, daí desnadonalização que está 
a ocorrer. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - V. Ex' não provou 
que houve suhfaturumento. 

o SR. EVELÃSIO VIEIRA (MOS - Se) - E há, v, Ex' 
sabe disso. Isso é notório. 

o Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - FreqUento muito as 
_ repartições do Governo e nunca vi uma denúncia de V. Ex' a esse 
respeito. 

O SR. ~VELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - ~ claro que o 
Governo não vai ter interesse em dizer a V, Ex~ 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Nunca vi uma denún
cia protocolada por V, Ex', nem pelo Nobre Senador Marcos Freire 
que já-está ancorado no microfone'. Não me consta, No protocolo do 
Governo não consta queixa da Oposição a esse respeito. Ora, se a 
Opoj\içào acha que há o faturamento e se omite, não denuncia, _ela 
e::;tá numu posição muito incômoda. 

o SR. EVEL..\SIO VIEIRA (MOB - Se) ~ Mas o que estou 
fazendo? 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA -ES) - Mas como? A onde é 
que ej\tá Ex''? Indique o nome de uma firma que me comprometo 
com V. Ex', agora mesmo vou ao Ministêrio da Fazenda. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB -- Se) - Das várias empre.
sas multinacionais que operam aqui. .. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Cite o nome de uma. 
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o SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOS - SC) - Não hã necessida-
de. 

o Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Cite o nome de uma, 
que prometo a V. Ex' que segunda·feira V. Ex' terâ notícias da 
abertura de um inquérito. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - Se) - Cabe essa missão 
ao Governo, ao Ministério da Fazenda, que tem elementos espe
cializados para isso. que sào pagos para isso, executar essa investiga. 
ção que é do conht..-cimento do Governo, do Ministério da Fazenda. 
V. Ex' sabe perfeitamente, não venha com indagações em insistir 
isso, Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA - ES) - V. Ex" deve dar pelo 
menos uma pista. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOS -SC) - Estão aí as empre
sas, as multinacionais, operando abertamente e V. Elt' sabe disto. 

o Sr. Marcos Freire (MDS - PE) - Permite V. Ex~ um 
aparte? 

o Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - o nobre Senador Mar
cos Freire vai nos dar a pista que V. Ex' não encontrou. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOS - SC) - V. Ex' sabe, o 
que lhe falta é argumento para contradizer o que estamos a afirmar e 
V. E}I,~, então. vem a pedir a nomeação desta ou daquela empresa, 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Pelo menos uma 
empresa que opere em subfuturamento. 

O SR. EVELÂSIO VIEIRA (MDS - SC) - V. Ex' sabe. Não 
hã necessidade de declinar nomes. 

O Sr. Marcos Freire (MOS - PE) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOS - SC) - Ouço, com pra· 
zer, o nobre Senador Marcos Freire: 

O Sr. Marcos Freire (MOS - PE) - Gostaria tão somente que 
os Anais da Casa registrassem a sua posição se contrapondo à 
desnacionalização da economia brasíleira, A impressão que tenho ê 
que o e.'iforço despendido pelo Senador Eurico Rezende implica 
numa negaç_ão .desse fenÓmeno da desnacionalizaçã.o. t bom até que 
i,;so fique bem claro, para que se possa dividir bem as ãguas. Quer di
zer: o Sr. Senador Eurico Rezende, na qualidade de Líder do Gover
no, ao que posso concluir, nega que esteja havendo -desnacionaliza
ção na economia brasileira. S. Ex~ busca dados para comprovar que, 
pelo contrãrio, ela vem se fortalecendo. Portanto, todos esses dados 
que V. Ex' trouxe, toda investigação feita pelo senado norte:ameri
cano. todos os dados de semanários e revistas brasileiras, todos os 
dados arrolados pela CPI das multinacionai$-, tudo isto desaparece, 
porque, com o raciocínio dedutivo do recolhimento do imposto de 
renda das pessoas jurídicas, S. Ex', o nobre Líder da ARENA,pare
ce - ao que me é dado concluir - nega o cerne do seu pronuncia
mento que é esse, evidente, público, notório, comprovado, da desna
cionalização da economia brasileira, sem que se saiba que providên
cias, que programas, que planos que o Governo tomou, para evitar 
que as multinacionais tenham vindo para o mal e não para o bem. 
MuitoobrigadoaV. Ex~ 

O SR. EVELÁSrO VIEIRA (MOS -Se) - Ele sabe, ostã cien
te como todo o mundo, porque é um homem inteligente, um homem 
talentoso, um homem de grande vivência, sabe perfeitamente da 
remessa de lucros sem serem contabilizados. Tudo ele sabe, apenas 
faz que desconhece, porque está na missão de defender o Gç)Vçmo. 

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

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOS - SC) - Pois não. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - O Sr. Senador Mar
cos Freire está procurando, como sempre, fazer confusão, que é uma 

atitude até profissional nesta Casa. Eu não disse que a empresa nacio
nal está inteiramente livre da influência do capital es~rangeiro. 
Houve, realmente, no País, em determinada época ... 

O Sr. Marcos Freire (MDS - PE) - Está havendo. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOS - Se) - É crescente. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Pediria a V. Ex' que 
me garantisse o aparte e não permitisse a clandestinidade do aparte 
do nobre Senador Marcos Freire, que foi bem explícito, eu com
preendi o aparte e estou respondendo. Eu não disse que a empresa 
nacional estava totalmente isenta de influência às vezes maléfica, do 
caritaT eStrangeiro, eu naó dIsse isso. O que procurei caracterizar. 
afirmei categoricamente, ê que ante.~ do decênio 1965/1975 a remessa 
de lucros atingia a mais de 30%, depois desse decênio baixou para 
18%, Disse tambêm que o imposto de renda sobre pessoas jurídicas 
- peço desculpas à Casa por estar repetindo isto diante da má vonta
de interpretativa do nobre Senador pernambucano - nesses últimos 
dois anos, cresceu em 67%. Isto. mesmo estando nessa composição o 
elemento inflação, evidencia um bom desempenho da empresa na
cional. Quanto à questão de subfaturamento, de atividades margina
lizadas do proce.~so legal, e que muitas vezes sào inevitáveis:,-p-ara is
so existem o Código Penal, as leis fiscais. que puneri, mas não de 
modo a colocar homens sérios como V. Ex.'s, Senador Marcos Freire, 
Senador Itamar Franco, para afLrmar categoricamente que existe es· 
sa atividade ilícita, assim, de um modelo generalizado. Da maneira 
como V. Ex' disse que as empresas estão aí, praticando esse ato 
ilícito, V. Ex' está acusando a todas, Então. o que desejo de V. Ex' é 
uma colaboração; já que V. -Ex' tem certeZa que há um roubo contra 
o País. o patriotismo de V. Ex' o obriga a dar à Liderança do Gover· 
no alguns elementos, não digo todos_ os elementos, porque esses são 
indisponíveis para todos nós, mas oferecer alguns dados que per
mitam, pelo menos, uma investigaçao. Porque não seria possível o 
Governo abrir o inquérito contra todas as empresas estrangeiras 
aqui no BrasiL Isso teria conseqüências injuriosas, porque medida 
genérica, e conseqUências económicas, talvez, predatórias para o 
País. Como reconhece V. Ex' e o Senador Marcos Freire, o capital 
estrangeiro é bem-vindo ao País: é fator de desenvolvimento, sem ele 
não podemos alcançar aquela meta que é a emancipação económica 
deste jovem País. Sei que a convocação que faço é muito incômoda, 
mas V. Ex~, nos próximos dias - teremos agora a semana santa -
vamos ver se pegamos pelo menos uma. Vamos pedir ao Ministro da 
Fazenda uma investigação. Porque o Governo não concorda, obvia
mente, com essa ilicitude, ou com ilicitude nenhuma. Então, fica, 
não o pedido, não a solicitação, mas o apelo, uma clãusula de 
cobrança no sentido de que V. Ex' auxilie o Governo, - que não é 
da ARENA, nào é do MOS, é o Governo do País, -- a pegar esses 
ladrões do erário, esses dessangradores da economia nacional, esses 
fraudadores da lei. E é tão grande o patriotismo de V, Ex', que eu te
nho certeza, depois da semana santa, nós vamos pegar pelo rabo o 

__ diabo da sonegação. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MOS - SC) - Senador Eurico 
Rezende, com este registro respondo a V. Ex' no pedido que nos faz, 
Os Lutfallas andam por aí, inclusive no Espírito Santo, e não são pre
sos. Não sou eu quem vai perder tempo em procurar trazer para 
V. Ex' essa ou aquela empresa. V. Ex', que é Líder do Governo, 
tem mais facilidades para saber e para constatar posteriormente -efue 
nào haverã prisões. como V. Ex' fala, 

Prossigo. Sr. Presidente. 
A nào ser que a incapacidade dos nacionais do País fosse total, 

poder-se· ia admitir que isto ocorresse. Mas, no caso brasileiro, e não 
resta dúvida quanto a isso, os empreendedores iniciais tinham muito 
pouca relação com o exterior, desbravaram o terreno, à custa de 
sacrifícios criaram uma indústria que, no momento de se tornar 
poderosa, moderna. foi gradativam~nte adquirida por estrangeiros, 
processo que ainda continua. 

Portanto, não há qualquer motivo plausível para a aceitação, 
quase que passiva, da desnacionalização da economia brasileira, 
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uma vez que as medidas tendentes a controlar esse processo têm sido 
tímidas em demasia. Entretanto, o que sobressai é a persistente 
transferência do controle das empresas brasileiras para màos 
es,trangeiras, muito embora a todo momento ouçamos elogios a elen
cos de medidas tendentes a proteger a iniciativa nacional. 

Os dados, porém, apontam cm direçào contrária. O processo 
desnacion3lizante prossegue com O mesmo vigor. 

No final do mês de setembro último, o Jornal do Brasil 
reproduziu uma síntese de um trabalho realizado nos Estados Uni
dos, em termos de doutorado, pelo economista Richard Newfarmer. 
A tese, intitulada "Conglomerados Multinacionais e a Economia de 
Desenvolvimento Dependente - Um Estudo de Caso do OIigopólio 
Elétrico Internacional e a Indústria Elétrica do Brasil", menciona 
que entre 1960 e 1974, 36 empresas brasileiras, algumas delas líderes 
nos ramos em que opemvam, foram total ou parcialmente vendidas a 
conglomerados multinacionais. Este número, explicou o autor, não 
representa o total absoluto de empresas negociadas, mes é resultado 
de uma seleçào feita pelo economista americano das transações mais 
relevantes, 

A participação estrangeira na mencionada indústria aumentou, 
cm virtude disso, entre 1960 e 1974, de 66% para 77%, 

Treze das 24 empresas compradas estavam entre as 60 maiores 
do setor. Eram, portanto, empresas sólidas. Apenas seis nào estavam 
entre as 100 maiores.. 

Sem a compra total ou parcial de empresas brasileiras, as 
multinacionais cresceriam apenas 1% no período de 1960 a 1974. 

Portanto •. o dinamismo multinacional repousa, em grande parte, 
na própria economia do País, cuja expansão vinha se processando 
independentemente da participação externa, em setores fundamen
tais. 

Ã vista de tudo isso, Senhor Presidente, cabe perguntar: a quem 
interessa a desnacionalização da economia brasileira? Evidentemente 
que a nós nào, porqurrnto desnacionalizar significa, em última 

análise. depender cada vez mais do exterior, e apesar da tendência 
mundial à aproximação entre países, a melhor forma disso se realizar 
é mantendo intata a identidade nacional. 

Na verdade, t! a identidade nacional que permite, sem sombra de 
dúvida. realizar o potenci:ll do País, sem qualquer marca de 
subserviência ou inferioridade. E na medida em que o povo realiza, 
torna-se cada vez mais seguro de si. Não existem povos superiores, 
existem apenas aqueles que souberam, no momento preciso, valori
zar o que era seu. de forma a vencer etapas com independência e 
sobretudo melhoria constante do seu próprio padrào de bem-estar. 

Falemos estas considerações de crítica e de advertência no 
momento em que o Governo Federal, na Alemanha, busca atrair no
vos capitais para o nosso País. A intenção ê- salutar e merecedora do 

-nosso aplauso, mas é preciso, em contrapartida. amparar e proteger 
as empresas brasileiras para que elas não venham a sucumbir mais 
ainda, sucumbindo a própria economia nado na!, perdendo a nossa 
soberania. 

Era a nova contribuição que tínhamos a prestar ao Governo Fe~ 
deral, dentro do interesse do nosso País. (M_uito bem! Palmas.) 

ATO DO PRESIDENTE N' 2, DE 1978 

o Presidente do Senado Federal, usando da õ.l1ribuição que lhe 
confere o art. 52, item 38 do Regimento Interno e de conformidade 
com a delegação de competência que lhe foí outorgada pelo Ato 
n9 2. de 4 de abril de [973. da Comissão Diretora, 

Re~olve nomear Fet:nando Silva de Palma Lima. Técnico 
Legislativo. Cbsse "C", Referência 53, para exercer o cargo, em 
Comissão. de Assessor Legislativo SF-DAS.3, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, instituído pela Lei n9 5,900, de 9 de 
julho de [973. 

Senado Federal, 13 de março de 1978. - Petrônio Portella, 
Presidente. 

ATAS DAS COMISSOES 

COMISSÃO OE ECONOMIA 

ATA DA I' REUNIÃO, REALIZADA 
EM 9 OE MARCO OE 1978 

Ãs dez horas do dia nove de março de mi! novecentos e setenta e 
oito, na Sala "Clóvis Bevilácqua", sob a presidência do Sr. Senador 
Marcos Freire, Presidente. reúne-se a Comissão de Economia, com a 
presença dos Srs. Senadores Luiz Cavalcante, Murilo Paraiso, Mil
ton Cabral, Arnon de Mello, Dinarte Mariz. Otair Becker e Agenor 
Maria, 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Se
nadores Vasconcelos Torres, José Guiomard, Franco Montoro e 
Roberto Saturnino. 

São lidos, discutidos e aprovados os seguintes projetas constan
tes da pauta dos trabalhos: 

Peto Senador Murilo Paraíso! 

Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara nl' 61, de 1977, 
que "dispõe sobre inscrição obrigatória que deve constar do rótulo 
ou embalagem de produto estrangeiro com similar no Brasil e dã ou=
tras providências", tendo votos vencidos dos Senadores Milton Ca
bral e Luiz Cavalcante: 

Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado nl' 281, de-1976, 
que "estabelece a obrigatorleailde de garãntia, a ser dada pelo fabri
cante p<lra os pneus comercializados"; 

PafC<.."er contrário 30 Projeto de Lei do Senado nl' 51, de 1977, 
que "disciplina a venda, no comércio varejista, dos cereais acondi
cionadof> em pacotes padronizados"; e, 

Parecer favorável, concluindo por apresentar um Projeto de 
Resolução à Mensagem nl' 37, de 1978. do Sr. Presidente da Repú
blica. submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 

Ministro da Fazenda para que seja autorizado o Governo do Estado 
de Pernambuco (PE) a elevar em Cr$ 65.755,073,00 (Sessenta e Cin
,co Milhôt..-s, Setecentos e CinqUenta e Cinco Mil e Setenta e Três Cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Pelo Senador Dinarte Mariz: 

Parecer por audiência do Instituto Brasileiro do Café sobre o 
Projeto de Lei do Senado n9 98, de 1977, que "declaram portos de 
exportaçuo do café produzido e comercializado no Estado de Mato 
Grosso, os de Porto Esperança, Município de_ Corumbá e Porto 
Murtinho; e, Parecer favorável, concIuindo por oferecer um Projeto 
de Resolução à Mensagem nl' 46, de 1978, do Sr. Presidente da Repú
blica, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr, 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munici
pal de Natal (RN) a elevar em Cr$ 35.000.000,00 (trinta e cinco mi
lhões dc cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, 

Pelo Senador Luiz Cavalcante: 

Pareceres favoráveis, concluindo por apresentar Projetas de 
Rcsoluçuo às seguintes Mensagens n" 36, de 1978, do Sr. Presidente 
da República. submetendo à aprovação do Senado Federal propost<i 
do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Fundação 
Universidade Estadual de Londrina (PR) a elevar em 
Cr$ 96,000,000.00 (noventa e seis milhões de cr~zeiros) o montante 
de súa dívida consolidada; e, nl' 40, de 1978, do Sr. Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Piratininga (SP) a ~levar em Cr$ 645.065,11 (seiscen
tos e quarenta e cinco mil, sessenta e cinco cruzeiros e onze centavos) 
o montante de sua dívida consolidada. 
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Pelo Senador Otair Becker: 

Pareceres favoráveis. concluindo por oferecer Projetos de Reso
lução às seguintes Mensagens: NI' 39, de 1978. do Sr. Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Pelotas (RS) a elevar em Cr$ 478.820.131,02 (quatro
centos e setenta e oito milhões, oitocentos e vinte mil, cento etrinta e 
um cruzeiros e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada; 
e, nl' 44, de 1978, do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, 
para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Toledo (PR) a 
elevar em Cr$ 13,978.244.00 (treze milhões, novecentos e setenta e 
oito mil, duzentos e quarenta e quatro cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Pelo Senador Agenor Maria: 

Parecer favorável, na forma do Projeto de Resolução que 
apresenta à Mensagem n~ 45, de 1978, do Sr. Presidente da Repúbli. 
ca, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Mí· 
nistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Monte Mor (SP) a elevar em Cdi 1.127.799,75 (hum milhão, cen
to e vinte e sete mil, setecentos e noventa e nove cruzeiros e setenta e 
cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Ao Sr. Senador Otair Becker a presidênci~ concede vista do Pro· 
jeto de Lei da Câmara nl' 43, de t 977. que "dã nova redação ao caput 
do artigo 127 do Decreto-lei nl' 9.760, de 5 de setembro de 1946, 
que "dispõe sobre bens imóveis da União e dã outras providências". 

A presidência determina. ainda, o adiamento da apreciação do 
voto em separado do Senador Franco Montoro sobre o Projeto de 
Lei do Senado n9 106, de 1975, que "estabelece o Programa de Refei
ção Básica para a população de baixa renda e clã outras provi
dências". 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a'reunião, lavrando eu. 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que li
da e aprovada, será assinada peto Sr. Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 

02, de 1978 (CN), que Hautorlza o Poder Executivo a subscre
ver ações do Banco do Brasil S/A, abrir crédito especial até o 
limite de Cr$ 3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos 
milhões de cruzeiros), para esse fim, e dá outras providências", 

ATA DA l- REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 10 DE MARÇODE 1978 

Ãs dezesseis horas e trinta minutos do dia dez de março do ano 
de mil novecentos e setenta e oito, na Sala Clóvis Bevilacqua, reúne
se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto 
de Lei nl' 02, de I 978-CN, que "autoriza o Poder Ex.ecutívo a subscre
ver ações do Banco do BrasIl SI A, abrir crédito especial até o limite 
de Cr$ 3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos miih·ões de cru
zeiros), para esse fim, e dá outras providências", presentes os 
Senhores Senadores Alexandre Costa, Cattete Pinheiro, Henrique de 
La Rocque, Italívio Coelho, José Sarney, Louriva.l BAPtista, Wilson 
Gonçalves, Roberto Saturnino, Cunha Lima e Dirceu Cardoso e os 
Deputados Daso Coimbra e Moacyr Dalla. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado. os Senhores 
Senador Domteio Gondim e os Deputados José Ribamll.r Maçhado, 
Angelina Rosa, Januário Feitosa, José Haddad, Mac Dowell Leite 
de Castro, Francisco Studart, João Arruda, Laura Rodrigues e Nel
soo Maculan. 

De acordo com o que preceítua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Senhor Senador Wilson Gonçalves, que declara ins
talada a Comissão. 

A fim de cumprir dispositivo regimental. o Presidente eventual 
esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e Vice-Presidente. 
Distribuídas as cédulas, a Presidência convida o Senhor Deputado 
Daso Coimbra para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Mac Dowell Leite de Castro ........•..... __ .• 12 votos 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Moacyr Dalla .. , ................. -......... 11 ~otos 
Em branco ....... , ........ , ....... _._._ .•. __ • __ .. ~"'--._.~~_. 1 voto 

São declarados eleitos, respectivãmente, Presidente e Vice-Pre
sidente da Comissão, os Senhores Deputados Mac Dowell Leite de 
Castro e Moacyr Dalla. -

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Moacyr Dalla 
agradece em seu nome e em nome do Presidente eleito a honra com 
que foram distinguidos, e designa o Senhor Senador Lourival Bap
tista para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, 
para constar, eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão,lavrei 
a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente, demais Membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~ 2, de 
1978-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
delibera~ão do Congresso Nacional o texto do Decreto-leI 
nl' 1.584. de 29 de novembro de 1977, que "altera-a legislação 
do Imposto de Renda, e dá outras provldénclas". 

~ATA DA l- REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 10 DE MARÇO DE 1978 

Aos dez dias do mês de março do ano de mil novecentos e se
tenta e oito, às dezessete horas, na sala Clóvis Bevilacqua, presentes 
os Srs. Senadores Braga Júnior, Lenoir Vargas, Lourival Baptista, 
Luiz Cavalcante, Ruy Santos, Roberto Saturnino, Agenor Maria e 
Deputados Ernesto Valente, João Vargas, A-ntônio Florêncio. José 
Carlos Teixeira e Alceu Collares, reúne-se a Comissão Mista incum
bida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 2, de t978~CN, do 
Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Con~ 
gresso Nacional o texto do Decreto-lei nl' 1.584, de 29 de novembro 
de 1977, 'que "altera a legislação do Imposto de Renda, e dã outras 
providências" . 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena~ 
dores Accioly Filho, Domício Gondim, Jessé Freire, Hugo Ramos e 
Deputados Rafael Fa;raco, Vieira da Silva, Teotônio Neto, João Me
nezes, Celso Barros e Fernando Coelho. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência, eventualmente, o Sr. Deputado João Vargas, que decla
ra instalada a Comissão. 

Em obediéncia a dispositivo regimental o Sr. Presidente escla~ 
rece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. 
Distribuídas as cédulas, o Sr. Deputado João Vargas convida o Sr, 
Senador Roberto Saturníno para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleiçào, verificawse o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Agenor Maria ..... , .............. __ .• 
Em branco .......... ,., ...........•.•••. 

Para Vice-Presidente: 
Senador Ruy Santos .... ,., ................ _ .. . 
-Senador Luiz Cavalcante ......... , ...... , ..•... 

II votos 
1 voto 

10 votos 
2 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presi
dente. os Srs. Senadores Agenor Maria e Ruy Santos. 

Assumindo a Presidência, o Sr, Senador Agenor Maria agradece 
em nome do Sr. Senador Ruy Santos e no seu próprio a honra com 
que foram distinguidos. e designa o Sr. Deputado Ernesto Valente 
para relatar a matéria. 
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons
tar, eu, Alfeu de Oliveira, Assistente oe Comissão, lavrei a presente 
Ata que, lida c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, demais 
membros da Comissão, e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de Estudo e Parecer sobre a Mensagem n9 114, 
de 1977-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à 
deliberacão do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei nQ 

1.583, de 18 de novembro de 1977. que "dispõe sobre a Incidên
cia do Imposto Onico sobre lubrificantes e Combustíveis Líqui
dos e Gasosos no álcootetítko, para fins carburantes". 

ATA DA 2' REUNIÃO, REALIZADA 
EM 8 DE MARÇO DE 1978 

Aos oito dias do mês de março do ano de mil novecentos e 
setenta e oito, às dezesseis horas e trinta minutos, na sala Clóvis 
Bevilacqua, presentes os Srs. Senadores Heitor Dias, Renato Franco, 
Saldanha Derzi, Dirceu Cardoso, Itamar Franco, Gllvan Rocha e 
Deputados Nunes Rocha, Horácio Matos, Angelino Rosa, Jorge 
Arbage, Yasunori Kunigo e Jorge Ferraz, reúne-se a Comissão 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem ~ -114, de 

li 

1977-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à de
liberação do Congresso Nacional o te'lto do necreto-lei nl' 1.583, de 
18 de novembro de 1977, que "disr".e sobre a incidência do Imposto 
Ünico Sobre Lubrificantes eCo' .)ustíveis Líquidos e Gasosos no 
álcool etílico, para fins carburup· J'. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena
dores Altevir Leal, Augusto Franco, Braga Júnior, Jarbas Passari
nho, Virgílio Távora e Deputados Pinheiro Machado, Antônio Fer
reira, Samuel Rodrigues, Walmor de Luca e Alberto Lavinas. 

t dispensada a le,itura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovad<l. 

Dando início aos trabalhos, o Sr. Deputado Nunes Rocha, Vice
Presidente, no exercido da Presidência, comunica que irá redistribuir 
a matéria a ser relatada, ao Sr. Senador Renato Franco. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a palavra ao Relator, 
que emite parecer favorável â Mensagem n9 114, de 1977-CN, nos ter
mos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e votação. é o parecer aprovado sem restri
çõcs. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para 
constar, cu, Arfeu de Oliveira, Assistente _de Comissão, lavrei a 
presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, 
demais membros da Comissão e vai à publicação. --
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locol: Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 - Ramol 623 

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÀO E ~USTIÇA - (CCJ) 

Titulares 

1. Acdoly Filho 

(15 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
19·Vice·Presidente: AcciQly Filho 
29·Vice·Presidente: leite Chavos 

Suplentes 
ARENA 

1. Mattos leão 
2. Gustovo Caponema 2. lenoir Vargas 
3. Daniel Krieger 3. Arnon de Metia 
4. Eurico Rezende 4. Vasconcelos Torres 
5. Heitor Oio$ 5. Milton Cabral 
6. Helvídio Nunes 6. José Sorney 
7. Wilson Gon~alves 
8. ItCllívio Coelho 
9. OIto lehmann 

10. Osires Teixeira 
MOS 

,. Dirceu Ct:lrdoso 1. Franco Monjoro 
2. leite Chaves 2. lázaro Borboza 
3. Nelson Carneiro 3. Cunha Uma 
4. Paulo Brossard 
5. Orestes Quércia 

Assistente; Maria Helena Bueno Brandão - Ramal 305 
Reuniões: Quartos·feiros, às 10:00horas 
local: 'Sala "Cló'vis Sevilácqua" - Anexo 1\ - Ramal 623 

- ·-'<;-r 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

Titulares 

1_ Heitor Dias 

2_ Mutilo Paraiso 

3. Cattote Pinheiro 

4. Osires Teix"ira 

5. Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7 .... Virgilio Távora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lózaro Barboza 

3. Adalberto Seno 

COMPOSIÇÃO 

Prdsidente: Wilson Gonçalves 

Vice-Presidente: itamar Franco 

Suplentes 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. Jos6 Sorney 

3. Braga Junior 

4. Altovir Leal 

5. Lui:z:: Cavolcant& 

MOS 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveiro - Roma1306 

Reuniões: QLintas-feiros. às 10100 horas 

local: Sola "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramois 621 e716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(1 t membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice-Presidentel Vosc~ncelos Torre, 

Titulares 

1. Millon Cabral 

2. Arnon de Mel10 

3. José Guiomord 

4. Luiz Cavalcante 

5. Mutila Paraiso 

6. Vasconcelos Torres 

7. Oinarte Mariz 

8. Otair Becker 

1'. Fronco Montoro 

2. Marcos Froirtt 

3. Roberto Saturnino 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sorney 

.... Oomfcio Gondim 

5. Jarnas Passarinho 

1. Agenor Maria 

2. Orestes Quércia 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Rama1675 

Reuniões: Quartas·feiras, às 10130 horas 

,Local: Sala "Rui Barboso" - AnoltG II - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jotia Calmon 

Vice-Pros'dent~: Evelósio Vieira 

Titularei Suplentes 

ARENA 

1 . Tono Outro 1. HelYldio Nunes 

2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 

3. JoCio Calmon 3. Arnon .. de Mello 

4. Otto lehmann 4. Heitor Cios 

5. Jarbas Passarinho 

6. Cattote Pinheiro 

MOS 

1. Evelásio Vieira 1. Franco Montoro 

2. Paulo BroS50rd 2. Itamar Franco 

3. Adolberto Seno 

Assistente: Cleide Maria B. F. Crvz - Ramal 598 

Reuniões: Quintas-feiras. à5 10,00 horas 

local: Sala "Clóvis Bevilócquau 
- Anexo II - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Paulo Brossard 

Vice-Presidento: Damlcio Gondir;n 

Titulares 

,. Teotanio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domícia Goridim 

5. Helvidio Nunes 

6. lenoir Vargas 

7. Mottos leão 

8. Ruy Santos 

9. -Broga Junior 

10. Tarso Outra 

t 1. Virgílio Távora 

12. Magalhães Pinto 

,. Paulo Brossard 

2. Evelásio Vieira 

~. Gilvon Rocha .. Roberto Soturnino 

5. Cunha Uma 

ARENA 

MOS 

Assistente: Cândido Hippertt - Ramal 676 

Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 

Suplentes 

1. Cattet& Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

5. José Guiomard 

6. José Somey 

7. Saldanha Derzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

local: Sala "Clóvis 8evilácqua" - Anexo II - Ramal 623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Sontos 
3. Lenoir Vargas 

(9 mcmbro~) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Jeué Freire 
Vke-Presidl!lnte": Orestes Qu6rcia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgllio Távora 
3. Osires Teilo:eira 

4. Jarbas Passarinho 4. Oomldo Gondim 
5. lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

MOS 
1. franco Montoro 1. Lózaro Sarboza 
2. Orestes Quérda 2. Cunho Limo 
3. Nelson Cdrneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões, QtJintas-feirQs, às 11:00 horas 
locCJI: SoLo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo U - RamQI 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Domício Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. luiz Cavalcante 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Jarba5 Passarinho 
Vice-Presidente: lulz Cavalcante 

" Suplentes 
ARENA 

1. Jos6 GuJomard 
2. Murilo Paraiso 
3. Virgílio Tóvoro 

5. Jarbas Passarinho 
MOS 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvon Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montoro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões, Quortas·feiros, às 10:00 horas 

local: Sala "Rui Barboz:o" - Anexo 11- Ramais 621 ti 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 

Titulares 

I. Helvidio Nunes 
2. OIto lehmonn 
3. Saldanha Oerzi 

I. Danton Jobim 
2. Ada Iberto Sena 

(5 membros> 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Více-Presidente: Helvldio Nunes 

Suplentl$s 
ARENA 

I. Virgllio Tóvora 
2. Arnon de Mello 
3. Jarb"s Pa55crinho 

MOS 
1. Dirceu Cardosc 

Assistente: Mario Carmen Castro Souza - Ramal 134 
Reuniões: Quintas·feiras, às 12:00 horas 
J..oc~: Sola "Clóvis Bevilócquo# - Anexo II - Ramol 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIO~ES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

19·Vice-Presidente: Saldanha Oerzi 

29-Vice·Presidente: Nelsora Carneiro 

Titulares 

ARENA 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Tóvora 

4. Jessé Freire 

5. Arnon de MelJo 

6. Saldanha Derzj 

7. Jose Sarney 

8. João Calmon 

9. Augusto Fra(lco 

10. Otlo lehmonn 

MOS 

1. DantoM. Jobim 

2. 9i1van Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Chaves 

5. Nelson Caineiro 

Assistente, Cdndido Hippertt - Ramal'Ó76 

Reuniões: Terças:feiras, às 10:30 horas 

Suplentes 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3: Helvidio Nunes 

A. Oomício Gondim 

5. Jarbas Passarinho 

6, Luiz Covalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Satumino 

local: Solo "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramais 6211$ 716 

. , 
COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 

(71ll~mbros) 

Titulares 

1. Altevir leal 

2. Ruy Santos 

3. Catle'e Pinheiro 

I 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Ruy Santos; 

Vice-Presidente: Altevir Leal 

Svplentes 

ARENA 

1, Saldanha Derzi 

2. Italivio Coelho 

3. O,ires Teixeira 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. lourival Baptista 

1. Adalberto Sena 

2. Gilvan Rocha 

MOS 

1. Benjamim Farah 

i. -Cunho limo 

Assistente: lêçla Ferreiro do Rocha - Ramal 312 

Reuniões, Quintas-feiros, às 11:00 horas 

local: Sala "Rui Borboso# - Anexo II - Ramais 621 e 716 



Março de 1978 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo ll) Terça-feira 14 327 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇAO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice·Presidente: Augudo Franco 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. -Braga Junior 
3. Virgilio Távora 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

T. Adalberto Sena 
2. Benjamim Fo[ah 

3. Dinorte Mariz 

MI?B 
1. Agonor Mario 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quartas·feiras. tiS 9.00 horas 
local: Saio "Rui Barbosa" ..... Anexo II - Ramais 621 0716 

COMISSÃO DE SERViÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPcj 
-(1 membros) 

COMPOSICÃO 

Presidentel Benjamim 'Farah 
Vice·Presidente: Lonoir Vargos 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. lenoir Vargas 1. Alexandre Costa 
2. Accioly Filho 2. Gustavo Capanema 
3. Augusto Franco 3. MaHos Le60 
4. Heitor Dias 
S. Saldanha Derzi 

MOB 
1. Senj -mim Farah 1. Oanton Jobim 
2. Itan-t> ,. Franco 2. Lázaro Borboza 

Assistente: Sônia Andrade Peixoto - Ramal 307 
Reuniões: Quintas·feiras, tiS 9100 horas 
Locaf: Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOSS 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPÓSIÇÃO 

Presidente: Lourival Baptista 
Vice-Presidente: Alexandre Costa 

Titulares Suplentes 
ARENA 

I. Alexandre Costa 1. Otto Lehmann 
2. Luiz Cavalcante 2. Teot6nio Vilela 
3. Braga Junior 3. Wilson Gonçalves 
4. lourival Baptista 
5. MaHos Leào 

MOB 
1. Evandro Carreiro 1. Lázaro 8orboza 
2. Evelósio Vieira 2. Roberto Saturnino 

>. 
Assiste,nte. Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reuniões: Terçai·feiras, 6s 10:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716 

S) SERViÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
Local: Anexo II - Térreo 
Telefon~: 25·8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporários para Projeto' do Congresso Nacjonal 
2) Comissões Temporárias para Apreciaçao de Vetos ~ 
3) Comissões Especiais e de Inquérito. e 
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária (arf. 90 do Regir:.ento. 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandos - Ramal 67J.i 
Alfeu de Oliveira - Ramal 674; Cloide Mario B. F. Cruz - Ramal 598, 
Mauro Lop ... ~de Sá - Ramal 310. 

SERViÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1978 

HORAS :rERÇA SA.LAS ASSIS'!ÉN:rE , HORAs QUINU S A L A S ASSIS1'ENTE 

-~ 
C.T. Rll'Y BARBOSA RONALDO 09:00 C.P'. CLOVIS BEVIL.(C\oj\JA ClNDlDO 

Ramais - 621 e 716 Ramal - 623 
10100 

C.A.R. CLClVIS BEVlLACQUA LEDA 09:30 C.5.1'.C. Rll'Y BARBOSA SONIA 
Ramal - 623 Ramais - 621 e 71 

C.A. CLClVIS BEVrIJi.CQUA CLAUDIO C.E.C. CLClVIS BEVIllCQUA CLElDE 

10130 
Ramal - 623 COS'l'A 10;00 

Ramal - 62) 

C.a.E. RlJ"Y BARBOSA 
Racah - 621 e 716 

CllNDlOO C.D.I'. Rll'Y BARBOSA 
'Ran alS - 621 e 71 

RONALDO 

HO?.AS ~AR'l:A S A L A S ASSISTENTE C.L.5. CLOVIS BEVIUCQUA DANIEL 
Ramal - 62) 

11:00 
09:00 C.S.N. RUY BARBOSA 

LBllA Rll'Y BARBOSA C.S. LEDA Ramaill - 621 e 716 Ramai Il - 621 e 71 

C.C.J CLClVIS BEvrLA:CatlA MARIA 12:00 C.R. 
CLClVlS BEVIUCQtl'A I<ARIA 

;LO: 00 Ramal - 62,3 HELENA Ramal - 623 CAlOO!>! 

C.iI.E. RUY BARBOSA RONALDQ 
Ramaill - 621 III W 

10:)0 O.E. 
. RUY BABBOSA 

Ramais - 621 e 716 
DANIEL 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 12' SESSÃO, EM 14 DE MARÇO DE 1978 

1.I - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da Repúbllca 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 

- N .... 60/78 (n .... 86/78, na origem);-referente ao Projeto de 
lei da Câmara n9 6/78 (nQ 4.700-Bf78, na Casa de origem), que 
dispõe sobre o reajustamento do efetivo de pessoal mili.ta..r. da 
ativa da Força Aérea, Brasileira, em tempo de paz, e dã outras 
providências. (Projeto que se transformou na Lei n .... 6.516, de 13 
de março de 1978.) 

1.2.2 - Oficios do Sr. 1 .... ·Secretário da Câmara dos Depu-
tados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
prq;etos: 

_ Projeto de Lei da Câmara 09-9/78 (09 4.704·A/78, na 
Casa de origem), que reaJusta os vencimentos e salários dos servi
dores da Câmara dos Deputados, e dã outras providências. 

_ Projeto de Lei da Câmara n' 10/78 (n<;o954-8/75, na Casa 
de origem), que reabre os prazos para requerimento de registro 
de psicólogo. 

1.2.3 - Comunicações da Presidência 

_ Recebimento das~ensagens n'ls 56 a 59/78 (n'ls 80 a 
83/78, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da República 
submete ao Senado propostas do Sr. Ministro de Estado da Fa
zenda para que Prefeituras Municipais que mericiána possam rea-
lízar operações de crédito, para os fins que especificam. . 

- Recebimento dos Avisos n'ls 202-SP/77 e 61-SPj78, do 
!:;r. Presidente do Tribunal de Contas da União encaminhando 
ao Senado Federal cópias das atas das sessões daquela Corte em 
que foram tomadas decisões aplicando sal)ções aos responsáveis 
que discrimina. 

_ Convocação de sessão extraordinária. a realizar-se hoje, 
às 18 horas e30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.2.4 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n'1 16/78, de autoria do Sr. 
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre o prazo de validade 
da carteira do lNPS. 

- Projeto de Lei do Senado n'l 17/78, de autoria do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que acrescenta parágrafo único ao 
art. 6'1 da Lei nQ 5.107, de 13 de setembro de 1966. 

1.2.5 - Requerimento 

- N'I 20/78, de urgência para o Projeto de Lei do Senado n9 
11/78, que reajusta os vencimentos dos servidores do Senado Fe
deral, e dá outras providências. 

1.2.6 - Discursos do Expediente' 

SENADOR ORESTES QUERelA - Redemocratização 
do País. 

SENADOR BENJAMIM FARAH - Apelo ao Governo Fe
deral em favor da correção de imperfeições contidas na classifi
cacão dos inativos do serviço público federal. 

SENADOR MAURO BENEVIDES - Dificuldade do 
desempenho da vida partidária, em decorrência dos parcos reCU:r~ 
sos do Fundo Especial de Assistência Financeira dos Partidos 
Políticos. 

1.2.7 - Comunicação da Presidência 

- Designação do Sr. Senador Helvídio Nunes para repre
sentar 'O Senado na reunião das Comissões de lntegração Cultu
ral e Educação e Direitos Humanos do Parlamento Latino
Americano, em Paramaribo, Suriname. 

1.2.8 - Requerimentos 

- N' 21/78, de autoria do Sr. Senador José Sarney e outrQs 
Srs. Senadores, solicitando que o tempo destinado aos oradores 
do Expediente da sessão de II de abril próximo, seja dedicado a 
homenagear o Professor Vicente ;Rao. Aprovado. 

-_N9 22/78, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torrres 
e outros Srs. Senadores, solicitando que o tempo destinado aos 
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oradores d.o Expediente da sessão de 26 de abri) próximo, seja 
dedicado a homenagear o jornal O Fluminense. Aprovado. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n9 22/77, do Sr. Senador Luiz 
Viana, que suprime o artigo 93 e o parágrafo único da Lei n' 
1.988, de 14 de dezembro de 1973. Discussio adiada, para audiên~ 
cia do Ministério da Educação e Cultura, nos termos do Requeri
mento n9 23/78, após usarem da palavra os Srs. Senadores 
Dirceu Cardoso, Helvídio Nunes, Itamar Franco e Osires Tei~ 
xeira. 

- Projeto de Lei do Senado n9 174/76, do Sr. Senador 
Marcos Freire, que dispõe sobre a obrigatoriedade de depósito 
temporârio dos rendimentos de capitais estrangeiros, auferidos 
em território brasileiro. (ApreCiação preliminar da constitucio
nalidade.) Rejeitado, após usar da palavra na sua discussão o Sr. 
Senador Marcos Freire. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei do Senado n'il 294/76, do Sr. Senador 
Vasconcelos Torres, que institui o monopólio estatal do trans~ 
porte aéreo, cria a Viação Aérea Brasileira S.A. - V ABRÁS, e 
dã outras providências. (Apreciação preliminar da constitucio
nalidade.) Rejeitado. Ao Arquivo, 

1.4 - MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORPEM DO 
DIA 

- Requerimento n9 20, lido no Expediente, de urgência pa
ra o Projeto de Lei do Sen~Q() n9 11/78. Aprovado, após parece
res das comissões competentes e usarem da palavra na sua dis
cussão os Srs. Sen3dores Dirceu Cardoso e Benedito Ferreira. À 
Comissão de Redacão. 

- Redação final eto Projeto de Lei do Senado n9 11, de 
1978, em regime de urgência. Aprovada. À Câmara dos Depu
tados. 

1.5 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR LEITE CHAVES - Medidas em favor de agri
cultores do Estado do Paranã que tiveram frustração de safra, 
em decorrência d_e prolongada estiagem que atingiu aquele Es
tado. 

SENADOR VASCONCELOS TORRES - Apoio a rei
vindicações de metalúrgicos de Niterói e São Gonçalo - RJ. 
Posse da nova Diretoriã. do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio 
de Janeiro. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Carta recebida da 
União dos Professores Primârios Estaduais do Estado do Rio de 
Janeiro, relativa a situação dos professores inativos do antigo Es
tado do Rio. 

SENADOR OTA/R BECKER - Considerações sobre resul
tados alcançados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domi
cilias - PNAD. Unificação do salário mínimo no Estado de 
Santa Catarina, 

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA - Palestra proferida 
pelo Dr. Antonio Ferreira Álvares dá Silva, Diretor de Coor
denação e Execução da Política de Crédito Rural. do Banco do 
Brasil. em 5-12-77, na Empresa Brasileira de Assistência Técnica 
e Extensão Rural - EMBRATER, referente ao crédito rural no 
país. 

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

2- ATA DA [3' SESSÃO, EM 14 DE MARÇO DE 1978 

2.1- ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Leitura de projeto 

_ Projeto de Lei do Senado n9 18/78, de autoria do Sr, 
Senador Nelson Carneiro, que inclui na administração das Cen
trais de Abastecimento S.A. - CEASAs - um representante 
dos produtores de cada Estado. 

2.2.2 - Comunicação 

- Do Sr. Senador Helvídio Nunes, que se ausentará do País. 

2.3 -ORDEM DO DIA 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Men
sagem n'1 35/78 (n'1 52n8, na origem), pela qual Q Senhor Presi~ 
dente da República submete ao Senado a escolha do Sr. Vasco 
Mariz, Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel, para, 
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil 
junto à República do Chipre, Apreciado em sessão secreta. 

2.4 - DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Política de pessoal 
posta em prâtica pelo Banco do IkasiL 

- 2.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI-
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3 - ATAS DE COMISSOES 

4-MESA DIRETORA 

5 - LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN
TES 

~----------------------------------------------------------------. __ ._~---

ATA DA 12ª SESSÃO, EM 14 DE MARÇO DE 1978 
4' Sessão Legislativa Ordinária, da 8ª Legislatura 

PREsmtNclA DOS SRS. JOSÉ LINDOSO E AMARAL PEIXOTO 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Evandro Carreira - José Lindoso - Renato 
Franco - Alexandre Costa - José Sarney - Fausto Castelo-Bran
co - Helvidio Nunes - Mauro Benevides - Virgílio Tãvora - Wil
son Gonçalves - Agenor Maria - Marcos Freire - Lourival 
Baptista - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Eurico Re
zende - Vasconcelos Torres - Nelson Carneiro - Orestes Quércia 

- Otto Lehmann - Lázaro Barbou - ltalívÍo Coelho - Accioly 
Filho - Mattos Leão - Evelãsio Vieira - Daniel Krieger - Pa~lo 

Brossard - Tarso Outra, 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental. declaro aberta a sessão. 

O Sr, 1'1-Secretârio procederá à leitura do Expediente. 
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f lido o .çeguinii 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
D() Presidente da Reptihlica restituindo autó!{ra(os de Pr();eto de 

Lei sancionado: 

N'160/78 (n° 086/78, na origem), de 13 do corrente, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara n'1 06. de 1978 (nl' 4.700-B/78, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o reajustamento do efet!\'o de pessoal mili
tar da ativa da Força Aérea Brasileira, em tempo de paz, e dá outras 
providências. 
(Projeto que se transformou na Lei n'i' 6.516, de 13 de março de 
1978). 

OFICIOS 
Do Sr. "-Secretário da Câmara dos Depurados. encaminhando à 

rel'i.~ào do Senado autógrafos dos seguintes prnjetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 9, DE 1978 
(n9 4.704-A/78, na Casa de origem) 

Reajusta os ,encimentos e salários do$. servidores da Câ
mara dos Deputados. e dá outras pro\'idêndas. 

o Congresso Nacional decreta: 

ArL 1° 0$ atuais valores de vencimentos, salários e gratifica
çôes dO$ servidores em ati vida de. da Câmara dos Deputados, a que 
se referem os Anexos r e rI da Lei ne:> 6.408. de 29 de março de 1977, 
$ào reajustados em 38('+ (trinlu e oito por cento). 

A~t. 1<:> Os provento::. de inatividade ficam reajustados no 
mesmo percentual estabelecido no urtigo anterior. "n . .I'.' O ~alúrio-familia ê Ii.xado em Cr~ R I.()() (oitenta e um 
lTtI/cirm,), por dependcntc.;1 partir de I" de março de 197K. 

An.4° O reajuste de vencimentos, salários gratificações e prOM 

ventos. concedido por esla lei, vigora u partir de (9 de março de 1978. 
Ar!. 5<:> As Classes das Categorias Funcionais integrantes do 

PI,mo de Classificaçào de Cllrgos institui'do pela Lei n' 5.645. de 10 
de dezembro de 1970. que possuam. em sua estruturo. salaríal. as 
Referencias I e 2. da escala de ven.dmento constante da. Lei n' 6.408. 
de 29 de março de 1977. pas::.am a iniciar-se na Referência 3. 

Art. 61' A ('lasse ~'A" d.\ Categoria de Motorista Oficial passa 
a inkiarMse na Referência T4. e o. Classse "A" das Categorias de 
Agente de Portaria. Agente de Ser~íços de J;pgenharia e Auxiliar 
Operacional de ServÍços Diversos. na Referência' 3. alterando-se. 
conseq(jentemente. o Anexo HI da Lei ne:> 6.325. de 14 de abril de 
1976. 

Arl. 7<:> Nos resultados dos câ1culos provenientes da aplicação 
desta lei se.rão desprend<'Ls' as frações de cruzeiro, inclusive em rela
çih~ ;Ln:-> de:->contos que im:idirem sobre o vencimento ou salário. 

Art.~' A despesa decorrente será atendida à conta das dota
~ões constantes do Orç;Lmento da União. 

A rt. 91' Esta lei entrará em vigCir na data da sua publicação. 
Art. 10. Revog.\m-se as disposições em contrário. 

I.EGISLA('ÃO C/TA DA 
DECRETO·LEi N' I.604. 

DE 12 DE FEVEREIRO DE 1978 

Reajusta os vencimentos e salários dos sc.'nidores civis dg 
Poder E:\ecutiv·o, dos membros da Mu~bir:ltura e Tribunal df.' 
Contas da União. c dá outras providências. 

O Presidente da Republica. no US(!) da atribuição que lhe confere 
() artigo 55, item m. d .. Constituição. decreta: 

I\rt. \y Os atuai::. valores de vencimentos. salârio. provento e 
pcnsilo do pessoal civil. ativo e inativo. do Poder Executivo, dos 

memhros da Magistratura e do Tribunal de Conhis da União. do pes
~oal dvil docente e coadjuvante do magistério do Exército e da Aero
núutica e_do;., pensionistas. decorrentes da aplicaçuo do Decreto-lei 
n" 1.515. de 1~ de fevereiro de 1977, são reajustados em 38% (trinta e 
oitll por cento). 

PurCtgrafo linico. Em decorrência do disposto neste artigo os 
vcnr.:lmentos, salârios c gratificações do pessoal em atividude. cons-
1.mtes dos Anexos I. rr. m. V e vr do DccretoMlei n<:> 1.525, de 1977. 
passam a vigowr com os valores especificados nos Anexos r. II. lU. 
V e Vi dc;.,le Det.:relo-Iei. 

Art. ~9 O salário-família passa a ser pago na importância de 
Cr~ XI,(J{I (oitenta e um cruzeiros). por dependente, a partir de 1<:> de 
Ilwrç(} de ]lJ7X. 

Ar! . .1° N;io serão reajustados cm decorrência deste Decreto-
ki: 

1 - 0:-' valores referentes às Diárias e à rndenização de Trans
p\lr(C. de que tratam os itens X e XIX do Anexo II do Decreto-lei 
n'! 1.341. de 12 de agosto de 1974. com as alterações introduzidas 
pelo DCl'retoMlei n9 1.445, de 13 de fevereiro. de 1976. e pelo Decreto· 
lei n" I .52:\ de I CJ77. respectivamente: 

rl - os valores de vencimento e de gratificaçi.i.o de funçào cor
respnndenlcs aos cargos em comissi.i.o e funções gratificadas pre
vistos no sistema de t.:lassifit.:açào in$tituído pela lei n~ 3.78U. de 11 
l-kjulhll de 196(1: e 

I r I - as gratificações. vantagens e indenizações mencionadas 
nos par::igrafos J':' e 4° do artigo 3'1 e no parágraro 1'1 do artigo 6e:> do 
Decreto-lei oe:> 1 . .141. de 1974. que ainda estejam sendo pagas. a ser
vidores nuo incluidos no novo Plano de Classificação de Cargos. 

Par::igrafo único .. O clLsposto neste artigo. b~m .assim no artigo 
I X do Decreto-lei nl' 1.445. de r976. e no artigo 12 do Decreto-[ei 
n" 1.516. de 1077. nào se aplica aos servido-res pertencentes aos qua
dros dos Territórios Federais. 

Ar1. 4~ As cla.~'Ses das Categorias Funcionais integr-antes do 
Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei nl' 5.645. de lU 
de Lk/embro de 1970. que possuam. em sua estrutura salarial. as 
Rcrcrências I e 1 da e$e;).[a de que trata o Anexo 111 do DecretoMlei 
n':' k525. de 11:)77. passam ~ inJciar-se na Referência 3 da eSc:.lla 
COlls{.lnte do Anexo II ( deste Decreto-lei. 

Art. 5<:> A primeira Referência da 'classe inidal da Categoria de 
Prog.ramador, do Grupo Processamento de Dado5. Código LT-PRO-
16t1{i paS$<.I a ser a 32 e da classe inicia""da categoria de Motorista 
Oficial. do Grupo-Serviços de Transport\! Oficial e Portaria. códigos 
TP-I ~uu ou l T -TP·-120(). passa a ser a 14. da c-'>Cala constante do 
Anexo [11 deste Decreto-lei. 

Padgrafo ltnieo. Em decorrência do disposto no artigo 4<:> e 
neste .migo. ficam alterados, na forma do Anexo IV deste Decreto
lei. o Anexo IV do Decreto-Içi n'" 1.445. de (976. e o Anexo da Lei 
n'! 6.J1N. de 9 de dezembro de 1976. 

Art.. 6<:> O~ servidores atualmente incluídos nas Referências 1 e 
2 das Categorias Funcionais de que trata o artigo 49 deste Decreto-lei 
c os que se encontrem nas Referencias II c 12 da de Motorista Ofi
ciaI lir.:am aUlOm;L!icamentc localizados na Referência 3. os primei
ros_ C' na Referência 14. os últimos. 

Art. 7<:> O parâgrafo I <:> do artigo 2':' dõ Deere(õ-Iei nl' - 1:525. a-e 
1977. passa a vigorar com a seguinte redação: 

"* I':' Os membros dos Tribunais. quando no exercício da 
Prcsidêncía destes. e_ 0_ Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral terão o valor da respectiva Representação mensal 
acre. .. cido dos seguihtes. percentuais: de 20% (vinte por cento). 
o Presidente do Supremo Tribunal Federal: de . 5% (quinze 
por cento), o Presidente do Superior Tribunal Eleitoral: de 
10% (dez por cento). os Presidentes do Tribunal Federal de 
Recursos. do Superior Tribunal Militar. do Tribunal Supe-
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rior do Trabalho. do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios. do Tribunal de Contas da União e dos 
Tribunais Regionais do Trabalho." 

.Art. 89 Fica incluída no Anexo I[ do Decreto-lei [1~ 1.341. 
de 1974. a Gratificação por Encargo de Curso ou Concu.rso. com. as 
característícas. beneficiários e bases de concessão .estabelecidos no 
Anexo VII deste Decreto-lei" 

Art. 90,> Os ben~ficiários do AuxJ1io para Moradia. a que se 
rerereo Anexo II do pecreto·lei no,> 1.241, de 1974, com a alteração 
introduzida pelo Decreto·lei no,> 1.445, de 1976. passam a ser os 
indicados no Anexo VII deste Decreto-lei. 

Art. 10 Fic;m revogados o artigo 22 dQ Decreto-lei n° 1.445. 
de 1976. e respectivos parãgraros. 

Art. 11. As direrc.nças· individuais do vencimento. sa.tário ou 
vantug.em. porventura percebidas por servidores incluídos no novo 
Plano de Clllssificação de Cargos, são absorvidas pelo reajustamento 
concedido por este Decreto·lei. na mesma base percentual. 

Art. 12. Nos cálculos decorrentes da aplicação deste Decreto
lei. serão desprezada<; as frações de cruzeiro, inclusive. em relação 
aos descontos que incidirem sobre o vencimento ou salário. 

Art. 13. Contínua em vigor o dispoito no parúgmfü 1° do 
artigo 6" da lei nl' 6.{136. de I'? de maio de 1974. 

Ar!. 14. O reajustl.lmento de vendmento5. salários. proventos 
e pcnsôes. concedido por este Decreto-lei, vigora a partir de [9 de 
l1wrço de- 197t<. 

Art. 15. O Departamento Administrativo do Serviço Publico 
cluhiJnlrú as tabelas de retribuição decorrentes da aplicação de.c,te 
Decreto-lei e lirrntlrú ~\ orientação normativa que se fizer necessária 'ii 
:->u.\ ex.cl;..'Uç50. 

Ar!". 16. E;:;.te Decreto-lei entm em vigor na data dç sua publi
.:nçtlo. revogadas as dis[1osições em contrário. 

Brasíliu. 21 de fevereiro de 1978: 1570,> da Independência e 9(f.' da 
Rl:públic'l. - ERNESTO GElSEI. - Armando Fakào - Gt'raldo 
Azev("do Hí'nning - Fernando Bethlt'm - Antônio hancísc:o AI':~'rl'cI() 

da Silveira - !\lirio H("nríque Simonsen - D~rC:l'u A:ra.uJo l\i(l~udra 
- A.I~·ssf)n Paulinelli - Ne:v Bragl~ - Arnaldo Pri~'to -'- .J. Ar.tripl' 
i\Iacedo - Paulo de o\lmcida !\lac-hado - Lydn d~' Faria - Shigl'.lIki 
lleki - João Paulo dos Reis Vl'Ilnso - Euclides Quandt de Olhl'ira 
- Gustavo \Io.raes Rego Reis - G()lht'r~· do Couto ~' Silva.- .!oàv 
Baptista d(' Olheira Figueiredo - Tácito Tht"lphilo - L. G. do Na"l'i· 
mento c Silva. 

AD_o I 

a) 

b) 

(Parágrafo único do art. 1.0 e art. 10 do Decreto-lei n.o 1.604, de 22 de fevereiro de 1978.) 

ESCALAS DE RETRIBUIÇAO 

Vencimento Mensal Representação Gratificação 
"'!r$ Mensal de Atividade 

CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL 
Ministro de Estado 39.468,00 70% 
Consultor-Geral da República 39.468,00 70% 
Dlretor-Geral do Departamento Adminis-
trativo do Serviço Público 39.468,00 70% 
Governador de Território Federal 32.292,00 35% 
Secretário de ·Governo de Território Fe-
deral 21.707,00 2Ó% 

MAGISTRATURA 
Ministro do Supremo TrIbunal Federal 39.468,00 70% 
MInistro do TrIbunal Federal de Recursos 35.880,00 60% 

JUSTIÇA MILITAR 
Ministro d<l Superior Tribunal Milítar 35.880,00 60% 
Auditor Corregedor 30.498,00 45% 
Auditor MIlltar de ,2.& Entrâncla 28.704,00 35% 
Auditor Millt ... de 1." Entrância 25.116,00 35% 
Audlto'r Substituto de 2." Entrâncla 22.425,00 25% 
Auditor Substituto de 1." Enttãncia 19.n4,OO 25% 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

Ministro do Tribunal Superior do Tra-
balho 35.880,00 60% 
Juiz ,de TrIbunal Regional do 'Trabalho 30.498.00 35% 
Juiz-Presidente de Junta de Conciliação 
e JUlgamento 26.910,00 35% 
Juiz do Trabalho Substituto 19.734,00 25% 

JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL 
E DOS TERRITóRIOS 

Desembargador 30.498,00 35% 
Juiz de Direito 27.089,00 35% 
Juiz Substituto 24.219,00 3{)% 
Juiz Temporário 17,940,00 20% 
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JUSTIÇA :FEDERAL DE 
1.& INSTANCIA 

Juiz Federal 
c) TRIBUNAL DE CONTAS DA UNlAO 

M1n1stro do TrIbunal de Contas da União 
Auditor 

d) MINISTÉRIO P"OBLICO DA UNIAO 
MINIS'I'l!lRIO P1)BLICO FEDERAL 

Procurador-Geral da República 
Subprocurador-Geral da República 
Procura<;!or da República de 1.a .CMegona 
Procurador da RepÚblica de 2." Categoria 
Procurador da República de 3." Categoria 

MINISTÉRIO P"OBLICO MILITAR 
Procurador-Geral da Justiça. Militar 
Subprocúrador-Geral 
Procurador de La Categoria 
Procurador de 2.& Categoria 
Procurador de 3.'" Categona 
Advogado de Oficio de 2.& Entrâncil> 
Advogado de O!lclo de 1.& Entrâncla 

MINISTÉRIO PúBLICO 
DO TRABALHO 

Procurador-Geral da Justiça do TrabalhÇl 
Procurador do Trabalho lIe 1.& Categoria. 
Procurador do Trabalho de 2.& Categoria. 
Procurador Adjunto 

MINISTÉRIO PúBLICO DO 
DISTRITO FEDERAL E 
DOS TERR1TORIOS 

Procurador-Geral 
Subprocurador 
Curador 
Promotor Público 
Promotor Substituto 
Defensor Público 

MINISTÉRIO PúBLICO JUNTO AO 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO 
Procurador-Geral 
Procurador 

e) TRIBUNAL MAR!TIMO 
Juiz-Presidente 
Juiz 

Vencimento l\Iensal 
C<f 

28.704,00 

35.880;00 
28.704,(1) 

39.468,00 
35.880,00 
23.882,00 
19.644,00 
16.953,00 

35.880,00 
22.7&3,00 
19.644,00 
16.953,00 
13.634,00 
12.288;00 
11.302.00 

35.880,00 
19-.644,00 
16. 953,QO 
la. 634,00 

30.498,00 
21.528,00 
19.644,00 
17.940,00 
14.172,00 
12.288,00 

35.880,00 
19.644,00 

24.219,00 
24.219,00 

Anm::o U 

35% 

80% 
35% 

70% 
60% 

6G% 
35% 

60% 

35% 
30% 

60% 

40% 

(parágrafo único do art. 1.° do Decreto-leI n.o 1. 604, de 22 de fevereiro de 1978,) 
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20% 
20% 
2D% 

20% 
20$ 
20% 
20% 
20% 

20')0 
20% 
20% 

20% 
20% 
20% 
20% 

20% 

20% 

ESCALA DE RETRIBUIÇAO DOS CARGOS EM COMISSAO, FUNÇOES DE CONFIANÇA E FUNÇõES DE 
DIREÇAO E ASSIST1ilNCIA INTERMEDIARIAS,INCLUmOS NO PLANO DE CLASSIFICAÇAO DE CAl:l.GOS 
DE QUE TRATA A Ll!:I N.o 5.645, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1970 

Grupos 

a) Direção e Assessoramento 
Superiores 

Níveis 

DAS-6 
DAS-5 
DAS-4 
DAS-3 
DAS-2 
DAS-1 

Vencimento ou 
Salário Mensal 

Cr$ 

35.8&~,00 
32.292,00 
30.498,00 
26.013,00 
23.322,00 
19.734,00 

Representação 
Mensal 

60% 
55% 
50% 
45% 
35% 
2()% 
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Grupos Níveis Vencimento ali 
Salário Mensal 

Valor Mensal de 
Gratificação 

Representação 
Mensal 

b) Dlreção e assistência 
Intermediárias 

COrrelação com Categorlas Cr$ 
de N!vel Superior 

DAI,3 

DAI,2 

DAI,l 

4.485,00 

3.408,00 

2.691,OCl 

Correlação com Categorias 
de N!vel Médio 

DAI,3 

DAI,2 

DAI,I 

2.691,00 

2.332,00 

1. 794,00 

Anexo m 
(Parágrafo único do artigo 1.° do Decreto,le! n.o 1.604, de 22 de fevere!ro de 1978.) 

l!:SCALA DE VENCIMENTOS E SALARIOS, E RESPECTIVAS REFERSNClAS, DOS CARGOS EFETIVOS E 
EMPREGOS PERMANENTES INCLUíDOS NO PLANO DE CLASSIFICAQAO mi CARGOS DE QUE TRATA 

A LEI N.O 5.645, DE 10 DE DEZlill\j!BRO DE 1970 

Valor mensal Valor mensal. 
de vencimento Rele, -de vencimento Refe, 

rêuc'ias- rências 
Cr$ Cr$ 

23.882,00 57 11.485,00 42 
22.743,00 56 10 .939,00 41 
21.661,OCl 55 lÇ.417,00 40 
20.S32,OCl 54 9.922,00 39 
19.64MO 53 9.448,00 38 
18. 714,OCl 52 9..001,00 37 
17.821,00 51 8.571,00 36 
16.972,00 50 8.164,00 35 
16.165,00 49 7.776,00 34 
15.395;00 48 7.4Cl5,OO 33 
14.661,00 47 7.053,00 32 
13.961,00 46 6.717,00 31 
13.296,00 45 6.394,00 30 
12.665,00 44 6.D89,00 29 
12.059,00 43 

LEI N' 6.408. DE 29 DE MARCO DE 1977 

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores da Câ
mara dos Deputados, e dá outras providências.' 

.... .............. ~ .................... ' ........... ~ ......... _ .. 
• • • • • • • • • • • • • • ••• •• • •• • • • •• •• • , ••••••••••••• '0- 0 .............. . 

. . . . .. .. .. . -'--'" ........ ,- ~ ....... , " ..... _~.~ .... ~~-'-"''-''--''--'--'' . 

Valor mensal. Valor mensal. 
de vencimento Refe, de vencimento Ref., 

rências rências 
Cr$ Cr$ 

5.798,00 28 2.931,00 14 
5.521,00 27. 2.790,00 13 
5.259,00 26 2.657,00 12 
5.008,Cl() 25 2.530,00 11 
4.769,00 24 2.412,00 10 
4.541,00 23 2.297,00 9 
4.326,00 22 2.185,00 8 
4.120,00 21 2.081,00 7 
3.923,00 20 1.983,00 6 
3.735,00 19 1.887,00 5 
3.560,00 18 1. 798,00 4 
3.392,00 17 1. 713,00 3 
3.230,00 16 1:633,00 2 
3.077,00 15 1.556,00 1 

LEI N' 6.Jis.DE 14 DE ABRIL DE 1976 
Aplica aos servidores da Câmara dos Deputados dfsposi

~ões do Decreto-ler nQ IA45, de 13-2-76 (Reajusta os vencimen
tos e salários dos servidores civis do Poder Executivo, dos mem
bros da Magistratura. do Tribunal fi, Contas da Uniã~), e dá 
outras providências . 

· ......• -.-. , ......................... ; ,-; , .................. . 
• i", z'-· ................•..•....• -.•...••• ~ ....• ~ •.•••• ~. __ ••.. 
· .. _ .......... ,', .... -, ........................ ~ ..... '.' ~~ .... . 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 10, DE 1978 
(N9 954-B/75. na Casa de Origem) 

Reabre os prazos para requerimento de registro de p5icó
logo. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 As pessoas que tenham exercido por mais de cinco 
anos, até o dia 5 de setembro de 1962, atividades profissionais de 
Psicologia, poderão requerer registro pmfissional no Ministério da 
Educação e Cultura, dentro do prazo de cento e oitenta dias. a con
tar da publicação desta lei. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI Nq,l 19, DE27 DE AGOSTO DE 1962 

Dispõe sobre os cursos de formação cm Psicologia c regu
lamenta a profissão de Psicólogo. 

CAPITULO VI 

Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 21. As pessoas que, na data da publicação desta lei,já ve
nham exercendo ou tenham exercido, por mais de cinco anos, atívida
des profissionais de psicologia aplicada, deverão requerer no prazo 
de 180 dias, após a publicação desta lei, registro profissional de 
Psicólogo. 

DECRETO-LEI N' 529, DE II DE ABRIL [)E 1969 

Reabre os prazos previstos no § 29 do art~ 19 c no art. 21 da 
Lei 09 4.119. de 27 de agosto de 1962. 

Art. 19 Ficam reabertos. por 60 (sessenta) dias, a partir da 
vigência deste Decreto-lei, os prazos previstos no § 29 do art.-19 e no 
art. 21 da Lei nQ 4.119, de 27 de agosto de 1962. 

(Ãs Comissões de Saúde e de Educaçao e Cultura. J 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O Expediente lido vai à 
publicação_ 

A Presidência recebeu as Mensagens n9s 56,57,58 e 59, de 1978 
(n9s 80,81,82 e 83/78, na origem), -de 10 do corrente, pelas quais o 
Senhor Presidente da República, nos termos do disposto no art. 42, 
item VI, da Constituição, submete ao Senado propostas do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda para que as Prefeituras Municipais 
de Amambaí (MT), Olinda (PE), Grandes Rios (PR) e !tu (SP), 
sejam autorizadas a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados 
pelo art. 29 da Resolução n9 62/75, desta Casa, e possam realizar 
operações de crédito, para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Economia e de 
Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Undoso) - Através dos Avisos 
n9s 202-SP, de 13 de dezembro de 1977 e 061-SP, de 26 de janeiro de 
1978, o Senhor Presidente do Tribunal de Contas da União enca
minhou ao Senado cópias das atas das S_essões daqu.ela Corte em que 
foram tomadas decisões aplicando sanções aQs responsáveis que 
discrimina. 

O Expediente recebido foi encaminhado, com ofício, à Comis
são de Finanças, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Através da Mensagem 
n9 35, de 1978, o. Senhor Presidente. ~a ~~~.Ilblica submete à delibera-

ção do Senado a escolha do Senhor Vasco Mariz, Embaixador do 
Brasil junto ao Estado de Israel, para, cumulativamente, exercer a 
funcão de Embaixador do Brasil junto à República do Chipre. 

Para a apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão 
extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, projetas 
de lei que serão lidos pelo Sr. 19·5ecretário. 

São lidos os se{?Uintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 16, DE 1978 

"Dispõe sobre o prazo de validade da carteira do INPS. ,. 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 <.> A qualidade de segurado da previdência social é compro

vada através da carteira do INPS, renovável anualmente. 
Parágrafo único. Quando o segurado já tiver dez (10) ou mais 

anos de filiação, a renovação se fará a cada período de cinco (5) anos. 

Art. 29 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
trinta (30) dias. 

Art. 3Q Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

J ustifieação 

Atualmente a renovação das carteiras do INPS deve operar-se 
em seis meses, um ano e raramente em dois anos. 

Isto leva os contríbuintes a perder muito tempo em filas 
quilométricas e também a instituição a desenvolver muito mais tra
balho para a simples renovação do prazo de validade do citado 
documento. 

Atribuindo, como pretendidb no projeto, a validade de cinco 
anos para as carteiras dos segurados com mais de dez anos de tempo 
de filiação à previdência. estaremos, certamente. tornando mais 
racional essa atividade. 

Sala das Sessões, 14 de Marco de 1978. - Nelson Carneiro. 

(Ãs Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação 
Socia!.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 17, DE 1978 

Acrescenta parágrafo único ao artigo 69 da Lei n9 5.107, 
de 13 de setembro de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 1:. acrescentado o seguinte parágrafo único ao artigo 69 

da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 196.6~ 

Parágrafo único. O empregador pagará diretamente ao 
empregado a diferença que existir -entre a quantia por ele 
creditada na conta vinculada, acrescida de correção monetá
ria, juros e 10% (dez por cento) dos valores depositados, e 
aquela a que o empregado faria jus se fosse indeniiado nos 
termos dos artigos 477 e 478 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Art. 2<;> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Ao longo dos óltimos anos a Justiça do Trabalho tem sido 
chamada a dirimir uma séria controvércia; em torno da tn.terpre
tação dQ _EundQ de Garantia do Tempo de Serviço, -surgida com o 
advento da Emenda Constituciolíal n9 1. de 1969._ 

A Ca'rta de 1967 fixou. como princípio constitucional, a altêrr 
nativa de sistemas reitores do tempo de ser.viço prestados ao empre
gador, em seu artigo !58, item xru: 

"estabilidade, com indenização ao trabalhador despedido. ou 
fundo de garantia equivalente"; 



336 Quarta-feira IS DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio li) Março de 1978 

A Emenda editada em 1969 deu a seguinte redação à matéria: 
"estabilidade. com indenização ao trabalhador despedido ou 

fundo doe garantia equivalente"; (artigo 165, item XIII). 
Eliminada a vírgula que Se s.eguia à palavra "despedido", no 

texto primitivo.levantou·se a tese segundo a qual a quantia existente 
na conta vmculada do trabalhador dispensado deveria, em qualquer 
hipótese. ser equivalente àquela que faria jus se fosse indenizado pelo 
sistema da Consolidação das_Leis do Trabalho. 

Somos le-...ados a crer que o legÍs[ador de 1969 procurou aper· 
feiçoar o sistema do FGTS. assegurandõ ias empregados despedidos 
injustamente um ressarcimento pecuniârio calcuLado em termos mais 
reais. 

Com efeito, a importância existente na conta vinculada do tra· 
balhador demitido, computados os acréscimos legais, só será equiva· 
lente à indenização calculada nos termos da CL T nas raras hipóteses 
em que não tenha havido aumento salarial durante a relação 
empregatlcia. 

O presente projeto de lei tem por finalidade dirimir definitiva· 
mente a controvérsia que paira no foro trabalhista adotando uma 
solução mais justa e equânime para o assalariado brasileiro. 

Sala das Sessões. 14 de março de 1978. - Vasconcelos Torres. 

LEGISLA C.:r O CITA DA 

LEI N' 5.107. DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 

Cria o Fundo de Garantia do Temptl de Senlço, e dá ou
tras providências. 

Art. 69 Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por 
parte da empresa, sem justa causa, ficará esta obrigada a 
depositar, na data da dispensa, a favor do empregado, 
importância igual a 10% (dez por cento) dos valores do 
depósito, da correç1io monetária e dos juros capitalizados na 
sua conta vinculada, correspondentes ao período em que o 
empregado trabalhou na empresa. 

(Às Comissões de Constftuição e Justlça e de Legislação 
Social.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Os projetas que aca
bam de ser lidos sedio publicados e remetidos às cOJnissQ~ compe· 
tentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. t ... ·SecrctáriQ. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 20. DE 1978 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aUnea b, do Regi
mento, para o Projeto de Lei do Senado 09 II, de 1978, que reajusta 
os vencimentos dos servidores do Senado Federal e dã outras provi· 
dências. 

Sala das Sessões, 14 de março de t 978 - Eurico Rczende. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O requerimento será. 
votado após a Ordem do Dia, pos termos regimentais. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quércia, 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MOS - SP. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Ao usar esta tribuna pela primeira vez neste ano, pretendemos 
reiterar o solene compromisso de exercitar todo nosso esforço na 
busca de um regime plenamente democrático para nosso País. 
Coerente com o programa partidário do MOB, que, interpretando o 
anseio nacional. reclama o Estado de Direito, prosseguiremos nosso 
trabalho usando os meios possiveis, nessa grande empreitada. 

o interesse de- qualquer nação do mundo, principalmente I!m na· 
ções como a nossa, em estágio de subdesenvolvimento, está muito 
mais no que se faz do que no que SI: diz, isto porque nem sempre se 
faz o que se diz, por se dizer muito mais do que se faz. No Brasil, o 
Governo diz muito mais do que faz na realidade. Se por um lado 
realiza um e."forco, que no nosso entender deveria ser feito de outra 
forma, no sentido do progresso económico e nesse campo depende 
muito das ocorrências estrungeiras, por outro lado naquilo que de
pende quase que totalmente dele, na esfera social e na esfera política, 
o Governo pouca coisa tem feito além de efetivar constantes recuos 
nas metas anunciadas, de maneira explícita ou impticíta, direta ou 
indireta. 

A velha luta que ocupa nossos governos desde a Revolução 
de 30, pelo equilíbrio da balança de pagamentos e no combate à 
inflação, não se pode constituir sempre no obstáculo para um nivel 
de vida melhor do povo brasileiro, cuja massa trabalhadora deve ter 
acesso a salários mais justos e a uma subsistênCia mais condigna. 

Falta muita sensibilidade às autoridades do Governo. Dias 
atrás, membros da Igreja Católica reuniram -em S. Paulo 5.000 brasi· 
leiros, entre operários, donas-de--casa e estudantes, dando seqUência 
a um movimento para angariar I milhão de assinaturas, protestando 
contra o custo de vida e os baixos salários. Trata-se de um movi· 
menta sério. primeiro porque é um movimento da Igreja e a Igreja é 
uma instituição séria. Em seg.uida, porque é um movimento de povo, 
que poderá atingir 1 milhão de pessoas que sofrem submetidas ao 
drama social do Brasil, reconhecido inclusive pelo Governo. No en· 
tanto, em declarações à imprensa, como alguns ministros trataram 
do assunto tão sério. da Igreja. de 1 milhão de brasileiros que por cer· 
to representam 100 milhões? Com ironia. Um deles cheg.o_u a dizer 
"Assim nem Deus domina a inflação". -

Ao invés de reconhecer o problema social, a justiça da reivindi
cação) embora até justificando a impossibilidade de atende·la, mas 
respeitando o movimento popular, um Ministro de Estado sai-se 
com ironias injustas e mesquinhas. 

O problema social em nosso País (uma mais justa distribuição 
de rendas) depende muito menos da balança de pagamentos do que 
da boa vontade daqueles que detém o poder. Pelo visto, através das 

-declarações de ministros com relação a uma reivindicação tão justa 
encabeçada pela igreja de São Paulo, o governo não demonstra boa 
vontade para com os interesses dos trabalhadores brasileiros, pois 
seus ministros ironizam as reivindicações daqueles. Apesar disso O 

Governo anuncia avanços na esfera social. O anúncio, como se vê, 
não coincide com a realidade. 

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

O SR. ORESTES QUERelA (MDB ....: SP) - Com todo o pr.· 
zero 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Eu não sei se, real· 
mente, o Ministro usou esta frase. 

O SR. ORESTES QUERCIA (MDB - SP) - Os jornais noti· 
ciaram! 

o Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Os jornais jã notícià
ram muitas coisas contra V. Ex', e eu não acreditei. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Muito grato a 
V. Ex' eu também nào acreditei! 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - O argumento de qUe 
os jornais noticiaram é até perigoso para os politicos. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Acho perigosa é 
essa extrapolação de V. Ex' O Ministro disse, todos os jornais disse
ram! 

o Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - É perigoso para todos 
n6s - não me estou referindo só a V. Ex' Nós, políticos, devemos 
respeitar os noticiãrios dos jornais, mas sempre aguardar a oportuni· 
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dade de confirmação dos fatos. Aliãs, aqui, há esta mania de vãrios 
oradores da nobre Oposição que, como se fossem síndicos do Lux 
Jornal, vão para a tribuna e ficam reproduzindo os noticiários dos 
jornais, que nem sempre são exatos, embora não haja mã fê, mas, às 
vezes, um erro de interpretação do jornalista, ou então uma 
desinformação a que todos nós, jornalistas ou não, estamos sujeitos. 
Então, o argumento de que os jornais disseram que o Ministro ironi
zou, se isto for verdade, deve ser, de fato, sujeito a verificação. 
Vamos admitir que o Ministro tenha usado essa frase - confesso a 
V. Ex' que não vejo nela carâter de acinte. Revela a jocosidade pró
pria do brasileiro, aquele automatismo malicioso diante de certos 
fatos relvantes. Mas, ao revés de se estar examinando a possível frase 
do Ministro, Sr. Senador Orestes Quércia, devia-se ex.aminar o esfor
ço que o Governo vem fazendo no combate à inflação, na luta contra 
o custo de vida e, sobretudo, em sua admirável política social. Isso é 
que é fundamental. E o Ministro a quem é atribuída essa frase tem 
sido instrumento vigoroso em busca da solução dos grandes proble
roas nacionais. Esta, a intervenÇão que, com todo o respeito a 
V. Ex.', eu gostaria de depositar no seU discurso. 

O SR. ORESTES QC~RCIA (MOS - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex', embora não concorde totalmente com ele, porque, 
na verdade, reclamamos maior empenho do Governo nesse campo 
social e, também, com a análise daquilo que disse o Ministro ou da
quilo que teria dito, segundo a imprensa noticioü, nós constatamos 
um estado de espírito. 

Há um ditado latino que diz: "Pelo dedo se conhece o gigante", 
ex dil:ilO gigas. Isto é, pelas pequenas coisas se conhecem as grandes. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Qual é a frase, Ex'? 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDS - SP) - "Pelo dedo s. 
conhece o gigante." 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Parece-me que ouvi 
uma versão estrangeira. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MOS - SP) - Ex digito gigas. 

o Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V. Ex' um 
aparte'? 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Ahr v. Ex" depois que 
passou a usar bigode está fazendo citações em Latim. De modo que é 
uma boa estréia. 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MDS - SP) - V. Ex' nào quer 
com isso dizer que bigode é uma coisa antiga e, assim ofender outroS 
companheiros que usam bigode e não consideram bigode coisa 
ultrapassada. Mas agradeço a V. Ex.' e, com todo o prazer, dou o 
aparte ao nobre companheiro Senador Agenor Maria. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Senador Orestes Quércia, 
o Ministro da Fazenda declarou, segundo os jornais, que seria muito 
importante se ele soubesse como congelar os preços dos gêneros de 
primeira necessidade e aumentar o salário do operário brasileiro. 
Daqui desta tribuna do povo, digo aO Sr. Ministro que há uma pos
sibilidade de chegarmos a essa conclusão: se a pessoa humana passar 
a ser vista como ser humano, e não como instrumento do capital, 
porque quando se legisla se tem em vista o interesse e .? lucro do 
dinheiro. Enquanto a filosofia-lor essa,. o operário terá realmente um 
salário de fome. Enquanto a fIlosofia for de dar oportunidade aos 
aventureiros, o produtor e o consumidor viverão em função do que 
está aí. Tudo sobe na mão do consumidor e nada dã preço na mão do 
produtor. Esta éa grande realídade. Então, em primeiro lugar, pode
mos encontrar um denominador comum para esse paradox.o, no 
sentido de que as taxas de juros, realmente, tenham um sentido mais 
humano, porque, no Brasil de hoje, elas subiram assustadoramente. 
Existe, na praça, dinheiro até a 70% ao ano. É uma taxa extorsiva, 
garantida até certo ponto pelo Governo Federal, porque as 
Financeiras estão emprestando a mais de 60%, e o Governo sabe dls~ 
soo Em um país onde o juro do dinheiro chega a 60% e 70%, na 

realidade, a pessoa humana é um simples e mero instrumento. Em 
segundo lugar, as taxas de serviços públicos: A taxa de luz. nestes 
últimos 12 meseS, subiu mais de 70% e,. ao que me consta, a 
ELETROBRÃS tem lucros extraordinários, uma rentabilidade 
extraordinária; a taxa de telefones chegou a tal ponto que, 70% a 80% 
da população da classe média possui telefone com cadeado. porque, 
na realidade, é uma taxa extorsiva.. Em terceiro lugar, Senador 
Orestes Quércia, é preciso que se entenda que o serviço público divor
ciou-se da assistência pública. Atualmente, não -são todos que podem 
enviar um telegrama ou uma carta, no Brasil, pois a carta subiu 2.382 
vezes nestes últimos 3 anos, quando não subiu 30% o salário do 
operário brasileiro. Assim, se o Governo desse mais condições ao 
operário e menos ao dinheiro, poderíamos encontrar um denomi· 
nadar comum. Mas, infelizmente, a situação é esta: Quem tem o 
dinheiro. tem tudo; quem não tem o dinheiro, mas somente o tra
balho ou a produção, quase que nada tem. O Governo, em sua filo
sofia. sobrepôs o financeiro ao econômico, de tal maneira que, se a 
pessoa possuir uma indústria, um comércio, uma agricultora e não 
um capital de giro. pode, trabalhando, empobrecer. É de se pergun
tar: Como? - t fácil. A rentabilidade do financeiro é maior do que a 
do económico. 

Ele paga de juros 50% ao ano e tem uma rentabilidade de 40%, 
ficando em débito de 10%. O que se vê é que em cada dez pessoas que 
trabalham com dinheiro alheio 70% ou 80%, a cada ano que passa, 
ficam devendo mais. Muito obrigado a V. Ex~ 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MOS - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex' que, com o testemunho que traz, vem coo.firmar a 
reclamação que o MDB reiteradamente vem fazendo, em nome da 
maioria do povo brasileiro, no interesse dos trabalhadores 
brasileiros. 

O Sr. VirgíliO Távora (ARENA - CE) - Permite uma inter~ 
rupção? 

O SR. ORESTES QU~RCIA (MOB - SP) - Com todo o pra· 
zer, ouço o nobre Líder da Maioria, Senador Virgílio Távora. 

o Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, é 
para reafirmar o que disse o Ministro Henrique-Simonsen: de bom 
grado cederíamos o Ministério da Fazenda, para que com suas luzes, 
esta Pasta fosse dirigida, no momento, com maior proficiência do 
que o é, a alguém que conseguisse congelar os preços dos gêneros de 
primeira necessidade, fazer aumento dos salários acima do custo de 
vida e dar ainda, nesse ínterim, um abono provisório de 20% a não 
ser descontado no futuro vencimento. Se for descoberta uma manei
ra, algum sistema económico que produza este milagre, vamos repe
tir, de bom grado chamaremos esse gênio para vir, com suas luzes, 
auxiliar o Governo, que procura sempre encontrar, seja nas inspira
ções partidas da Oposição, seja naquelas dos seus quadros parlamen
tares ou nas as idéias melhores para levar avante o seu projeto; ape
nas, na nossa pouca ciência, não conhecemos esse mágico, quem pos
sa fazer esse milagre, mas, se V. Ex's conhecem essa pessoa, está na 
época, está na hora de contribuições generosas da Oposição. Indi· 
quem. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. ORESTES QUtRClA (MDS - SP) - Um momento. 
para, em agradecendo o aparte do nobre Senador Virgílio Távora, 
responder a S. Ex~ que, realmente, o Ministro Mário Simonsen, pes
soa que respeito e admiro, fez essa declaração aos jornais. mas eu 
não havia feito. referência às suas declarações. 

O Sr. Virgnio Távora (ARENA - CE) - Tomamos como nos· 
sas as declarações dele. 

OSR. ORESTES QU~RCIA (MDS - SP) - Eu tinha feito re· 
ferência às declaraçõeS do Ministro Reis Velloso, rnas, já que V. Ex' 
trouxe a Plenário palavras do Ministro Mário Henrique Simonsen, 
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eu gostaria dc acrescentar que o MOS tem receita, tem opiniões, tem 
idéias de, em s.endo Governo, realmente, fazer uma administração 
voltada para aquilo que o MDS pensa seja o interesse da maioria do 
povo brasileiro. V. Ex~ disse que ele entregaria de bom grado o Miw 
nistêrio a alguma pessoa que soubesse fazer a aplicação dessas receiw 
tas milagrosas, rpas acho que V. Ex' está exagerando. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Desta veZ-. .. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Ele não entrega
ria o Ministério de maneira nenhuma. 

O Sr. Vil'2ílio Távora (ARENA - CE) - Desta vez faríamos a 
experiência. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MOS - SP) - Porque, eviden
temente, estamos defen,kndo o direito daquelas cinco mU pessoas de 
realizarem uma manifestação reivindlcando melhorias salariais, con
gelamentos de preços, não de todos os produtos, mas, quem sabe, o 
congelamento daqueles preços de produtos de primeira necessidade, 
com subsídio do Governo, se necessário. Existem maneiras. Se o 
Governo, realmente, voltar a sua atenção, o seu interesse maior, para 
o interesse do bem-estar da maioria da população, tenho a impressão 
de que muita coisa poderia ser feita, muitas medidas poderiam ser to
madas, de maneira diferente e, quem sabe, chegaríamos ao objetivo a 
que aquelas cinco mil pessoas pretendem atingir, e que nós, e temos a 
impressão de que V. Ex~ também pretende, todos nó!) pretendemos, 
que Se estabeleça um regime de justiça social na Nação brasileira em 
que, da melhor maneira possível, a matoria viva bem. 

o Sr. Virg1110 Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
apenas um adminículo rápido. t um equívoco da parte de V. Ex' 
dizer que defende o direito dessas pessoas assim se manifestarem. N a
da disso aqui lhe foi contestado, pelo menos, pela Liderança da 
Maioria. Foi contestado, sim, o mêrito da reivindicação. Todos nós 
adoraríamos ser factível, a curto prazo, atender a isso que diz V. Ex' 
ser as aspirações mais legítimas encarnadas por essas cinco mi! 
pessoas. Apenas, dissemos que, em contradita, deve ser dada com 
argumentos de que essas aspirações em si reúnem itens conflitantes, 
isto ê, no atual estado de coisas, não se pode ao mesmo tempo, sem 
desembocar numa innação desenfreada que, por sua vez, universali
zaria tudo que V. Ex's estão pedindo. Primeiro: dar congelamento 
nos preços dos gêneros de primeira necessidade que, no setor agríco
la, é claro, são quase todos; segundo: fazer um aumento salarial aci- ~_. 
ma dos índices do custo de vida, e, por assim dizer, com medida de 
pronta aplicação, um abono compensatório de 20%, que não fosse 
descontado quando, futuramente, noVOS ajustes de vencimentos fo
rem dados. Se se conseguisse fazer isso - vamos repetir - se houver 
uma pessoa capaz de proceder a essa "África", e, ao mesmo tempo, 
não levar a infl 10 aos comas <;la lua, nós receberíamos, com muitrs
simo bom grado, essa contribuição da Oposição, indicando, inclusi
ve, essa pessoa, porque deve haver essa pessoa. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Nobre Senador 
Virgilio Távora, V. Ex', de maneira indireta, corrobora com o argu~ 
menta que usamos, porque nós estamOS fazendo menção a uma recla
mação. V. Ex' diz, usando palavras do Ministro, que essa reinvidica
ção não pode ser atendida. E V. Ex' justifica, porque, no modelo de 
atuação, dentro da economia do Governo, V. Ex' justifica plena
mente. 

o MOS prega um novo modelo, diferente, que dê condições de 
atendimento democrático das reivindicações populares. V. Ex' está 
dizendo que, da maneira que as coisas estão, é impossível atender 
reivindicações dos trabalhadores. Então, os sindicatos têm que ficar 
eternamente em silêncio, os trabalhadores não podem reivindicar, 
não podem exigir, não podem desejar, porque é impossível atender 
qualquer reivindicação, é impossível atender qualquer direito. 
V. Ex' tem razão, dentro desses parâmetros. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
fazemos apelo à sua honestidade profiSSional. Quando _citar nossas 

palavras, cite-as exatamel1te. Não dissemos, aqui, na situação ªtual 
não: dissemos em qualquer situação. Não foi na atual, não. E, segun
do. frisamos desde já, que não estávamos profcrind-o a menor crítica 
ao direito da reivindicação. O direito de fazer a reivindicação aqui 
não foi contestado. Agora, fomos ao âmago, e dentro do âmago da 
questão. apreciamos que gostaríamos de ver quem - vamos repetir 
- contribuição generosa da Oposição aos quadros governamentais, 
como Ministro das Finanças, conseguisse - repetimos ... 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - A Oposição 
prefere ser Governo. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Mas custa muito; no 
ano dois mil, coma já disse aqui a V. ExJs Daqui para lã V. Ex's 
podem até conseguir. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MOB - SP) - Se não houver 
eleições, evidentemente não seremos Governo nem no ano 2000, ou 
atê o ano 3000 ou até o ano 4000. ~ s6 não haver eleições, porque se 
houver eleições a Oposição poderã ter poder o mês que vem. 

O Sr. Virgilio Távora (ARENA - CE) - ~ muito otimismo de 
sua parte; tão otimista quanto essas formulazinhas indicadas por 
v. Ex~ 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. E.x.' um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a cam
painha.) - Solicito a V. Ex' dar conclusão a seu discurso. V. Ex' s6 
dispõe de três minutos. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Eu vou dar o 
aparte, com todo prazer, ao meu eminente colega. 

O SR. PRESIDENTE (José Undoso) - Solicito a V. Ex' dar 
con-c\l,1são ao seu discurso. V. Ex' não dispõe mais de tempo 
regimental para conceder apartes. 

O SR. ORESTES QutRelA (MDB - SP) - Só esse aparte, 
seV. Ex' permitir. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Rápido. 

O Sr. Benjamim Fatah (MOS - RJ) - Muito obrigado, Sr. Pre
sidente, por seu espírito democrãtico. Nem tudo está perdido na 
-ARENA, ainda hã democratas lã dentro, V. Ex' ê um deles. Mas, o 
Vice-Líder, da ARENA, Senador Virgílio Távora, quer resolver os 
problemas na base da ironia, mas eles não soltam o poder. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) -Ironia não, certeza. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Vamos concorrer a urna 
eleição direta, que vamos resolver esses problemas todos. Porque é 
impossível, num País onde alguns diretores privilegiados ganham 
mais de 200 mil cruzefros. Já no ano passado um Senador da 
ARENA declarou que um Diretor da PETROBRÃS .ganhava 220 
mil cruzeiros por mês, hoje· deve ganhar muito mais. Um operário, 
no Sul do País ganha Cr$ 1.106,00, e lá no Norte e no Nordeste, o 
operário ganha Cr$ 725,00. Acho que o estômago do -trabaffiador 
não é de chumbo; e o desse diretor deve ser de platina, por certo. De 
modo que esta desigualdade e desequilíbrio que não posso entender. 
E o. nobre Vice-Líder ainda ironiza em cima da Oposição. ~ preciso, 
justamente, fazer um reexame, porque todos s_ãoj1Lq.m~ de Deus e têm 
o direito de viver. Um trabalhador não pode viver c;om Cri 1. l06,00 
e muito menos com Cri 725,00. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex' e vou c;ompletar, Sr. Presidente. 

No aspecto estritamente politico a situação é mais deplorável. O 
çà-suísmo agora elevado à categoria de instituição pelo Governo, que 
o reconhece bom e ITloral, fez com que sofrêssemos estraordinârios 
recuos. Para somente tratar de um aspecto de nossa triste realidade 
política queremos lembrar o vexame da sucessão governamental em 
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São Paulo. O pacote de abril rctirou ao povo, que sempre- teve me
lhor sensibilidadt! para escolher, a capacidade dc eleger o futuro 
governador. A suce.'isão foi transformada numa disputa canhestra 
entre gente sem voto e gente que se considera com voto. O atual go
vernador, cuja obra administrativa deixa muito a desejar, cuja única 
inovação foi instituir férias esporádicas para si próprio. no sentido 
político se desespera para innuir na esc_olha do sucessor. lá fez todos 
os tipos de declarações sobre o assunto e se contradisse em quase to
das. Na impossibilidade de ser. parece que ele está se contentando 
em parecer ser. Mas como tudo é muito difícil de se entender nos 
meandros dos centros de decisão, pode até que ele venha a ser e in
nua na unção do sucessor. O mais importante a se destacar é que essa 
intensa atividade dos meios pol(ticos situacionistas em meu Estado. 
está se transformando numa verdadeira comédia. Os ex--governado
res fizeram uma união. depois desfizeram a união._ O ait.ial -fez uma 
lista de candidatos. Depois desfez e refez, retirou e colocou nomes. 

Eu tenho a impressão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que se nós 
pudéssemos auscultar o espírito dos brasileiros de São Paulo, coloca
dos ante os vaivéns da atual sucessão, por certo nós iríamos detetar 
as saudades que o povo sente dos governos Garcez, Jânio Quadros, 
Carvalho Pinto, Adhcmar de Barros e Faria Lima, eleitos pela vonta
de popular e infinitamente mais profícuos do que a safra infeliz dos 
governadores indiretos. 

Apesar de tudo a vida nos ensina que e sempre bom-Ter-esperan
ça. E iníciãmos este ano com esperanças, com disposição incontida 
de luta e com muita esperança de que encontremos uma solução 
democrática para os problemas do nosso País. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ. Pronuncia o seguin
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O comportamento da Opo!>ição não é certamente contestado sis
temática. Assim, toda vez que o Governo encaminha soluções positi
vas e de alcance social, não lhe devemos regatear o devido reconhe
cimento. De certa época para cá, o Governo vem adotando a sensata 
política de retribuir os inativos em percentual idêntico aos dos ati
vos. Trata-se. como se vê, de uma iniciativa altamente positiva e que 
só estú a merecer encômios de todos n6s. Nem tudo são flores, po
rém, uma vez que até hoje o governo não cuidou de reparar o grave 
equívoco que cometeu na classificação dos inativos do serviço públi
co fedcral. Como já tivemos oportunidade de salientar em vários pro
nunciamentos desta tribuna, não vemos nenhuma razão plausível 
para que se classifique o servidor inativo na classe inicial da Catego
ria em que foram enquadrlldos os servidores em atividade, fato que, 
em verdade. reveste a forma de uma clamorosa injustiça para com 
aqueles que. durante quase uma vida inteira. se dedicaram ao serviço 
do Estado, dando melhor de seus esforços em prol do bem comum. 

Sr. Presidente, Srs. Senad_ores, insurgimo-nos contra essa dis
criminação que consideramos extremamente injusta e que, sobretu
do, cria um sentimento de profunda revolta entre aqueles que chega
ram ao final de sua difícil trajetória no serviço público, sabe Deus 
com que sacrifícios e renúncias. 

Estaremo!>, assim. sempre atentos, procurando, na medida das 
nossas limitações. lembrar às autoridades responsáveis, os compro
metimentos que a .iustiça social exige para todos. A questão da elas
sifiçuçào dos inulivos é destas que estarão sempre presentes nas nos
sas manifestações desta tribuna. a fim de que a sua lembrança desper~ 
te o Governo para uma !>olução equilibrada em favor dessa valorosa 
classe de ex-servidores da nação. 

O Sr. Mauro Bcncvides (MDB - CE) - V. Ex' me permite um 
aparte, nobre Senador Benjamim Farah? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Pois nilo. 
O Sr. Mauro Bcnevides (MOB - CE) - Nobre Senador, ini

cialmente, meus aplausos a V. Ex' por sua iniciativa de vir à tribuna 
do Senado clamar, uma vez mais, em· favor dos inativos do Serviço 
Público Federal. que se consideram prejudicados em razão da políti-

ca de pessoal adotada pelo DASP. E, ao mesmo tenpo em que 
aplaudo V. Ex~, por sua preSci!ç:l na tribuna, na tarde de hoje. enfo
eando assuntos dessa amplitude, quere, exatamente juntar a minha 
solidariedade a esse seu pronunciamento, fazendo COUl que, nesse 
aparte, possa eu consignar as esperanças dos i!1?tivos do meu Estado 
que a mim se têm dirigido, reiteradamente. clamando por uma ação 
pronta e eficiente no rciguardo de seus interesses. Na Sessão 
Legislativa passada, tive oportunidade :.!.~ fazer, sem o brilho de 
V. Ex., um pronunciamento reclamando as providências de, Go
verno Federal no sentido de serem corrigidas as injustiças incidentes 
sobre a reclassificação do Funcionalismo da União, na parte específi
ca da classe dos lnativos. Portanto, ao pronunciamento de V. Ex' 
incorporo. também, a manifestação dos inativos do Ceará, que 
-aguardam a correçào das injustiças decõrrentes do Plano de 
Reclassificação. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MOS - RJ) - Nobre Senador 
Mauro Bencvides, os inativos do Cearã, do Rio de Janeiro, do Rio 
Grande do Norte, de Pernambuco, da Bahia. de todo o Brasil. estão 
na mesma situação, infelizmente. E todos estão aguardando uma pro
vidência do Governo, neste sentido. Ele::; estão divididos em dois ti
pos: os transportados e os transformados. 

Uns foram beneficiados com a classificação no posto da trans-
ferencia para a inatividade e outros fOnlm transferidos para a inativi
dade no posto Inicial da carreira, o que é uma grande injustiça. É con
tra as injustiças que V. Ex' vem juntar à minha. a ma voz, e é devido 
ti elas que eu faço, a.qui, o meu apelo ao Governo. Apelo que jâ foi 
feito diversas vezes. Espero que o Senado e o Poder Executivo não 
deixem marginalizados esses funcionârios. que durante tanto tempo 
deram o melhor de seus esforços em favor da máquina administrati
va. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - COl~cedo a palavra ao 
nobre Senador Osires Teixeira. (Pausa.) 

S. Ex' não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Otair Becker. (Pausa.) 
S. Ex~ não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

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

Há algum tempo, circulam notícias relacionadas com a pos
sibilidade de breve extinção dos atuais partidos políticos brasileiros: 
a ARENA e o MDS. 

Tendo surgido em razão do Ato Institucional n9 2, as duas 
agremiações vem funcionando há mais de um;) década, procurando 
compor o quadro partidário nacional como lhes é possível. 

Na luta pela abertura política que chega a ser admitida pelo go
verno. os dois grêmios empenharam-se ardorosamente, de forma 
especial o oposicionista, que se viu desfalcado de muitos de seus in
tegrantes, alcançados pelos instrumentos de arbítrio, de 1968 atê ho
je. 

Quando se vislumbra o reingresso do País no Estado de Direito, 
em conseqUência de longa batalha na qual patrioticamente se engaja
ram também ponderáveis segmentos da nossa sociedade civil, insiste
se na tese da reformulação partidária, com a definitiva supressão do 
MDBeARENA. 

Para muitos. a reformulação poderia ocorrer com o simples 
abrandamento das exigências rcclamadas para a criação de novos 
partidos, mantendo-se os atuais, que passariam a dispor, com o fim 
da excepcionalidade. de melhores condições para se afirmar diante 
da, opinião pública. 

Chegar-se-ia, então, à estrutura pluripartidária, preconizada 
pela Carta Magna em seu artigo 152, que prescreve: 

"Art. 152. A organização. o funcionamento e a extin
ção dos partidos serào regulados em lei federal, observados 
os seguintes princípios: 

I - regime representativo e democrático, baseado na 
pluralidade de partidos e na garantia dos direitos fundamen
tais do homem." 
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A caracterização de antagonismo evidente entre grupos de um 
mesmo partido, que desponta em todas as oportunidades de confron
to eleitoral, parece vir concorrendo para que se admita, sem reações 
mais vigorosas, a idéia da dissolução, agora com perspectiva de ser 
viabilizada: após as eleições do corrente ano. 

Que'm se detiver na apre<"iação dos noticiários em torno das 
sucessões estaduais, constatará, nos lances que marcam a disputa da 
governadoria e senatoria indiretas, um violento digladiar de forças, 
que deixa patenteada a heterogeneidade das tendências existentes no 
seio do situcionismo. 

O próprio candidato oficial à Presidência, em uma de suas raras 
entrevistas, mostrou-se receptível à sugestão relacionada com a pos
sibilidade do surgimento de até 5 agremiações, que trariam vitalida
de ao processo democrático brasileiro. 

Todas estas considerações, Sr. Presidente, são tecidas, neste 
momento, para que se somem a uma outra, de conotação indiscuti
velmente objetiva, que pretendo trazer hoje ao conhecimento desta 
Casa, segundo a qual se inferirá a difícil situação com que se defron
tarão tanto a ARENA, como o MDB, para fazer funcionar os seus 
órgãos de representação. 

Desejo, Srs. Senadores, comentar a precariedade de recursos do 
Fundo Partidário, de que ambos se beneficiam, desde o exercício de 
1974. quando foi iniciada a distribuição do numerário aos Diret6rios 
Nacionais. regionais e municipaí~. nos termos da Lei 09 5.682, de 20 
dejulho de 1971. 

Segundo aquele diploma - Lei Orgânica dos Partidos - no seu 
título VIII acha-se previsto o Fundo Partidário, assim concebido: 

Art. 95. O Fundo Especial de Assistência Financeira 
dos Partidos Políticos será constituído: 

I - das multas e penalidades aplicadas nos termos do 
Código Eleitoral e leis conexas; 

II - dos recursos financeiros que lhe forem destinados 
por lei em caráter permanerite ou eventual; e 

III - de doacões particulares, inclusive com a finalidade 
de manter o instituto a quese refere o art. 118, número V. 

Art. 96 - A previsão orçamentária de recursos para o 
fundo partidário deverá ser consignada, no Anexo do Poder 
Judiciário, ao Tribunal Superior Eleitoral. 

§ }9 Os creditos a que se referem este artigo e o número 
II do artigo anterior serào registrados no Tribunal de Contas 
e automaticamente distribuídos ao Tesouro Nacional. 

§ 2Q O Tesouro Nacional. contabilizando-os como fun
do partidário, colocará os créditos no Banco do Brasil S.A., 
trimestralmente, em conta especial, à disposição do Tribunal 
Superior Eleitoral. 

Art. 97 O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de 30 
(trinta) dias a contar da data do depósito a que se refere o § 29 
do artigo anterior, fará a respectiva distribuição aos Diretó
rios Nacionais dos Patidos, obedecendo ao seguinte critério: 

1-20% (vinte por cento) do total do fundo partidário 
serão destacados para entrega, em partes iguais, a todos os 
Partidos. 

11- 80% (oitenta por cento) serão distribuídos propor
cionalmente ao número de mandatários que tiverem na 
Câmara dos Deputados. 

Parágrafo único. Nos cálculos de proporção a que 
alude este artigo, tomar-se-á por base a filiação partidária 
qUe constar na diplomação dos candidatos eleitQs. 

Na Sessão Legislativa de 1976, o Senador Helvfdío Nunes 
brindou este Plenário com um lúcido pronunciamento em torno da 
realidade partidária brasileira, no qual se lê: 

"Ademais, convém fique explícito, da mesma maneira 
que nenhuma providência isolada terá o condão de solucio
nar todos os óbices ao equilibrado desenvolvimento do País, 
também no campo político a simples faculdade sugerida não 
vai resolver a grave crise financeira por que p-asS"am os Parti
dos Políticos, de modo particular no âmbito municipal". 

Em seguida, aquele parlamentar apresentou projeto de lei, que 
tramita nesta Casa, por suas Comissões Técnicas, facultando "às 
pessoas ffsicas deduzirem, para efeito de abaLimento do Imposto de 
Renda, as contribuições que fizerem aos Diretórios dos Partidos 
Políticos." 

Se, àquela época, os recursos eram reconhecidamente insuficien
tes, no exercício de 1977 eles sofreram inexplicável redução com refle.
xos inevitáveis na vida financeira das duas agremiações. 

Pelos quadros que alinhei, constatar-se-á o enorme decréscimo 
ocorrido, atingindo a Aliança Renovadora Nacional e o Movimento 
Democrático Brasileiro: 

Exercício 1976 
ARENA 4.587.829,61 

MDB 3.778.753,65 

Exe .. dcio de 1977 
3.547.656,20 
2.922.017,56 

Decréscimo atingindo a ARENA: 1.040.173,41 
Decréscimo atingindo o MDB. 856.73<;5,09 
Ao iniciar-se o exercício de 1978, o Tribunal Superior Eleitoral 

diligenciou a distribuição~ da I' quota trimestr.al, cuja insignificância 
estarreceu os dirigentes partidários: 

Vejamos: 

Exercício de 1977 
I" Quota trimestral 

Exercício de 1978 
I' Quota trimestral 

ARENA 1.457.179,80 
MDS 1.200.202,20 

723.348,08 
595.783,72 

Ao promover a redistribuição aos seus Diretórios Regionais, o 
MOS nacional, no que concerne à primeira quota de 1978, remeteu 
aos Estados e Territórios os seguintes e inexpressivos quantitati
vos: 

Estados e 
Territórios 

N, de Importância 
Deputados CrI 

Acre ........................... . 
Alagoas 
Amapá 
Amazonas 
Bahia 
Ceará. 
Espírito Santo ..................... . 
Goiás ............ T".' ••••••••••• 

Maranhão 
Mato Grosso ....................... ~ 
Minas Gerais 
Pará 
Paraíba ....... . 

. Paraná 
Pernambuco 
Piauí .............................. . 
Rio Grande do Norte ............... ~. 
Rio Grande do Sul ............. . 
Rio de Janeiro 
Rondônia ........ . 
Roraima 
Santa Catarina 
São Paulo 
Sergipe 

05 
06 
04 
OS 
09 
08 
09 
15 
05 
06 
24 
10 
11 
25 
13 
04 
09 
33 
63 
04 
04 
18 
44 
04 
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Valor liberado p/Fundo Partidário: 595.783,72 
Parcela distribuída: 476.626,34 
Diretório Nacional: 95.395.98 
Instituto Pedroso Horta (20% s/I 19.157,38): 23.831,40 

6.988,70 
8.386,40 

15.590,90 
1 U81,80 
12.579,60 
IU81,80 
12.579,60 
20.966,00 

6.988,70 
8.386,40 

33.545,50 
13.977,30 
15.375,00 
34.943,30 
18.170,50 
5.590,90 

12.570,60 . 
46.125,10 
88.057,00 
5590,90 
5.590,90 

25.159,44 
61.500,10 

5.590,90 
476,626,34 
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Chega-se, assim, à evidência -de que, em Estados como o Pia_ul e 
Sergipe - nos quais a Oposição dispõe apenas de 4 Deputados esta~ 
duais - a parcela destinada ao Regional e aos Diret6rios Municipais 
totallza Cr$ 5.590,90, 

Ressalte-se que o Regional disporá, apenas, de 20% daquela 
parcela. ou sejam Cr$ 1.200,00, aproximadamente. 

Dentro dos critérios -de redistribuição fixados em lei, que somas 
chegarão aos municípios? 

Quando eram ainda menos irrisóri-as as quotas ãtribuídas aos 
Diretórios interioranos, o Tribunal de Contas da União, com base 
em lei originada de projeto da autoria do Senador Jos~ Lindoso, bai
xou Resolução eximindo aqueles Órgãos da obrigatoriedade de uma 
ridícula escrituração contábil e permitindo aos Regionais que delas 
se apropriarem, dentro de teta e forma expressamente indicados. 

A julgar pelo quadro atual de dificuldades financeiras, os recur
sos do Fundo Partidário somente chegarão aos Diretórios das Capi. 
tais, assim mesmo em importâncias irrelevantes. 

Os próprios Diretórios Estaduais - com suas quotas - Iimitar
se-ão a pagar o aluguel de modestas sedes sem poder atend~r mesmo 
às despe!;.us outras de expediente e encargos diverso ... 

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA - PI) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - OUÇ(J o aparte 
do eminente Senador Helvldio Nunes que, aqui, neste Plenário, já se 
ocupou, com muito brilho e lucidez, dessa questão atinente à vida 
financeira dos partidos políticos. 

O Sr. H~lvídio Nunes (ARENA - PI) - Faz muito bem 
V. Ex', eminente Senador Mauro Benevides, em focalizar eSte 
problema que é um daqueles que deveriam merecer atenção perma
nente de todos quantos têm uma parcela de responsabilidade na 
condução da política partidária nacional. V, Ex' fez referência a 
pronunciamento por mim feito, neste Plenário, em 1976, e recordo
me de que, inclusive. cheguei a apresentar um projeto de lei, permitin
do o desconto de determin_ª@ percentagem do Imposto de Renda, 
devido pelas pessoas físicas, com o fim do fortalecimento das nossas 
estruturas político-partidárias. Repito que ê um assunto que deve ser 
estudado, deve ser examinado. e para o qual deve ser encontrada 
uma solução. Não é possível que diret6rios estaduais recebam impor
tâncias ínfimas, como aquelas referidas por V. Ex", e que diretórios 
municipais recebam quantias irrisórias que não chegam à casa dos 
200 cruzeiros. Com este aparte, desejo manifestar agradecimentos a 
v. Ex~ pela citação do meu nome, e dizer que tem V. Ex' toda a 
minha solidariedade, no sentido de que, enfrentando a rigidez do tex.
to constitucional, possamos encontrar fórmulas que permitam um 
equacionamento melhor para este problema, que é da maior relevân
cia para a vida dos partidos políticos brasileiros. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - A ciJ.ção do 
discurso de V. Ex~, nobre Senador Helvídio Nunes, teria que ser 
obrigatória, porque me recordo muito bem que, em 1976, V. Ex', 
além do discurso que proferiu, indicou uma solução para que os 
partidos obtivessem os recursos necessãrios para um adequado e 
perfeito funcionamento dos seus órgãos de representação. Guardei o 
lineamento defendido por V. Ex~, e ao escrever este discurso exami~ 
nei a sua proposição que, pelo que sei, Se encontra tramitando ainda 
nas Comissões permanentes do Senado à espera de parecer. 

V. Ex', diante das dificuldades encontradas em 1976, apresenta~ 
va como alternativa para melhorar a situação financeira dos partidos 
brasileiros a participação de pessoas físicas que, contribuindo para 
as agremiações, deduziriam aquelas cóntribuições do imposto a pa
gar ao Governo. 

Acredito, nobre Senador Helvldio Nunes, que, se em 1976 
V. Ex' já se detinha com tanta percuciência nesse problema, agora 
maiores e mais sobradas razões teria V. Ex' e teríamos n6s de nos 
deter no exame desta questào, porque até mesmo o Fundo Partidário 
passou a ingressar numa faixa de decesso que está deixando estar-

recida a direçào partidária, tanto da ARENA quanto do MDB. 
Em 1977, confrontado o Fundo Partidário com a receita de 1976, 
verá V. Ex' que o seu partido experimentou uma redução de mais de 
um milhão de cruzeiros, enquanto no MDS, essa redução, dentro da 
proporcionalidade da distribuição, chegou à casa dos 856 mil 
cruzeiros. 

Pode ser, nobre Senador Helvídio Nunes, que-, cõm mais este 
pronunciamento, que se soma ao de V. Ex-', e aquela sua iniciativa, 
as lideranças partidárias possam, harmonicamenfe, encon(rar u-ma 
solução que propicie aos Partidos fundonamen(o dentro daquelas 
condições de dignidade, dentro daquelas condições que permitam 
aos seus órgãos de representação atuaçãõ efetiva em todos os âmbi
tos, quer seja no municipal, quer seja no regional. 

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA - PI) - Permite V. Ex' mais 
uma intervenção: 

O SR. MAURO BENEVIDES (MD8 - CE) - Com prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Helvídio Nunes (ARENA - PI) - Apenas uma restrição 
ao discurso de V. Ex': teria que ser pronunciado em grande Expe
diente. para que todos pudéssemos discutir a matéria. Mas, diante da 
premência do horário. diante da disponibilidade de tempo com que 
conta V. Ex •• adianto que estarei pronto a -reexaminar a matéria, es
tarei pronto a estudar novas maneiras de encontrarmos - nós da 
ARENA e do MDB - aquele ponto de convergência que todos dese
jamos - o fortalecimento dos nossos Partidos. De maneira que me 
cabe, nesta oportunidade, elogiar o trabalho que V. Ex' realizou e 
exaltou Q_discurso que profere nesta tarde. pois que V. Ex' é um dos 
autênticos representantes do Nordeste. 

O SR.·MAURO BENEVIDES (MD8 - CE) - Muito grato a 
V. Ex', nobre Senador Helvídio Nunes. Explicarei a V. Ex' por que 
utilizei esses minutos do início dos trabalhos desta sessão ordinãria, 
Ontem. apesar de inscrito. não me foi possível ocupar a tribuna do 
Senado, não apenas porque c:ra numerosa a relação dos oradores, 
como, também, os encargos da Mesa Oiretora me impediram de 
descer ao plenário, a fim de debater a matéria. Com outro dado justi
ficaria perfeitamente a pressa com que faço a comunicaçào destes 
fates estarrecedores à opini1io pública do País e, sobretudo, às lide
ranças partidárias interioranas. É que esta quota trimestral, dis
tribufda pelo Tribunal Superior- Eleitoral, começou a ser redis
tribuída pelos Oiretórios Nacionais aos Diretórios Regionais. 
Diante dessas quantias irrelevantes, irrisórias mesmo, nossos colTI_
panheiros do interior do País vão exigir de todos nós, Senadores e 
Deputados Federais, uma explicação acerca dessas quotas diminutas 
que, neste início de exercicio, vão ser remetid.as àqueles Diretórios 
Regionais. Daí a minha preocupação de, com este pronunciamento, 
deixar atentas essas lideranças e, sobretudo, conclamâ~las a uma 
posição vigilante e ativa, para que se resguarde o interesse fmanceiro 
dos nossos Partidos, assegurando aqueles recursos necessários que 
permitam o funcionamento correto dos nossos órgãos de representa-
ção partidária. -

O Sr. Itamar Franco (MDS - MG) - Permite-me V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MAURO BEi'\EVIDES (MOS - CE) - Com imenso 
prazer, nobre Líder Itamar Franco. 

o Sr. ltamar Franco (MOS - MG) - Nobre Senador Mauro 
-à~nevides, pouca coisa- teria que ac-rcscenlãrà Jntervençào do ilustre 
Senador Helvídio Nunes, porquanto S, Ex' já exaltou a importáncia 
do pronunciamento que o nobre colega faz nesta' tarde no Senado fe
deral. V. Ex~ fez muito bem em ressaltar o trabalho do Senador 
Helvídio Nunes e, mais ainda, em despertar a atenção das lideranças 
partidárias, a fim de que promovam, com urgência, uma reunião 
para se verificar o ql!e acontece com o Fundo Partidário. Eviden
temente não podemos ter uma estrutura partidária forte com o que 
se está passando com o Fundo Partidário. Então, é precisó que se 
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bu:que. co:n urg.ência. umu ~(llução, razão pela qual, em nome da 
Barcadu do M r,s. aplaudo o disLurso de V. Ex~. na certeza de que a 
Ar{ENA c o MDfI. hão de .:-ncontrar, com urgência, solução para 
este gra':e problema ievant~\do por V. Ex.~ 

o SR. l"~íAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Muito grato, 
nobre Líder ltamd.r Fr:mco. As"im, com sua manifestação autoriza
da, V. Ex~ traz a solicaried.t.de de nossa Bancada às considerações 
que estou tece!ldo na tanje de hoje em torno da rrecariedade dos 
recursos atribu:dos ao Fundo Partidário e, conseqUentemente, ao 
MDB e à Aliun~:'. Renovad~ta Nacional. Queir.1 Deus que deste 
debate realmente surjam ·providências efetivas e concretas que solu
ci,mem e.<;ta d:fkil situação por que passam os nossos dois grêmios 
politicas. 

Sr. Presidenle, diante do que foi exposto, deduz-se que os atuais 
Partido:. caminh..lm para uma situaçãc de indigência, com a indi
ferença do Governo Federal 

Esper-ífi.::as dotações orçamentârias na Lei de Meio~ da União 
inexistem para assegurar funcionamento condigno aos dois grêmios 
políticos. 

As multas, recolhidas por parte dos que infringem os· prazoçaã
legislação pertinente. passaram a constituir única e escassa fonte de 
receita. 

Em face disso. é de udmittr--se que a idéia da extinção se acha 
inapelavelmente em curso, com a ARENA e o MOB vendo exauri
rem-se as suas disponihilidades financeiras. 

Na campanha de 1978, não contarão com meios, sequer apou
cados, para a cobl!rtura de. gastos que, sem serem da competência 
dos Comitês Eleitorais. inserem-se, entretanto, nas obrigações de 
cada Regional. 

Melhor seria que o Executivo. embora abrindo perspectivas 
para o surgimento de mais duas agremiações, prestigiasse as atuais. 
conferindo-lhes meios adequados para que funcionem com .dig
nidade na difícil conjuntura político-institucional. 

Em. o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Devendo realizar-se 
em Paramaribo. Suríname, a reunião das Comissões de Integração 
Cultural e Educação e Direitos Humanos do Parlamento Latino 
Americano, a Presidência designa o Senhor Senador Helvídio Nunes 
para representar a Casa naquele conclave. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, requeri
mento que será lido pelo Sr. l<;o-Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 21, DE 1978 

Nos termos do artigo 1.85 do Regimento Interno, requeremos 
que o tempo· destinado aos oradores do Expediente da sessão de 11 
de abril do corrente ano, seja dedicado ao Professor. Vicente Rao, 
uma das maiores expressões das letras jurídicas brasileiras, recente
mente falecido em São Paulo. 

Sala das Sessões. 3 de março de 1978. - José Sarney - Eurico 
Rezende - Alexandre Costa - Ruy Santos - Luíz Cavalcante -
Benjamim Farah - Otto Lehmann. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Em conseqUência, o 
tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão de 11 de abril 
será dedicado a re.vcrenciar a mem6ria do Professor Vicente Rao. 

a SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, requeri
mento que será lido pelo Sr. 19-5ecretârio. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 22, DE 1978 

Senhor Presidente, 
Nos termos do artigo 185 do Regimento Interno, requeremos 

que o tempo destinado aos oradores do Expediente da sessão de 26 
de abril do corrente ano, seja dedicado a homenagear o Jornal O Flu-

minenSé'. cujo centenârio de fundação se comemorarã no dia 8 de 
maío de 1978. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1978. - Vasconcelos Torres
Benjamim Farah - Ruy Santo.c; - Osires -rcixeira - Saldanha Derzi 
- Heh'ídio Nunes - Mauro Bcnc,·ides. 

a SR. PRESlDENTE (José Lindoso) - Em conseqUência, o 
tempo desti'1ado aos. oradores do Expediente da sessão do dia 26 de 
abril será dedicado a homenagear (. jornal O Fluminenu. -

COM PARECEM MA IS OS SRS. SrSA DORES: 

Altevir Leal - José Guiomard - Cattete Pinheiro - Jarbas 
Passarinho - Petrônio Porte!la - Dinarte Mariz - Domício 
Gondim - Milton Cabral-Luiz Cavalcante - Augusto Franco
Dirceu Cardoso - João Calmon - Amaral Peixoto - Roberto 
Saturnino - Benjamim Farah - Itamar Franco - Franco Mon
tara - Benedito Ferreira - Osires Teixeira - Mendes Canale -
Saldanha Derzi - Leite Chave,<; - Lenoir Vargas - Otair Becker. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindo5.o) - Está finda a Hora do 
Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão. em segundo turno, do Projeto de Lei do Se
nado n<;o 22, de 1977, do Sr. Senador Luiz Viana, que suprime 
o artigo 93 e o parágrafo único da Lei n<;o 5.988, de 14 de 
dezembro de 1973, tendo 

PARECERES. sob n9s 749 e 750, de 1977, das Comis
sões: 

- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e 
juridicidadee, no mérito, pela aprovação: e 

- de Educação e Cultura, favorável. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l<;o-Secretârio. 

:t lido O seguinte 

REQUERIMENTO N' 23, DE 1978 

Nos termos do art. 310, alínea e, do Regimento Interno, re:
queira adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n<;O 22, de 
1977, que suprime o artigo 93 e o parágrafo único da Lei nl' 5.988, de 
14 de dezembro de 1973, para a seguinte diligêncía: audiência do 
Ministério da Educação e Cultura. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1978. - H~lvídlo Nunes. 

O SR. PRESIDE~TE (José Lindoso) - Na forma regimental, 
submeto à votação o requerimento lido. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MOB - ES) - Sr. Presidente, peço a 
palavra pam encaminhar a votação. 

"O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra aó 
nobre Senador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MOB - ES. Para encaminhar a 
votação.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O requerimento de adiamento da discussão, em segundo turno, 
do Projeto de Lei do Senado n<;o 22. firmado pelo ilustre lfder da 
ARENA, não encontra justificativa em face da própria característica 
da proposição. 

Não sabemos porque, Sr. Pre.<;idente, serã remetido à considera
ção do Ministério da Educação o presente projeto que trata da 
supressão do art. 93 da Lei n9 5.988, de 14 de dezembro de 1973. 

Estabelece o dispositivo citado: 

Art. 93. A utilização, por qualquer forma ou processo 
que não seja livre, das obras intelectuais pertencentes ao do
minio público depende de autorização do Conselho Nacional 
de Direito Autoral. 
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Parágrafo único. Se a utíHzação visar a lucro, deverá ser 
recolhida ao Conselho Nacional de Direito Autoral im
portância correspondente a cinqUenta por cento da que cabe
ria ao autor da obra, salvo se se destinar a fins didáticos, caso 
em que essa percentagem- se reduzirá a dez por cento. 

Sr. Presidente, trata-se, portanto. de revogar um dispositivo que 
quer cobrar direüos autorais das obras já caídas em dorrlfriio públi
co. Ora. o dispositivo foi uma excrescência da lei. Por uma ina
dvertência do legislador, está em vigor esse dispo~itivõ que possibili
ta a cobrança de direitos autorais de obras já caídas no domínio 
público. Tomemos por exemplo. o escritor José de Alencar. Se for o 
caso, então, ouvido o ConSelho Nacional de Direito Autoral, pode
rào ser cobradQs direitos autorais da sua obra já no domínio público. 
Em todo o mundo, Sr. Presidente - e, quando digo em todo o mun
do, digo na Conchinchina, na Tansmânia e em panamaribo - em to
do o mundo. de obra carda em domínio público não pode ser cobra
do direito autoral. S6 no Brasil se quer fazer isso. 

Então, Sr. Presidente, não sei porque se deverá ouvir o Ministé
rio da Educação e Cultura. pois, está aqui daro, meridiano, cristali
no que não podemos deixar de aprovar esta lei. TrataMse de projeto 
de ilustre Senador da ARENA, porque se fosse do MDB, ainda. viria 
com o vínculo. as rarzes de um projeto da Oposição, mas í! da autoria 
do ilustre Senador Luiz Viana, da Academia Brasileira de Letras, 
que justifica plenamente o seu ~}rojeto, dizendo do absurdo de, por 
exemplo, cobrar direitos autorais sobre a Bíblia. sobre a obra de 
Homero ou de Dante, já caídas em domínio público. Isso é uma 
excrescência, é ridículo, como diz S~ Ex', um absurdo e é ridículo. 

Encaminhar ao Ministério da Educação e Cultura para discutir 
a oportunidade ou a justiça desse projeto, Sr. Presidente. quero crer 
que seja uma extravagância do Plenário do Senado. 

Esse projeto. Sr. Presidente, já estev_~ em pauta da Ordem do 
Dia de novembro do ano passado. O Senado está com a ânsia do 
adiamento, não com a ânsia do trabalho. Voltamos de casa. re
confortados, descansados. equilibrados, calmos, tranqüilos, não paM 
ra trabalhar, mas para adiar. 

O projeto já esteve na Ordem do Dia de novembro do ano passa
do. Agora, na hora da discussão, vamos adiã-la para que seja ouvido 
o Ministério da Educação e Cultura. 

Sr. Presidente, V. Ex' é um intelectual. Parece-me que tem, até, 
obras publicadas sobre Direito. No dia em que a obra de V. Ex' cair 
no domínio público, por dispositivo da lei, pode-se voltar a cobrar 
direitos autorais, de obra caida em domínio público:- E o Governo, 
através do Conselho Nacional de Direito Autoral; p-oderá cobrar 
50% dos direitos autorais. . 

Quando queremos cobrar direitos autorais dos discos gravados 
pelos nossos cantores e pelos nossos músicos, é passIvei que a nobre 
Bancada da ARENA queira adiar, também, esse projeto que jã figu
rou na pauta de novembro do ano passado? 

Assim, Sr. Presidente, há que se destacar a justificativa do reque
rimento. que não encontro. Os seus fundamentos são insubsistentes, 
porque não podemos, de maneira nenhuma, mesmo que seja emitido 
parecer favorável do Ministério da Educação e Cultura. não pode
mos voltar a cobrar direitos autorais de uma obra já em domínio 
público. O projeto é do ilustre Senador Lujz Viana, da Bancada da 
ARENA, intelectual de alto porte, membro da Academia BrasHeira 
de Letras. Foi S. Ex' quem levantou essa questão. 

Então. Sr. Presidente, eu desejaria pedir ao ilustre Senador lider 
da ARENA, na oportunidade, e exatamente na oportunidade em 
que ele é indicado para representar o pensamento do Senad-o na Reu
nião Latino-americana de Panamaribo, que retire o requerimento de 
audiência do Ministério da Educação e Cultura, porque não tem 
sentido ouvirmos o Ministério da Educação e Cultura, pois não po
demos voltar a cobrar direitos autorais de obra em domínio público. 
Para quê, por quê razão? 

Assim, Sr. Presidente, sem entrar em mais delongas, quero crer 
que seja uma extravagância - não quero dizer a expressão mais viva 
que traduza esse procedimento do Senado - a remessa do presente 

projeto à consideração do Ministério da Educação e Cultura, 
porque, de fato, trata~se de uma coisa meridiana. cristalina, que todo 
mundo adota, todo mundo, sem exceção de país algum, de qualquer 
raça. qualquer língua, de qualquer quadrante geográfico desta imen
sa terra, todos adotam - caiu 3 obra no domínio público, não paga 
mais direitos autOrais. E nós, pelo dispositivo em vigor, queremos re
viver o direilo autoral numa obra em dom{njo público ... 

Espero que o nobre e ilustre Líder da ARENA retire o seu reque
rimento. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Com a palavra o nobre 
Líder Helvídio Nunes. para encaminhar a votação. 

O SR. HELVIOIO NUNES (ARENA - PI. Para encaminhar a 
votação. Não foi revisto pelei orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sena~ 
dores: 

Da versatilidade que lhe é característica e com que se hQuve na 
tribuna _o eminente Senador Dirceu Cardoso, dC$cjo, dos vários as
suntos focalizados, pedir que não se concretizem apenas aqueles que 
foram objcto dos augúrios dirfgidos diretamente a V. Ex', Sr. Presí~ 

dente. Queremos que V. Ex' aqui fique por longos anos, a não ser 
que desta Casa saia para ocupar função e papel mais relevantes nos 
destinos do nosso País. 

Sr. Presidente, Srs. Senador'!s, o requerimento que formulei 
tem base regimental. Em segundo lugar. pedindo oexame do Minis
tério da Educação e Cultura, a Maioria não se está furtando ao traba
lho, poi~, toda vez que formula um requerimento dessa espécie, tra
balha mais do que se votasse qualquer proposição normalmente, vez 
que contra ela sempre ~e pronuncia - e o faz fartamente com rela
ção ao tempo- o eminente Senador Dírceu Cardoso. . 

Sr. Presidente. a proposição oferecida pelo nobre Sen-adõr Luiz 
Viana, que visa à revogação do artigo 93 e seu parágrafo úníco, da 
Lei n-9 5.988, de 14 de dezembro de 1973, é necessária. . 

:E: verdade que a matéria foi amplamente examinada pelas Co
missões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura do Senado 
Federal, nas quais recebeu pareceres favorãveis dos eminentes Sena
dores Wilson Gonçalves e Otto Lehmann. Na verdade, o artigo 93 
da lei vigente diz: 

"A utilização, por qualquer fonna ou processo, que não 
seja livre. das obras intelectuais pertencentes ao domínio pú
blico depende de autorização do Conselho Nacional de Direi
to Autoral." 

Como se vê, Sr. Presidente, Srs. Senadores, há necessidade de 
que um órgão, que vela e zela por todas aquelas obras, que caíram no 
domínio público, exerça uma vigilância, exerça uma fiscalização a 
fim de que sejam resguardados a pureza e o texto daquelas obras lite~ 
rárias ou científicas. 

A parte relativa à cobrança ou não de direito, de um. percentual 
de 50% ou de 10%, a mim, me parece irrelevante, embora o Senador 
Luiz Viana, na sua justificação, afirme que se trata de um absurdo ou 
de uma coisa ridícula. 

O que importa é a existência do Conselho Nacional de Direito 
Autoral, desse órgão de vigilância, desse órgão de fiscalização. Daí 
porque a Maioria entende necessária a audiência do Ministério da 
Educação e Cultura que, por certo, darã subsídios a essa proposição, 
no sentido de que possamos votá-la converlientemente. dentro de 
mais alguns dias. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

o Sr. Itamar Franco (MOS - MG) - Sr. Presidente, peço a pa
lavra como Líder, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Itamar Franco, que falará pela Lidera_nça do MDB. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Para encaminhar a 
votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: _ 

A LIderança do MDB. nesta Casa, praticamente não precisaria 
mais falar, depois que o nobre Senador Dirceu Cardoso argumentou. 
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fundamentando a necessidade que o Senado Federal tem de rejcttar o 
requerimento apresentado pela Maioria. E S. Exf o Senador Dírceu 
Cardoso o fez com muita sensibilidade, demonstrando, primeiro, 
que o projeto é de um Senador da Aliança Renovadora Nacional; se
gundo. que esse projeto teve pnreceres favorã ... -eis da Comissão de 
Constituiç:lo e Justiça c, mai., ainda. da Comissão de Educação e Cul
tura. 

Ora, se na Comissão dI:.' Educação e Cultura, Cl,ljo Relator foi 
um Senador da Maioria Jesta Casa e esse Relator, repito, entendeu 
que não deveri:.l ouvir o Ministério da Educação e Cultura, por que, 
só ag0ra, quando o Plenário se prepara para votar e~sc importante 
projeto, que não é n05S0, repito, vem a Maioria pedir o adiamen,to de 
sua votação'? 

O Senador Dirceu Cardoso já ressaltou que, ao que parece, hã 
um interesse no Senado Federal de se procrastinar certas votações, 
certos projetos. 

Haveria, Sr. Presidente, justificativa para esse adiamento? Nós, 
da Oposição, entendemos que não. Mas, nào quero argumentar nem 
com a fala do Senador Dirceu Cardoso, nem com a minha, porque 
poderia haver uma certa suspeição de que nós, da Oposição, quere
mos a aprovação deste projeto. Mas vou buscar, sim, a fala do Rela
tor, na Comissão de Educação e Cultura, quando ele diz, entre ou
tras coisas, Sr, Presidente, o seguinte: 

.. A c.",sas razões de ordem j.u.rlciico-Iegal e de se acrescen
tar que;) exigénda da cobrança daquele percentua! onera, 
sem qualquer justificativa, o custo do livro, indo, assim, de 
encontro à tradição cultural do País." 

Bastaría isso. para que vQtássemos este-projeto hoje. Mas con
tinua o ilustre relator: 

"'Na realidade, os livros, quer como instrumentos de tra
balh~), quer como fontes de prazer espiritual, são os grandes 
meios de cl .. \boraçào, difusão e conservação da cultura, e um 
dos mais poderosos instrumentos de sua democratização. 

Entendidos como obras de pensamento e de sensibili
dude, repre.<;entando o;~ grandes elos de aproximação entre a 
e~cola e a vida, ou quando marcados pelo valor. importância 
ou ori,ginalidade, não podem os livros, assim criados para a 
flosteridade e para a glória, ficar sujeitos, além de seus ini
mi,gos natur:lis, a que se refere o saudoso mestre Fernando de 
Alcvedo. a cerceamentos e restrições legais;-quando sabemos 
que, ao Governo incumbe, por todos os meios ao seu alcance 
- nota V. Ex' que o Governo não é nosso - promover a 
expansão da cultura, fazendo com que o povo se achegue, 
cada vez mais, às suas verdadeiras fontes. 

Pelos motivos expostos, a Comiss:lo -de Educação e Cul
tura opina pela aprovação do projeto." 

S,alu dll~ C'omi:\sões .... 

Vou ler, Sr. Presidente, pausadamente, a data: 6 de outubro de 
1977. 

Sr. Presidente, nào assiste razão à Maioria desta Casa para ten
tar ('I adiamento desse projeto, razão pehl qual o Movimento Demo
crático Brasilcíro va.L votar contra o requerimento e, _ ainda mais, 
atendendo ü solicitação da minha Bancada, vou solicitar verificação 
de voiO, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Llndoso) - Concedo ti palavra ao 
nohre Senador Os ires Teixeira, para encaminhar a votação, pela 
Aliança Renovadora Nacional, uma vez que o Sr. Senador Helvídio 
Nunes falou pclil Liderançn da Aliança Renovadora Nacional. 

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - 00. Para encaminhar 
,I votao,,;ào. Sem revisão do orador ,) - Sr. Presidente e Sr$. Senadores: 

A minha pre.<;ençu nesta tribuna justifica-se para uma mera 
observação. Cheguei. quando já se encontrava com a palavra o no
bre Líder du Ban~\da do Movimento Democrático BrasLteiro, que es
tranh.\Va o cuidado do nobre Líder da Aliança Renovadora Nacio-

nal em pedir audiência, do Ministério competente, para melhor Se 
infomar e discutir il matérÍil em pilutil. S. Ex' se insurge contra a me
didil e di:.>: mesmo que a Aliança Reno\'adora Nacional é usejra e 
vezeir-a em procrastinar o andamento de projetas de lei nesta Casa. 
Todavia, Sr. Presidente - e é estu a observa-Ç'ào - se recorrermos às 
notas taquigr5.ficas das votações das inúmeras Ordens do Dia, ao lon
go dc.<>ses sete unos em que aqui estou, pelo menos o que tenho verifi
cado. com bastante insisténcia e de forma até inexplicável, é que 
projetas de lei de cunho, por veze::;, meramente- demagógicos, cam 
pareceres de todas as Comissões peri-nanentes, em sentido contrário, 
são colocadüs na pauta d.lS sessões e os seus autores, permanen
temente homem; da Opo::;ição, não os discutem, não os encaminham 
e não dão as suas razões -mas, pura e simplesmente pedem, enquanto 
o Regimento lhes permitem, adiamento de-votação, por 30 dias, e, 
pura e simplesmente, há de se confessar, na hora em que o Líder da 
Oposição tenta colocar uma pecha que não convêm e não v-ªIe para a 
Aliança Renovadora Nacional, transferindo para tO, l5 ou 30 dias 
depois, na certeza, pura e simplesmente, de o processo voltar no
vumente a este Plenário e, novamente, pos::;am argumentar em favor 
das benesses, ora para funcionalismo, ora para os empregados, de 
modific<'l<;ões ahsurdas da Consolidação das Leis do Trabalho, e con
tra isso a Aliança Renovadora Nacional nunca se insurgiu porque se 
trata de um direito da Oposição em transferir a votação, eviden
temente. desde que justificada. e nunca as justificou e nunca a Alian
ça Renovadora Nacionallevanlou essas preliminares. 

O eminente e aluullíder do Movimento Democrático Brasileiro, 
a quem respeito pelo cioso que ele representa das leis desta Casa ~ _do 
comportamento deste legislativo, há de convir que providências co
mo estu. argumentoi'> como estes não dignificam a nobre Oposição. 
(Muito bem~) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Vou submeter a votos 
o requerimento. 

o.s Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer como se 
encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

O Sr. Itamar Franco (MDS - MG) - Sr. Presidente peço veri
ticaçào de votação. 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Será feHã a verificação 
de- votação solicitada pelo nobre Senador Itamar Franco. 

Está levantada a sessão na forma regimental. pelo prazo de 10 
minutos, para convocação dos Srs. Senadores ao plenário, 

(SU{1f.'l!.W à.~ lõ horas e 5 minutos. a sessâo é reaberta à.l' 16 
hVreIs I! 15 mínutos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Undoso) - Vai-se proceder à veri
ficaçào de votação, pelo proces::;o eletrônico. 

Os Srs. Líderes votarão em primeiro lugar. votando em seguida 
os Srs. Senadores. 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 

Eurico Rezende - Accioly Filho - Alexandre Costa - Augus
to Franco - Benedito Ferreira - Cattete Pinheiro - Fausto C. 
Branco - Heitor Dia:>. - Helvídio Nunes - Jarbas Passarinho -
José Sarne)' - Lenoir Vargas - Lourival Baptista - Mattos Leão 
- Os ires Teixeira - Otto Lehmann - Renato Franco - Ruy San
tos - Virgílio Távora - Wibon Gonçalves. 

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Itamar Franco - Adalberto Sena - Agenor Maria - Amaral 
Peixoto - Benjamim Farah - Dirceu Cardoso - Evandro Carreira 
- Evelásio Vieira -- Lázaro Barboza - leite Chaves - Marcos 
Freire - Mauro Scnevidcs - Roberto Saturnino. 

o SR. PRESIDENTE (José Líndoso) - Votaram "sim", 20 
Srs. Senadores; votaram "não", 13 Srs. Senadores. 
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o requerimento foi aprovado, Em conseqüência, a matêria. sai 
diJ Ordem do Dia para a diligência solicitada, 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2: 

Díscussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, no:; termos dI,) art. 296 do Regimento In
terno), do Projeto de Lei do Senado n9 174, de 1976, do Sr, 
Senador Marcos Freire. que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de depósito tempor:1rio dos rendimentos de capitais estran
geiros, auferidos em território brasileiro, tendo 

PARECER, sob n'" 883, de 1977, da Comissão: 
- de ('onstituitào e Justiça, pela inconstitucionalidade, 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE, Para discutir o pro
jeto.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto de lei detenninava que os juros, lucros e divi
dendos auferidos pelo capital estrangeiro em territórío brasileiro, 
que devam ser remetidos para o exterior, ficariam sujeitos a um depó
sito no Banco Central do Brasil por um prazo de cinco anos, findo o 
qual seriam automaticamente liberados, ou, antes disso, se se resta
belecesse o equilíbrio da balança de pagamentos sem se r~Qrrer a 
financiamentos externos. 

Essa nossa sugestão partiu. sobretudo, do propósito de comple~ 
meniar outras medidas do Governo, evidentemente insufi.l;:íentes, e 
que recaíam, exclusivamente, sobre homens de classe média, Refe· 
rimo-nos aos depósitos compulsórios para viagens internacionais, en
quanto o Governo deixava a salvo, sem impor qualquer sacrifLcio, 
qualquer ônus. aqueles homens de capital que oneravam pesada· 
mente, e continuam a onerar, a nossa balança de serviços. 

Não insistíremos no merito do projeto, uma vez que o que se dis
cute, neste instante, é o parecer da inconstitucionalidade da proposi· 
tUfa. 

Desejamos. dessa forma, apenas ressaltar as limitações que 
cercam a atividade, hoje, do Parlamento. manietado, assim. em 
tomar posição decisiva no encaminhamento de certas soluções; um 
Parlamento parametrado por uma série de dispositivos casuistícos, 
que dão todo o ·poder ao Executivo, tirando-nos, aqui, a faculdade 
de innuenciar decisivamente nos destinos nacionais. 

Curvando-nos às restrições de ordem institucional que, como 
dissemos, cerceam a nossa atividade. aproveitaríamos o ensejo para 
dizer que a nossa iniciativa fica como um atestado da preocupação 
dos homens que fazem a oposição neste País, contribuindo para o 
encontro de caminhos que possam minorar a situação econômico
financeira do Brasil. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. MARCOS FRElRE (MDB - PE) - Ouvimos o aparte 
do ilustre Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Para ressaltar a impor
tãncia do projeto de V. Ex~, mfj,s ... principalmente o enfoque que 
V. Ex' dã quando renete o pensamento, não do MDB, mas creio que 
de toda a classe politica, face ao enfraquecimento do Legislativo, 
face à hipertrofia do Executivo. O projeto de V. Ex' é tão ""impor
tante. Senador Marcos Freire, que ainda agora, em estudQs do Go
verno, não nossos, mas do Governo, repetimos, ficou demonstrado 
que o capital estrangeiro detém 57% da produção industrial brasi
leira. Era o aparte que queria dar a V. Ex', cumprimentando-o pela 
sua fala nesta tarde. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - rE) - i\gradecemos ao 
ilustre Líder Itamar Franco a intervenção, que traz, 3sl'irn, o apoio 
da ,nossa Bancada c o incentivo do colega estudioso que é dos as~un' 
tos econômico-financeiros deste País. 

O Sr. L~ite Chaves (MDB - PR) - Ppr!'n1tp. V. !::<~ um ar'.'~te? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Com a palavra o 
ilustre Senador Leite Ch:.wes, 

O Sr. Leite Chaves (MDS - PR) - Uma divulgação recente 
mostra a necessidade. para o País, de aplicação de medidas como a 
que V. Ex~ pos-tula nesta Casa. em benefício do Brasil e dos brasllei· 
ros. Refiro-me a uma notícia recentemente divulgada pelos jornais 
dc quc o lucro do City Bank. no Brasil, foi da ordem de 20% de tçdos 
os seus lucros auferidos em ntveis internacionais. Veja V. Ex' a san
gria que ocorre. Esse Banco. por sinal, tem muito poucas agências no 
Brasil, muito poucas, entretal)to 20% dos seus lucros aqui foram au
Feridos. Veja V. Ex' a sangria que se perpetra contra os interesses de 
um país t~o necessitado de se proteger e de se acautelar em seus inte
resses, a fim de que il grande marginalização nacional, o empobreci
mento brõ3sileiro, não continue a ocorrer- da forma que ocorre, De 
maneira que V. Ex' merece aplausos pelo projeto e esperamos que, 
em oportunidade não muito distante, aqui nesta Casa do povo voltar 
a ter expressão Nacional. possamos aprovar um projeto como esse 
em defesa dos interesses do Brasil. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Agradecemos ao 
Senador Leite Chuves que, invocando o caso conc(eto a que se refe
riu em sua intervenção, desvenda um outro aspecto do problema dos 
grandes lucros de certos setores empresariais. E quando ele se referiu 
aos lucros do City BiJnk, especificou explicitamente a cota que eles re
presentaram dentro·da organização; e implicitiJm_eote a esse setor pri
vilegiado. que é o dos banco~, que aufere lucros excessivos e exorbi» 
tantes, num País onde tantos homens que trabalham e suam, dia a 
dia, para sobreviverem, ganham tão pouco, 

A nossa esperança é que o próprio Partido governista, que apro
vou o Parecer do Sr. Relator, Senador ltalívio Coelho, realmente es
teja ímbuido daquela conclusão que realça os propósitos meritórios 
desta proposição. Meritória, não por quem a tem apresentado. mas 
pela preocupação de um assunto de magna envergadura como este. 

Sr, Presidente, Srs. Senadores, fica assim registrada a nossa po
sição. E aproveitando a oportunidade. fazemos apelo para que esta 
matéria seja examinada pelos donos do poder, por aqueles que têm a 
,competênc:ia que nos tiraram, a competência de disciplinar matéria fi
nanceira como esta. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Continu_a em discussão 
o projeto. 

Com a palavra o nobre Senador Helvidio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Para discutir o 
projeto. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sabem todos que. de acordo com o Regimento Comum, a pro
posição em exame só pode e só deve ser vista na oportunidade, pelo 
ângulo da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, pois que so
bre ela emitiu parecer, aprovado unanimemente, à Comissão de 
Constituição e Justiça desta Casa. 

Ma:;. Sr. Presidente e Srs. Senadores, como sempre, os assun
tos ou vários dos assuntos aqui abordados levam à apreciação sob 
outros ângulos que nào aquele.'i citados pelo nosso Regimento, dei
me ao trabalho de elaborar uma nota examinando também aspectos 
da conveniência da proposição do eminente Senador Marcos Freire. 
que, peço ft V. Ex~ considere como parte integrante deste pronuncia
mento. 

Ouanto ao mais. Sr. Presidente. não cabe à Maioria senão ex.M 

pressar. ne.'i.ta oportunidade, aquela decisão tomada por unanimida
de pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, razão pela 
qual vota contrariamente à aprovação da matéria. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR 
HELVIDIO NUNES, EM SEU DISCURSO, 

A proposidi.o ~(lh análise visa a bloquear juros, lucros e divíden· 
dos auferidos pelo capital estrangeiro em contas indisponfveis a se
rem abertas no Banco Central do Brasil, por um prazo de 5 anos. aos 
jllrO$ de 6t:t ;.!.') a1-':'. ::0:::~ tai'!. -!..:pósito,," in"';ulria a i~orreçao monetá-
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ria legalmente fixadu._- A liber.1ção dos mesmos seria automática ao 
término daquele prazo, dependendo do reeqUilíbrio do Balanço de 
Pagamentos, 

2, A justificatíva do projeto hast:ia-se na pretensa -insuficiência 
das medidas tomadas com vistas a reduzir os gastos com viagens ao 
exterior, bem como na possibilidade lega! expressa no Art. 28 da Lei 
n'i' 4, \31, de 3 de setembro de 1962, de imposição de restrições, por 
prazo limitado, às remessas de rendimentos dos capitais estrangeiros. 

3. O capital estrangeiro tem disciplina legal consubstanciada 
nas leis n'i' 4.131, de 3 de setembro de 1962 e n'i' 4.390, de 9 de 
agosto de 1964, c no Decreto nY 55.762, de II de fevereiro de 1965. 

Salvo algumas restrições - proibição de investimentos em seto
res como os de telecomunicações - o capital estrangeiro é admitido 
em praticamente todas as <!tividades económicas. A estabilidade polí
tica e a maturidade económica fizeram do Brasil um porto seguro pa
ra o investimento de tais recursos alienígen3s, 

4. A lei n'i' 4.131/62. modificada pela de n'i' 4,390/64, conferIu 
ao Governo Federa! o instrumento de controle de que carecia. Foi 
implantada toda uma sistemática capaz de coibir as -práticas contrá
rias:_ aos interesses nacionais. Como 6rgão controlador tem~se o 
Banco Central, ao quulincumbe registrar todo o capital que entra no 
território nacional: igualmente, os contratos que prevêem remessas 
de fundos para o exterior, os que autorizam o uso de patentes de 
invenção, de marcas, e os que regulam a prestação de assistência 
técnica, e outros, Ess.es contratos, que devem ser registrados pre
viamente no INPI, sofrem algumas limitações, a fim de se ajustarem 
aos interesses nacionais: n:1o s:1o admitidas cláusulas que limitem a 
exportação de produtos fabricados por empresa nacional; a assistên
cia técnica deve ser provada indispensável e sua prestação efefiva 
comprovada: relativamente a patentes .de invenção, é necessária a 
prova, junto ao INPI, de que há, realmente, uma transferência de 
tecnologia para o Brasil. Esta autarquia, por força de acordos que 
mantém com órgãos similares de outros países, pode exercer controle 
mais efetivo sobre as patentes de invenção, 

5, Dentre as restrições impostas pela lei n'i' 4.13 t, podem ser ci~ 
tadas: 

a) os lucros ou dividendos podem corresponder a 16% 
do montante registrado em moeda estrangeira (dividendo 
bruto), sendo que, deduzidos os 25% do LR. na fonte, tem-se 
o dividendo líquido de 12%. Sobre as remessas excedentes 
desse limite, num triénio, incide pesada alíquota, que pode 
atingir até 60%; 

b} a remuneração pelo uso de patentes de invençào pode 
atingir, no máximo, 5% do valor da receita bruta dos produ
tos a que se refere o contrato; igual limitação impõe-se às 
transferências relativas a contratos para prestação de assistên
cia técnica, No caso de marcas registradas, a porcentagem 
máxima para transferências é de 1%; 

c) o pagamento relativo a assistência técnica, quando 
feito por empresas brasneiras a pessoas físicas ou jurídicas 
residentes ou domiciliadas no exterior, que detenham mais de 
50% do capital com direito a voto da empresa brasileira, não 
pode ser deduzido para fins tributários. Os contratos de 
assistência técnica somente sãó permitidos pelo pra7.O de 5 
anos, no máximo, renovável por igual período; 

d) não é permitida remessa, para pagamento de 
royalties pelo uso de patentes de invenção e de ,marcas de 
indústria ou de comércio, entre filial ou subsidiária de empre
sa estabelecida no Brasil e sua matriz com sede no exterior, 
ou quando a maioria do capital da empresa no Brasil perten
ça aos titulares do r_ecebimento de roya/ties no estrangeiro; e 

e) os empréstimos e financiamentos são remunerados 
com as taxas vigentes no mercado internaciOnal. 

6. Além dessas, outras regras limitativas sobre remessas para o 
exterior, de rendimentos de capitais estrangeiros ,são encontradas na 
legislação específica, valendo citar a do Artigo 28, mencionada pelo 
autor, que confere poderes ao Banco Central para impor restrições, 

por prazo limitado, 11 importação e às remessas de rendimentos de 
cupitai~ estrangeiros, para tanto outorgando monopólio, total ou 
parcial, das operações de. ~mbio ao Banco do Brasil. Vê-se, assim, 
que"jã existem os instrumentos legais aptos a atingirem os objetivos 
colimados pelo autor, 

7, Conclui-se, em derradeiro, que a medida preconizada tão-só 
adia o pagamento da remuneração dos capitais de riscQ e ~rnprésti
mos em moeda, sem propor medidas políticas, económicas e sociais 
compensatórias para fazer face ao corte do crédito internacional que, 
com toda a certeza, adviria como represália às medidas restritivas 
ai viti'adas. Desta maneira o projeto, além de não resolver o pro
blema de acumulação de dívida externa a ta)(~S superiores à 
exran~ào das exportações, precipitaria um ajustamento drástico das 
contas externas com conseqUências indesejáyeis sobre as esferas de 
vida p()lítica, económica e social, afetando seriamente o desenvol
vimento de formas democrftticas de coexistência. 

8, Ante o exposto, o voto da Maioria é pela rejeição do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Continua em discussão 
o projeto, 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou 
_ encerrar a discussão. (Pausa.) 

Encerrada, 
Em votação o projeto, 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram pemanecer -sentados. 

(Pausa,) 
Rejeitado, (Pausa.) 
O projeto será arquivado. 

E o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 174, DE 1976 

Dispõe sobre II; obrigatoriedade de depósito temporário dos 
rendimentos de capitais estrangeiros, auferidos em território 
brasileiro. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Osjuros e os lucros e dividendo, auferidos pelo capital 
estrangeiro em territórío brasileiro, que devam ser remetidos para (,
exterior, ficam sujeitos a um depósito no Banco Central do Brasil, 
por um prazo de 5 (cinco) anos, findo o qual serão automaticamente 
liberados. 

§ I'i' Esses recursos, depositados em contas especiais, indispo
níveis, renderão juros de 6% (seis por cento) ao ano, bem assim serão 
corrigidos monetariamente, nos termos da lei n9 6.205, de 29 de 
abril de 1975. 

§ 29 Antes de decorrido O período de t.empo referido no caput 
deste artigo, os depósitos nele previstos poderão ser liberados se o 
Balanço de Pagamento vier a ser reequilibrado, sem recursos a novos 
empréstimos externos. 

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

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Item 3: 

Discussão, em prímeiriflilrno (ápreciação preliminar da 
constitucionalidade, _nos termos do art. 296, do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 294, de 1976, do 
Senhor Senador Vasc.once10s Torrçg, que institui o monop6-
lia estatal do transporte aéreo, cria a Viação Aérea Brasileira 
S.A. - VABRÃS, e dá outras providências tendo 

PARECER, sob n9 910, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto, qUanto à constitucionalidade, (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~lo, declaro-a encerrada. 
Em votação, Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa,) Rejeitado. 
O projeto serã a'rquivado, 
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E o seguinte o prC?few rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 294, DE 1976 

lnstitui o monopólio estatal do transporte Iléreo, cria a 
Viaçiio Aérea Brasileira S.A. - V ABRÃS, e dá outras provi
dências. 

o Congresso Nacional décreta: 

Art. 19 t_ estabelecido o rC'gime de monop6lio estatal na 
exploração do transporte aéreo regular entre os Estados e os Territó
rios Federais brasHeiros. bem como nas linhas internacionais já 
operadas ou que venham a sê-Io, por aeronaves de pavilhão nacional. 

§ 19 Ficam suspensas as conCessões de que ora se acham inves
tidas as empresas que exploram linhas aêreas no País, bem como li
nhas internacionais, com aeronaves de matrícula brasileira. 

§ 2" t. assegurado o funcionamento de empresas aéreas que 
operam linhas regulares dentro de um s6 Esté!.do_ ou Território Fe
deral e as_que prcstam serviços de táxi aéreo, em qualquer distância, 
dentro do território nacional, ou, a partir dele, para outros países. 

Art. 29 1:: o Poder Executivo autorizado a criar a empresa de 
economia mista Viação Aérea Brasileira SoA. - V ABRÂS, que 
absorverã o acervo e o pessoal técnico das empresas que ora desem
penham atividades colidentes com o regime monopoHstico de serviço 
aéreo comercial instituído por esta lei. 

Art. 3" O Governo da União deterã o controle acionário da 
Viação Aérea Brasileira S:A~ -_VABRÁS, mediante a posse de 51% 
(cinqüenta e um por cento) das ações representativas de seu capital 
social. 

Parágra.fo único. Dos 49% (quarenta e nove por cento) restan
tes do capita.l da empresa participa~ão as companhias aêreas que vie
rem a ser por ela absorvidas, até o Umite do respectivo acervo, aferi
do através de avaliação feita nos termos desta lei. 

I - no limite da cou.yeruência da empresa, para que o seu capi
tal previsto seja realizado, poderão suas ações vir a ser oferecidas 
também à subscrição pública. 

Art. 49 E o Poder Executivo autorizado a desapropriar, por 
interesse público, o patrimônio das empresas nacionais de aviação 
comercial que exploram linhas aéreas regulares domêsticas e inter
nacionais. 

Art. 5<:> O montante da indenização dos bel]s desapropriados 
será fixado por um Grupo Executivo designado pelo Presidente da 
República, com o prazo previsto de 180 (cento e oitenta) dias para 
cumprir sua missão. 

§ l° O Grupo Executivo previsto neste artigo terá um máximo 
de nove membros, entre os quais se incluirão representantes indica
dos pelas diretorias dl;lS empresas desapropriadas e pelas diretorias 
dos sindicatos dos aeronautas e aeroviãrios. 

§ 29 A definição económico-financeira das empresas aéreas 
que forem desapropriadas, bem como a integração de seus serviços e 
equipamentos na V I\BRÂS, scrá feita com a observância das seguin
tes diretrizes: 

I - Avaliação do material de vôo e estoque de peças de reposi
ção, com base nos preços vigentes no mercado internacional; 

II - Avaliação dos bens imóveis, oficinas e instalações de terra, 
à base do custo históricQ. 

ITf - Dedução dos débitos à Fazenda Nacional, ao Instituto 
Nacional de Previdência Soçial e a bancos do País, e do exterior, 
considerado o fato dc que a nova empresa responderá por eles. 

IV - Plano para uma rápida integração de serviços, visando a 
racionalização técnica, ao barateamento de custos e ao _total aprovei
tamento de custos e ao total aproveitamento do pessoal que estiver 
empregado nas empresas que forem desapropriadas. 

V - Preparo de um unteprojeto de estatutos para a Viação 
Aérea Brasileira SoA. - VABRÂS. 

Art. 6<:> O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, 
até 180 (cento e oitenta) dias após a aprovação desta lei, projeto de 
lei fixando as medidas necessádas à organização e implantação da 
Viação Aérea Brasileira S.A. - VABRÂS. 

Art. 79 A partir da vigência desta Lei, até que o Congresso 
Nacional decida sobre o projeto de lei Que organiza a Viação Aérer. 
Brasileira S.A. - VABRÁS, fica suspensa nas bolsas de valores do 
País a compra e venda de ações das companhias aéreas que serão 
desapropriadas e vedada, também, aJ~$sas organizações, a alienação 
de bens de qualquer espécie. 

I - a aquisição de equipamentos novos ou usados. no exterior, 
pelas empresas aéreas a serem desapropriadas, durante o pedodo 
referido no caput destc artigo, dependerá de uma autorização expres
sa dQ Governo Federal. 

ArL 89 Esta Lei entra em vigor na 'Jata de sua publicação, 
revogadas as disposi~ões contrárias. 

o SR. PRES1DE:"ITE (José Lindoso) - Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia, passa~se à apreciação do Requerimento 
nQ 20, de 1978, tido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei 
do Senado n" 1 I, de 1 978. 

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

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n~ 11, de 1978, da Comissão Diretora, que reajusta os ven
cimentos dos Servidores do Senado Federal, e dá outras 
providências (dependendo de pareceres da Comissão de 
Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças). 

Sobre a mesa os pareceres que vão ser lidos pelo Sr. IQ~ 
Secretário. 

São lidos os seguinte.ç 

PARECERES N's33 E34, DE 1978 

Sobre o Projeto de Lei do Senado nQ i I. de 1978, que "rea
justa os vencimentos dos servidores do Senado Federal. e dá 
outras providências". 

PARECER N' 33, DE 1978. 
Da Comissão de Constituição e Justiça. 

Relator: Senador Wilson Gonçahes. 

O presente projcto, de iniciativa da Douta Comissão Direton~ 
do Senado Federal, visa a reajustar os vencimentos dos servidores do 
Senado Federal. 

A proposição, em exame, concede. de imediato, reajuste de 38% 
(trinta e oito por cento) nos valores de vencimentos e proventos dos 
servidores ativos e inativos do Senado Federal, que passarão a vigo
rar com os valores especificados nos Anexos I e II desta Lei. 

O salárío-familia passará a ser pago _ na importância de 
Cr$ 81,00 (oitenta e um cruzeiros") mensais por dependente. 

Nos cálculos decorrentes da aplicação da proposta, quando 
transformada em Lei. serão desprezadas as frações de cruzeiro, 
incl usive em relação aos descontos que incidirem no vencimento. 

O reajustamento de vencimentos e proventos, que ora se conce
de, retroagirá a 19 de março de 1978. 

Considerando que a prc.<;ente proposta de correção nos valores 
de vencimentos e proventos dos servidores ativos e inativos do 
Senado Federal é conseqüência da perda do poder aquisitivo da moe
da e que está em consonância com o artigo 98 da Lei Maior e de acor
do com o recente aumento de vencimentos concedido aos servidores 
do Poder Executivo, através do Decreto-lei n9 1.604, de 22 doe 
fcver~iro de 1978, opinamos pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 14 de março de 1978. - Daniel Krieger, 
Prcsidenle - Wilson Gonçalves, Relator - José Sarney - Osires 
Teixeira - Helvídio Nunes - Italívio Coelho - Mattos Leão _ 
Leite Cha'es. 
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PARECER N' 34, DE 1978 
Da Comissio de Finanças 

Relator: Senador Ruy Santos 

Na forma regimental, vem a e-sta Comissão de Finanças Projeto 
de Lei do Senado, de iniciativa da Comissão Diretora, que reajusta 
os vencimentos dos servidores do Senado, e dá outras providências, 

Visa a proposição a conceder aos servidQJe5 ativos-e inativ6s do 
Senado Federal, a elevação de vencimentos e proventos na base de 
38% (trinta e oito por cento), percentual idêntico -ao deferido aos 
servidores do Poder Executivo, peJo Decreto-lei n9 1.604, de 22 de fe
verciro de 1978. 

A vigência da medida é a partir de 19 de março de 1978 e o salá
rio-família passa a ter o valor de Cr$ 81,00 (oitenta e um cruzeiros). 

Prevê o artigo 39 que-, nos cálculos decorrentes da aplicação da 
Lei, serào desprezadas as frações de cruzeiro, inclusive no tocante 
aos descontos. 

Sob o aspecto financeiro - que nos cabe examinar, destaca-se a 
cobertura das despesas resultantes da Lei à conta das dotações 
orçamentárias alocadas ao Senado Federal. 

Trata-se de correção de valores salariais em face da constante 
desvalorização do poder aquisitivo da nossa moeda, 

Reza o artigo 98 da Constituição a paridade de vencimentos en
tre os três Poderes da República. O presente projeto cumpre em sua 
plenitude o dispositivo constitucional, 

À vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
do Senado nY II, de 1978, 

Sala das Comissões, 14 de março de 1978. - SaIdanb_a Derzi, 
Presidente, eventual. - Ruy Santos, Relator. - Helvídio Nunes -
E1'eláslo Vieira - Mattos Leão - Wilson Gonçal1'es - José Sarney 
- Alexandre Costa - Evandro Carreira. 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça conclui pela constitucíonalidade e juri
dicidade do projeto, 

O parecer da Comissão de Finanças lhe é favorável. 
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 
Em discussão o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso para dis

cutir o projeto. 

o SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES._ Para discutir o 
projeto, Sem revisão do orador,) - Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Tem o Senado a oportunidade de apreciar o Projeto n'1 11, que 
reajusta os vencímentos dos servidores do Senado Federal, e dã 
outras providências. 

O que o Senado está fazendo, Sr. Presidente, é dar cumprimento 
a uma lei que reajustou os vencímentos de todos os servidores do 
País. Mas a minha palavra, neste instante, é para ressaltar não a 
justiça, porque o que atinge os Srs:Senadores está atingindo também 
aos funcionários, é apenas para ressaltar um período da justificativa 
deste projeto quando diz: 

"Como se observa, o aumento que se objetiva com o 
presente projeto decorre essencialmente de correção salarial 
que se justifica em conseqGêncía da desvalorização do poder 
aquisitivo da moeda. 

Nós temos um projeto, Sr. Presidente, que reajusta o salário 
mínimo dos trabalhadores do Pais, duas vezes por ano; 19 de maio, 
que já é tradicional, e em 25 de dezembro, dia de Natal. Aguado o 
dinheiro, diminuído o poder aquisitivo, aumentado o custo das 
coisas, era uma necessidade que o Governo atendesse a esta reali
dade nacional. Mas os que firmaram esse projeto, a justificação, são 
os Srs. Senadores Petrõnio Purtella, que é o Presiden.te .desta Casa; o 
Sr. José Lindoso, que é o Presidente que dirige. nesta oportunidade. 
os nossos trabalhos; o Sr. Mendes CanalIe 19-$e;çrc:-tário; o Sr. Henri
que de La Rocque e o Sr. Renato Franco, todos eles membros da 
ARENA. Desejo convocã-los para a oportunidade em que iremos 
discutír aqui o -projeto que reajusta o vencímento dos trabalhadores 

do País, aqueles que ganham o salário mínimo. Nesta Casa, como de 
justiça, os funcionários ganham muito mais do que o salário mínimo, 
mas aqui se reconhece uma verdade irrecusável, Sr. Presidente, 

quando se observa, que o aumento que se objetiva com o pre
sente projeto decorre cs!>encialmente de correçào salarial que 
se justifica em conseqüência da desvalorização do poder 
aquisitivo da moeda. 

Quando falamos do poder aquisitivo da moeda que decai, que se 
agua e que !>e desvaloriza para o salário mini mo, a ARENA se 
arrepia toda, como um ouriço, e discute conosco a injustiça do proje
to de reajuste do salário mínimo nacional. Nós estamos fazendo o 
reajuste que uma lei estabeleceu para todo o funcionalismo público, 
que ganha vencimt=ntos muito mais elevados; temos aqui ven
cimentos de CrS 35.880.UO que, com o reajuste. vão para 
Cr$ 50.000,00, fora as extraordinárias. Agora-, o reajuste do tra
balhador brasileiro que ganha salário mínimo, na hora em que se 
levanta a oportunidade de fazer justiça desse reajuste, a ARENA se 
arrepia como ouriço, e vem discutir conosco ~dnjustiça do que se pre
tende. 

E por isso que quero convocar os nobres líderes da ARENA, 
4ue agora se acham pensativos, meditabundos, cabisbaixos, pensan
do no alcance dessa injustiça que estão cometendo ~_ porque é a lei 
- e à lei estamos dando cumprimento. Mas na hora do salário míni
mo, a coisa é Qutra, a música é outra, - e a ARENA dança diferen
temente. 

Assim, Sr. Presidente, aproveitando esta oportunidade, quero 
registrar a justiça que todos nós vamos prestar ao funcionalismo: o 
reajuste, O dinheiro fica aguado, há uma desvalorização mensal, ou 
melhor. de 20 em 20 dias o Governo decreta a desvalorização do cru
zeiro e a conseqUente desvalorização do dólar, e os vencimentos não 
suportam, Mas o desgraçado, Q humilde, o anónimo trabalhador na
cional que só vê seu salário mínimo minguado, desvalorizado, que 
não pode comprar o essencial para a subxistência de uma família, 
nessa hora esses da ARENA que justificaram a apresentação deste 
projeto não reconhecem a justiça do reajuste do salário mínimo para 
o trabalhador nacional. 

Assim, Sr. Presidente, em nome pessoal apenas - não estou fa
lando em nome da Bancada, a Bancada tem o seu Líder que se mani
festa por ela - quero, portanto, convocar a atenção da Casa para 
quando for discutir o projeto de nossa autoria que reajusta o salárío 
mínimo nacional em dezembro, no Natal, reajuste, Sr. Presidente, 
com um mínimo, porque esse salário mínimo sofre uma desvaloriza
ção tremenda, mês a mês, e decretado em primeiro de maio, em de
zembro ele está com 30% ou 40% desvalorizado, não pode adquirir 
mais o essencíal para a vida do trabalhador. Mas aqui a Mesa do Se
nado Federal, através das suas vozes mais altas, dentre elas destaco 
até o ilustre Senador José Lindoso, que nos preside nesta hora, que 
honra o Senado Federal, mas que na hora em que se discute o reajus
te do salário mínimo do trabalhador nacional já não é o mesmo, já 
não é aquele que firma com mào firme e serena a justificação -dessa 
lei. 

Então, Sr. Presidente, quero convocar a Casa para a oportuni
dade em que vamos discutir este reajuste, de minha autoria, duas ve
zes por ano, com a colaboração do nobre Senador Marcos Freire, de 
quem haurimos as lições fecundas para apresentar o nosso projeto", 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Muito obrigado, 

O SR, DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - '" e o nobre lí
der atual, Senador Itamar Franco, para que possamos dar melhor en
caminhamento, embasamento e justiftcaçào ao reajuste do salário mí
nimo do trabalhador nacionaL 

Sr. Presidente, isso aqui nada mais é do que o cumprimento de 
uma lei. Vimos e ficamos perplexos quando a Bancada da ARENA, 
há poucos instante!>. pediu o adiamento de uma votação que podería
mos ter feito. Como se fala em direitos autorais num país em que um 
menino do nosso interior, matriculado em escola pública, a famma 
não tem dinheiro para comprar os livros, tal a carga de material esco-
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lar que se exige? E ainda mais: o Ministério da Educação e Cultura 
não vê que se poderia guardar esse material escolar, pelo menos os li
vros, para as séries seguintes, a fim de que a família não dispendesse 
mais dinheiro para comprar outros livros; se servisse dos já estuda
dos ou dos livros seguÍ.dos pela série em que os filhos mais velhos es
tudam. 

Neste País não se pensa nisto. O material exigido pelas, escolas 
do Rio de Janeiro para o jardim de infância, em alguns esta
belecimentos de ensino, vai a várias centenas de cruzeiros por mês, 
criando situação de discriminação, de dificuldade e até de desistência 
de filhos de operários das escolas públicas que o Governo abre para 
beneficiá-los. Assim é que trãfa-m:õs o livro e foi assim que votamos o 
adiamento, há pouco, de um projeto que não quer que o Governo 
cobre direitos autorais dc uma obra de domínio público, e nós pedi
mos que o Ministério da Educação e Cultura volte a examinãr- isso, 
para cobrar esse direito autoral caído em domínio público. 

Assim, Sr. Presidente, o meu objetivo é apenas declarar a justiça 
de medida, em meu nome pessoal, favorável, apenas destacando, 
chamando a atenção de que vcm por aí - tamborilando, passando 
pela dura triagem. da Comissão de Constituição e Justiça - o projeto 
do reajuste do salário mínimo do trabalhador nacional. E essa equipe 
de Senadores, dos mais altos e qualificados desta Casa, sendo inclusi
ve cinco da ARENA, essa equipe, repito, reconhece a justiça dessa 
medida. mas, quando se fala no trabalhador nacional, arrepia-se essa 
Maioria e não concede, às vezes, o reajuste que o operário espera do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, dou meu apoio, porque essa ê a determinação de 
uma lei a cujo cumprimento não podemos fugir. (Muito bem!) 

O Sr. Benedito Ferreira (ARENA - GO) - Sr. Presid~nte-, pe
ço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (José Líndoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Benedito Ferreira, para discutir o projeto. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO. Para discutir 
o projeto. Sem revisào do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Percebe-se o legítimo exercício da Oposição pela palavra do no
bre orador Senador Dirceu Cardoso, quando $._ Ex', maliciosamen~ 
te, procura até mesmo omitir os nomes dos ilustres membros da 
Bancada do MDB que compõem a Mesa do Senado Federal e que 
subscreveram esse projeto. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDS - ES) - Mas esses estão de 
acordo. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Nào sei, 
Sr. Presidente, se o Regimento Interno sofreu alguma alteração 
durante o recesso. Mas, pelo que me consta, pelo menos pelo 
Regimento antigo, o aparte ainda era objeto de solicitação daquele 
que o pretendia. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - V. Ex' permite um apar-
te? 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Com mui· 
to prazer, Ex' 

O Sr. Dirceu Cardoso (MOS - ES) - Nobre Senador, V. Ex' 
estã fazendo um reparo que não encontra justificativa. Não citei o 
pessoal do MDB porque ele estã favorável ao nosso projeto. Os Srs. 
Senadores Amaral Peixoto e Mauro Bcnevides são favoráveis. Citei a 
ARENA, que vai votar contra. Os ilustres Senadores do MOB são fa
voráveis. Só por isso que não citei seus nomes. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - O aparte 
de V. Ex' foi mais uma complementação, então, da sua fala anterior. 

Mas, Sr. Presidente, a verdade é que a razão não acode, em 
'momento algum. a S. Ex' o nobre Senador Dirceu CaJdoso, até mes
mo porque é muito fácil. é muito cômodo ser generoso com a bolsa 
alheia. e eu cQncordo com S. E"" nessa oportunidade. S. Ex' 
alardeia que a bancada da ARENA nesta Casa se omite quando aqui 

se discutem aumentos salariais para os incapazes. para os não qua~ 
!íficados neste País, e que protegidlls por uma legislação especial, por 
força de lei. sào enquadrados na faixa do chamado salârio mínimo .. 

Mas. Sr. Presidente. a Mesa do Senado, ao propor o projeto de 
lei ora em CX<lme, nào pensou em momento algum nos desqualifica~ 
do~. porque estes não existem aqui no Senado. Aqui existem fun~ 
cionârios qualificados e, na sua grande maioria, senão todos, 
con-cursado5. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES.) - Permite V. Ex' um apar
te? (Assentimento do orador.) - Está equivocado V. Ex' Já que 
V. Ex' estâ puxando a meada, vamos, então ao fio da meada., Há 
funcionârios aqui no Senado que percebem um pouco acima do salá
rio mínimo, do salário mínimo! E vou lhe dizer mais, há uma empre
sa, Sr. Presidente. nobre Senador Benedito Ferreira, cuja indepen
dência tenho admirado, há uma empresa, repito. que recebe do Sena
do, por trabalhador, por serviços aqui prestados, um salário alto, e 
que só pag:l esse trabalhador o salário mínimo; são aqueles que tra~ 
tam da limpeza. E essa empresa, além de tudo isso. faz exigêncías tão 
grandes que muitos desses empregados a têm abandonado porque 
nào suportam sua tirania. Portanto, está enganado V. Ex', nobre 
Senador porque aqui, nas nossas barbas, deb.aixo de nossºs narizes,' 
há pe:'>soas que ganham salário mínimo, aqui, no Senado da Repúbli
ca. V. Ex~ puxou a meada, o que eu não queri:l fazer, pois s6levantei 
o assunto da justiça desse reajuste. Mas nào podemos estar esqueci
dos disto, nobre Senador, de que há, pessoas, aqui mesmo, no Sena
do, que não ganham o salário mínimo. A empresa que contratou os 
serviços de limpeza recebe, por operário, um salário alto, mas não 
lhes paga o salário mínimo. E eles saem daqui porque não suportam 
as exigências dessa empresa. Debaixo de nossos narizes. debaixo des
te mesmo teta dourado de nossa cúpula, em nosso Senado, nós as
sistimos, de braços cruzad.Qs, a essa injustiça inominável. São esses 
operários que limpam nossas paredes, nosso chão, nossos gabinetes, 
e que não ganham o salário mínimo. Aqui mesmo nós assistimos a is
so q ue denuncio agora: a empresa que contrata esses serviços tem a 
ousadia, aqui, no Senado da República. de não pagar o salário_m[n}~ 
mo a esses operários. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Sr. Presi· 
dente, fico realmente perplexo porque é uma denúncia muito grave. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MOB - ES) - Gravíssima. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GOl - Mesmo 
porque S. Ex~ omitiu o nome da empresa, mas deu indicações de que 
seria uma empresa contratada pelo Senado. S. Ex' afirmou que essa 
empresa não paga o salário mínimo; rogo comporta um exame por 
parte da Mesa dirigente desta Casa. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MOB - ES) - Permite V. Ex' um apar
te? (Assentimento do orador.) - Não citei o nome porque eu não 
estava prevenido p~lTa isso. Mas., só há uma empresa que contratou 
com o Senado os seus serviços, só hã- uma. Então, que se verifique Ís
so! Não disse o nome porque não sei nem mesmo quem ê o responsá
vel, quem é o dono. Direi mais a V. Ex', os guardas das residências 
dos Senadores, V. Ex~ veJa o que eles percebem: um salãrio de fome, 
de miséría, mas no contrato com o Senado' a empresa percebe um 
salário bem vultoso por homem-trabalho, e essa empresa paga uma 
miséria aos desgraçados que vigiam a nossa noite, que fiscalizam a 
nossa porta, que sào a segurança da nossa vida e do nosso lar. Essa é 
de fato uma denúncia gravíssima. Debaixo do nosso nariz. nobre 
Senador! Nào é lá no interior do seu Goiás ou do meu Espírito San
to, mas debaixo do nosso nariz, aqui, no Senado da República! 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex' um apar-
te? 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Com mui
to prazer, 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Não vou entrar na 
apreciação quantitativa de salário de ninguém, mas é preciso que se 
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tire desta discussão a pitada de malícia. A Mesa desta Casa, como a 
da outra, tem sido constituída por homens de bem, tanto da 
ARENA quanto do MDS, presidida, no Senado, por um homem 
digno do nosso respeito, do nosso apreço - que é o Senador Petrô
oio PorteHa. No meu entendímento, para se tratar do assunto, dever
se-ia anteS tomar conhecimento das razões deste fato, tanto mais 
quando é subido que não é apenas o Senado, porque a Câmara tam
bém o faz, que contrata essa organização para prestação desses servi· 
ços correspondentes ao salário mínimo. 

o SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Aditaria: 
autarquias e Ministérios. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Outras repartições, 
inclusive Ministérios, também apelam para o mesmo processO. De 
modo que é precíso ficar ressalvado, nesta discussão, êc exatamente 
is!O: não hil. por parte da Mesa Diretora desta Casa, e nem poderia 
haver. nenhum deslize, embora nada tenhamos que contrarie o pon
to de vista do ilustre Senador, quando procura realçar o trabalho mo
desto desses trabalhadores, que também fazem jus a um salãrio dig
no. para sua sobrevivência. 

O SR. BENEDiTO FERREIRA (ARENA - GO) - Nob .. 
Senador Heitor Dias. V. Ex.' coloca muito bem, a questão, mesmo 
porque não sei quanto essas empresas efetivamente estão pagando. 
Tenho razões para crer que não estão pagando menos do que o 
salário mínimo. De qualquer forma, há os encargos sociais. 
Qualquer empregador e qualquer homem familiarizado com a 
legislação sabe que esse servidor vence, e custa para o empregador. 
além do que percebe. cerca de 60% sobre seu ganho, em matéria de 
Previdência Social, Fundo de Garantia, seguro, enfim, uma série de 
contribuições paralelas que são exigidas da empresa empregadora. 
Evidentemente, há ainda o custo de administração e o lucro persegui~ 
do por essa empresa, Mas não é o caso, e não é o que estamos 
debatendo. O que me preocupa. Sr. Pre!;idente e Srs. Senadores ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - 12.S) - V. Ex' me permite um 
aparte'? 

O SR. BENEDITO FERREIRA (MOS - GO) - V. Ex' não 
me pennitiu sequer eu dissesse a que vim ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (MOS - ES) - Serei rápido. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Honra
me. sobremaneira, os apartes de V. Ex~, mas ainda não pude dizer 
porque pedi a palavra para discutir a matéria. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MOS - ES) - Só para encerrar o meu 
pensamento. 

o SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Pois não. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Nobre Senador, não fiz 
acusações à honorabilidade de ning.uém, não levantei suspeita sobre 
ninguém. Entendo que há uma empresa que contrata o serviço de 
limpeza no Senado. cujo nome não sei, e nem quero saber. Defendo 
apenas o trabalhador brasilciro. 

O SR. BENEDiTO FERREIRA (ARENA - GO) - Mas 
V, Ex', sabe que ela nào paga o salário mínimo. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Exatamente, não paga o 
salário mínimo. E há exigênciãs, nobre Senador, Amanhã ou depois 
vou trazer elemcntos. Não discuti esse fato, V. Ex' é que levantou a 
ponta da meada. Então, acompanhei a sua música: conforme se toca, 
se dança. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Não dei 
esta colocação ao 'Jspecto da questão. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Os funcionários do 
Senado ainda têm assistência médlca. atê c remédio. Os desgraçados 
da limpeza não têm. A verdade é esta. Vou até contra a Mesa. Defen
do, como V. Ex' o faz. brasileiros que têm direito à vida e a uma 

existência condigna. Conheço V. Ex~ desde a Câmara dos Depu
tados, desde aquelas batalhas memoráveis e ainda no ano passado vi 
Como V. Ex~ luta na defesa de seus pontos de vista, Não estou levan
tando acusações à honorabilidade de ninguém. Ninguém está pondo 
dinheiro no bolso, Sr. Presidente, Quem está pondo dinheiro no 
buraco do pano ê: a empre.<;a contratante desses serviços. Ela. sim, 
apanha dos funcionários que aqui fazem a limpeza e daqueles guar
das, dos vigilantes de nossa porta. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) -~Sr. Presi
dente, o que me trouxe à discussão da matéria foi o fato de que mui
tos daqueles que hoje militam na Oposição - como é o caso de 
V. Ex', como é o caso do ilustre Senador Dirceu Cardoso - já fo
ram também guardas do Tesouro, jã foram responsáveis pela execu
ção do Orçamento, já foram os pagadores, já foram os responsáveis 
mais di retas pela inflação, porque, em verdade, todos somos Go
verno - Legislativo ou Executivo. Partido do Governo ou Opo
sição. Realmente, é cãmodo para a nobre Oposição ser a agitadora 
da bandeira das reivindicações. dos aumentos salariais desordena~ 
dos, mormente quando se trata de fixar o salário mínimo. Tem sido, 
lamentavelmente, uma das bandeiras constantes da Oposição. 
quando, na realidade, talvez se esqueçam os agitadores dessa ban
deira do que se vem fazendo no Brasil. em termos de qualificação da 
nossa mão~de-obra, no sentido de libertar o nossQ trabalhador do 
jugo impiedoso da desqualificação profissional, de tirá-lo dessa faixa 
humilhante que é a do salário mínimo. Esses fatos, lamentavelmente, 
não têm sido relevados por alguns dos que agitam a bandeira do cha
mado problema do salário mínimo. Esquecem~se os nossos críticos, 
hoje na posição tão-somente de crfticos, que a ARENA, ao dar 
respaldo ao Governo que aí está, ao Governo que se preocupa não s6 
em distribuir eqüitativamente ou pelo menos mais humana e justi
ceiramente a renda nacional, esquecem-se os nossos críticos que a 
ARENA tem a responsabilidade de dar respaldo político ao Executi
vo atual, ao Governo da ARENA que vem dirigindo os destinos do 
nosso País. Tem que dar o respaldo político - repito - também na 
contenção do custo de vida. na contenção do índice avassalador da 
inflação. que já foi até galopante em certa êpoca, quando muito dos 
hoje críticos do Governo eram os maiores- responsáveis pelos 
destinos do nosso País. 

Na verdade, Sr. Presidente, a ARENA, não cabisbaixa como 
disse S. Ex'o Senador Dirceu Cardoso, mas a ARENA altiva e de 
cabeça erguida tem-se preocupado em dar respaldo político e 
popular ao Governo. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Permite V. Ex~ mais 
uma intervenção? V. Ex' já deslanchou o ussunto, já vai longe, até 
em considerações filosófico-políticas, 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Pois não. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Nobre Senador, de fato' 
V. Ex' disse e vou repetir: quando a pólvora é alheia, o tLro é grande, 
diz o n9SSO jeca. Quando a pólvora é do Governo, a carga é até na 
boca, pode até rachar o cano da arma, estou de acordo. Mas o que eu 
apenas pedi, e relembrei à bancada da ARENA, é o reajuste, nào é 
dar um novo salário. Se nós reconhecemos aqui que os funcionários, 
como os Srs. Senadores, têm direito ao reajuste porque a moeda 
aguou, é justo que o operário, que vence salário mínimo devesse ter o 
direito ao reajuste duas vezes por ano, em maio. quando ele é 
decrctado. e em dezembro, Natal, quando está no pico do 
desequilíbrio, ou do poder aquísitivo, do dinheiro, do custo das 
coisas. Não estou pedindo exorbitândã, estou pedindo reajuste. 
Então chamei a atenção. Há aqui um submundo, Sr. Presidente, 
gente que tem olhos, ouvido, cabeça, boca e estômago como nós. 
Nobre Senador Benedito Ferreira, são homens e mulheres que traba
lham na limpeza, que têm estômago, ftlhos, que educam os filhos e 
são obrigados a vestir sua roupa de zuarte aqui, mas que têm direito 
a uma subsistência condigna. O dinheiro não ê da Mesa do Senado, o 
dinheiro ê do povo, o dinheiro é nosso. O dinheiro é arrecadado dos 
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que produzem como V, Ex'. nas suas lutas no Estado de Goiás, na 
luta de todas as fontes produtoras do País. O dinheiro não é da Mesa 
do Senado. Devia-se chamar esta empresa e forçá-la a humanizar 
mais esses salários. Nobre Senador, antigamente as faixineiras lim
pavam o mármore branco das nossas paredes, hoje, depois do 
mármore quebrado, elas limpam o espelho - um espelho novo - e 
em julho vão limpar uma parede de ônix ou coisa parecida. O 
dinheiro é do povo, não sai do bolso do Presidente do Congresso 
nem da Mesa. então cra preciso que houvesse a humanização desses 
salários. O que digo ê que n6s. que falamos em salário mínimo e em 
injustiça com o trabalhador rural, assistimos de braços cruz.agos a 
casos como esses. de mulheres que ganham salários vis, trabalhando, 
esfregando paredes e. tetas, limpando nossos gabinetes etc. Sei da 
generosidade de V. Ex' em suac; empresas, nobre Senador, homem 
que cresceu, sabe Deus com que sacrifício, pelo poder do seu tra
balho. inteligência, dedicação e visão. Sc:;j como V. Ex' trata os seus 
trabalhadores, mas o Senado tem trabalhadoref> que formam um sub
mundo, que velam para que não perturbem o sono de V. Ex' toda 
noite. Estão lá na porta, à chuva, ao vento, à noite fria, às vezes sem 
alimento à noite inteira, porque têm esse salário de miséria, salário 
de fome. salário de necessidade. O Senado devia fazer isso, porque o 
que nós nào queremos é injustiça dentro da nossa Casa. Queremos 
dar condições condignas a esses ilustres brasileiros, a esses dignos 
br<lsileiros, màes de famílias e pais de fammas que vivem. lutam e 
sofrem aqui por n6s. 

o SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Lembro ao nobre 
orador que seu tempo está esgotado. 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO) - Sr. Presi
dente. vou concluir s6 dizendo que me assalta o receio que S. Ex' o 
Senador Dirceu Cardoso. ym jurista, um democrata, e homem práti· 
co, por certo não atento_u para os termos do contrato firmado pelo 
Senado com essa prestadora de serviços. Não os conheço ma~ tenho 
certeza de que foi objeto de concorrência pública e deve ter sido rele-
vado, pela própria empresa, na formação dos preços apresentados ao 
Senado, os salários e os encargos sociais que lhe adviram para a pres
tação desses serviços. ~ lamentável, Sr. Presidente, se verifiquem se· 
ja procedente essa denúncia de S. Ex', que essa empresa não esteja 
sequer pagando o salário mínimo, A empresa ê passível de punição 
pelas autQridades competentes e se essa punição não acontecer não 
será por falta de ato e de ação do Congresso Nacional. porque legisla
ção há. e o sabe S. Ex', que comína e pune os empregadores para 
que paguem aos incapazes desqualificados um mínimo fixado por lei. 

Mas. Sr, Presidente, gostaria s6 de enfatizar, para concluir, que 
ao se aprovar esse projeto em discussão, e tenho certeza o será por 
unanimidade, ver-se-á que o que se busca aqui é restaurar o poder 
aquisitivo dos salários dando-se aos nossos servidores, a exemplo do 
que já fez o Executivo, a exemplo do que será feito em maio,já por 
tradição que vai por quase meio século neste País, pois em 19 de maio 
se fixará também, tenho certeza, para aqueles protegidos por lei, por
que incapazes, para esses chamados trabalhadores da faixa do salâ~ 
rio mínimo, reajuste semelhante ou até maior. 

Mas. quero reiterar. Sr. Presidente, o apoia~ento da ARENA. 
seja pelos seus membros da Mesa que elaboraram esse projeto, seja 
por aqueles aqui presentes no Plenário, não é um apolamento de ca~ 
beça baix3, mas de cabeç'J. erguida, porque estamos conscientes que 
somos os responsáveis pelu administração correta do dinheiro dos 
contribuintes brasileiros e como responsáveis maiores, não s6 por
que detentores do Executivo, mas também porque maioria nas Casas 
Legislativas e - por que não dizer, Sr. Presidente? - graças à ~s 
maioria da confiança do povo brasileiro, que paga tributo e sabe que 

n6s. os arenistas, vamos administrar bem os tributos que recolhemos 
aos cofre:o; públicos. da forma porque vimos faúmdo até aqui. 

Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

o SR. PRESIDENTE (José Undoso) - Não havendo mais 
quem queira discutir O projeto, declaro encerrada li discussão. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que O apravam queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) Aprovado. 

A matéria vai à Comissão de Redação,-

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, redação 
fina] que vai ser lida pelo Sr. I"-Secretário. 

E lida a seguinte 

PARECER N' 3S, DE 1978 
Comissão de Redaçio 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 11, de 1978. 

Relator: Senador Saldanha Derzl 

- A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Sena
do n9 II, de 1978, que reajusta os vencimentos d.os servidores do 
Senado Federal e dá outraS providências. 

Sala das Comissões. 14 de março de 1978. - Adalberto Sena, 
Presidente - Saldanha Derzi, Relator - Otto Lehmann. 

ANEXO AO PARECER N' 35, DE 1978 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 11, de 1978, 
que reajusta os vencimentos dos servidores do Senado Federal e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Os atuais valores de vencimentos e proventos dos 
servidores ativos e inativos do Senado Federal. decorrentes da aplica
ção da Lei nQ 6.409, de 29 de março de 1977. são reajustados em 38% 
(trinta e oito por cento). 

Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo, os 
vencimentos do pessoal em atividade, constantes dos Anexos I e II 
da Lei n'i' 6.409, de 29 de marco de 1977, passam a vig-oiar com os 
valores especificados nos Anexos I e 11 desta Lei. 

Art. 29 O salário-família passa a ser pago na importância de 
Cr.$ 81,00 (oitenta e um cruzeiros) mensais, por dependente, a partir 
de 19 de março de 1978. 

Art. 39 Nos cálculos decorrentes da aplicação desta Lei, serão 
desprezadas as frações de cruzeiro, inclusive em relação aos descon
tos que incidirem no vencimento. 

Art. 49 O reajustamento de vencimentos e proven,tos, concedi
do pela presente Lei, vigora a partir de }9 de março de 1978. 

Art. 59 A despesa decorrente da aplicação desta Lei serã 
atendida à conta das dotações constantes do Orçamento da União. 

Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 
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ANEXO I 

GRUPO Níveis Vencimento ou Representaçao 
Salário Mensal Mensal 

DIREÇÃO E ASSESSORA DAS-6 Cr$35.880,00 60% 

MENTO SUPERIORES DAS-5 Cr$32.292,OO 55% 

DAS-4 Cr$30.498,00 50% 

DAS-3 Cr$26.013,00 45% 

DAS-2 Cr$23.322,00 35% 

DAS-l Cr$19.734,00 20% 

A N E X O I I 

Valor Mensal Valor l1ensal Valor ~lensal 
de Vencimen- Referên de Vencimen- Referên de Vencimen- Referên 
to ou Salá cias to ou Salá cias to ou Salá cias 
rio - Cr$ rio - Cr$- rio - Cr$ 

23.882,00 57 9.448,00 
22.743,00 56 9.001,00 
21.661,00 55 8.571,00 
20.632,00 54 8.164,00 
19.648,00 53 7.776,00 
18.714,00 52 7.405,00 

,17.821,00 51 7.053,00 
16.972,00 50 6.717,00 
16.165,00 49 6.394,00 
15.395,00 48 6.089,00 
14.661,00 47 5.798,00 
13.961,00 46 5.521,00 
13.296,00 45 5.259,00 
12.665,00 44 5.008,00 
12.059,00 43 4.769,00 
11.485,00 42 4.541,00 
10.939,00 41 4.326,00 
10.417,00 40 4.120,00 
9.922,00 39 3.923,00 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Achando·se em regime 
de urgência a proposição cuja redução final acaba de ser tida, deve 
esta ser submetida imediatamente, li apreciação do Plenário. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discutí·la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senta-

dos. (Pausa.) 
Aprovada 
A matéria vai à Câmara dos Deputados, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Há oradores inscritos 
para esta oportunidade. 

38 3.735,00 19 
37 3.560,00 18 
36 3.392,00 17 
35 3.230,00 16 
34 3.077,00 15 
33 2.931,00 14 
32 2.790,00 13 
31 2.657,00 12 
30 2.530,00 11 
29 2.412,00 10 
28 2.297,00 9 
27 2.185,00 8 
26 2.081,00 7 
25 1.983,00 6 
24 1.887,00 5 
23 1.798,00 4 
22 1.713,00 3 
21 1.633,00 2 
20 1.556,00 1 

Tem a palavra o nobre Senador Leite Chaves 

o SR. LElTE CHA VES PRONUNClA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE Ã REVlSÃO DO ORADOR. SERÁ
PUBLICA DO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Vasconcelos Torres. 

o SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ. Pronuncia 
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Venho apoiar a reivindicação dos metalúrgicos de Niterói e São 
Gançalo. que apresentaram suas pretensões para a renovação do 
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contrato coletivo de trabalho de 1978. Eles concordam que o aumen
to seja na base percentual que o Governo determinar para o mês de 
maio, desde que os empregadores concedam um abono salarial, 
antes de setembro, na base de 30%, para compensar a defasagem 
ocorrida em 1973. 

Pretendem ainda os metalúrgicos que a melhoria incida sobre o 
último salário por eles auferido, sem compensação dos reajustes 
concedidos pelas empresas. 

Segundo José Moreira, dirigente da categoria, os 12 mil profis
sionais querem também a criação de um quadro de carreiras, dividin-
do a categoria em três n(veis, com salários profissionais. -

Pleiteiam ainda os metalúrgicos a concessão de qainqUênio de 
10% e anuênios de 5%, horas extras acrescidas de 100% e outros bene
fícios. O dirigente sindical pretende reunir-se com a representação 
patronal para negociar a assinatura de um acordo amigável, desfe
chando a questão. 

Espero que as negociações cheguem a bom termo, no sentido de 
os metalúrgicos, através o seu representante, verem o que almejam se 
tornar realidade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores:-
Foi empossado há poucos dias o novo Presidente do SÍI1dicato 

dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, cuja base territorial abrange No
va Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis, São João de Meriti, Itaguaí e 
Paracambi. O novo líder sindical da categoria é o Sr. Oswaldo Pimen
tel, que venceu no primeiro e segundo escrutínios a disputa eleitoral. 
Para ele se vào as esperanças da classe, numa hora em que muitas 
reivindicações serão apresentadas e que conduzidas por mãos hábeis 
certamente serão vitoriosas. 

Muito moço, Uswaldo Pimentel ê capaz de conduzir com êxita a 
entidade e os associados manifestam esperanças no sentido de que os 
seus clamores tenham ressanância na direção da órgãa classista e 
também juntamente ao Mini~tério do Trabalho e ao próprio Gover
no Federal. 

Todos eles clamam por melhores candições de vida e de salário, 
autonomia sindical e .outras questões ligadas ao empresariado. 
Durante os três anos em que ficará à testa do seu sindicato, Oswaldo 
Pimentel desenvalverá uma árdua atividade e tudo indica que ele se
rá um excelente condutor para a solução das justas reivindicações 
dos metalúrgicos. Antes mesmo de tomar posse, planejou o seu 
pragrama de atuação, cuidando da reorganização administrativa do 
órgão. -- --- -

Sucede ele a um companheiro que também lutou pelos interesses 
dos associados metalúrgicos. 

A nova diretoria do sindicato congrega os trabalhadores lotados 
nas indústrias metalúrgicas de material elétrico e mecânicas do Rio 
de Janeiro e daqueles municípios, muitos dos quais, segundo o Hder 
metalúrgico recém empossado, têm direito mas rião recebem o adicio
nal de insalubridade. t: objetivo ainda do novo dirigente lutar pela 
aposentadoria aos 25 anos de serviço, de acordo com o prajeto de lei 
apresentado por mim nesta Casa e que a Comissão de Coristituição e 
Justiça houve por bem encaminhar ao Ministério do Trabalho, para 
opinar a respeito. Objetiva ainda a n.ova diretoria do sindicato o salá
rio profissional e outras conquistas. Sua diretoria está composta tam
bém de Rafael Válter Lima (Secretária-Geral); Cristóvão Silva 
(Tesoureiro); Manoel Luiz (Departamento Jurídico); Jasé Severinõ 
(Diretor de Recreação e Cultura); Antônio Fagundes (Diretor So
cial); e Edir Mendes Querido (Assistente das Delegacias da entidade). 

Congratulo-me com os novos diretores da entidade sindical, 
com os meus votos de êxito. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CÁRNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Creio, firmemente, que há de vir o dia em que as terríveis injusti
ças que vem sendo praticadas contra os inativos e aposentados do 

INPS cessarão e aqueles que trabalharam duramente durante trinta, 
quarenta anos em prol do Brasil passarão a ter a contrapartida a que 
fazem jus. Esta certeza é que me anima a prosseguir trazendo para 
esta tribuna o clamor daqueles que, na velhice, se tornaram vítima 
de uma das mais odiosas discriminações: o iriativo. 

Sabemos todos e sabem todos do Governo que o futuro do 
Brasil derende. antes e acima de tudo, da capacidade de seus filhos, 
razão pela qual ensino e educação constituem o que há de mais 
prioritário para que vençamos a luta contra o subdesenvolvimento. 
Igualmente sabemos todos que ensino e educação dependem sobretu
do de um corpo de professores qualificado e dedicado a esse labor 
santo. Mas nunca isso será possível enquanto perdurar a situação 
exposta em carta que me foi enviada peta presidente da União dos 
Professores Primários Estaduais do Estado do Rio de Janeiro, D. 
Anaita Custódio Cardosa: 

HPorta-vozes - diz a missivista - dos nossos colegas do 
quadro III do Estado do Rio de Janeiro, pedimos vênia a 
V, Ex~ para, numa ligeira apresentação, informarmos-lhe 
que, apesar de trinta e três anos de lutas incessantes, nunca se 
nos deparou uma tão cabulosamente difícil como a dos 
professores aposentados! 

Temos feito apelos veementes a muitos representantes 
nas Câmaras, para que se sensibilizem com a nossa causa, 
apoiando-a e desenvolvendo-a como só os senhores dignos 
componentes delas o poderão fazer. 

Já remetemos até contra-cheques anexados aos vários 
apelos que fizemos, inclusive ao Exm9 Sr. Presidente da Repú
blica Genral Ernesto Geisel e ao CeL Darcy Siqueíra. 

Confessamos nossa decepção, porque nem sequer nos 
foi comunicado o recebimento do nosso expediente que se
guira através de registro de controle AR. 

Continuam os professores inatlvos-do antigo estado do 
Rio aguardando o enquadramento ao professorado da ativa 
e na mais negra situação de penúria, com proventos que não 
lhe permitem a dignidade da independência em vestir-se, 
calçar-se, morar e medicar-se! 

~'Nossa grande esperança residiu no artigo 96 da recente 
Constituição fluminense: "Aos Funcionários, quando na 
inatividade, são assegurados os direitos e vantagens previstos 
nas Leis vigentes a tempo de sua aposentadoria, com a 
remuneração corrente dos cargos iguais -ou equivalentes"; no 
entanto, o Governo representara contra o referido artigo, 
pretendendo anular os direitos que nos eram concedidos. 

Nossa indagação constante e até nossa estranheza 
consistem em que nos aposentamos sob o amparo das leis da 
aposentadoria móvel. e não vemos assim -o -respeito ao princí
pio da irretroatividade da lei!" 

Sr. Presidente, nada mais é preciso acreScentar para enfatizar 
uma situação de terrível injustiça, contra professores e professoras 
aposentados c de total desestimulo a uma categoria profissional 
essencial ao nosso futuro, pois torna o magistério fonte de miséria e 
insegurança na inatividade! (Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Concedo a ralavra 
ao nobre Senador Otair Becker. 

O SR. OT AIR BECKER (ARENA - Se. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

A imprensa divulgou, domingo último, dados apurados pela 
Pesquisa Nacional por Amostru de Domicílios (PNAD), que está 
sendo realizada pelo IBGE, para estudos em realização no Ministé
rio do Trab:llho. Os resultados revelados são preocupantes. pois de
monstram a deteria ração de um quadro há muito objeto de preo
cupação dos Governos, empenhados em alterá-lo, visando o maior 
bem-estar dos brasileiros e, dessa forma, a estabilidade social. Regis
tra o noticiário publicado em todos as grandes jornais que os mem
bros da tecnoburocracia, especialmente os técniCos ôo Ministério do 
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Trabalho, deram vazão a espanto e alarma com os primeiros resulta
dos da pesquisa a cargo do IBGE. 

Deve-se, preliminarmente, notar que a pesquisa faz parte de es
tudos que vêm sendo realizados pelo próprio Governo, do que se 
conclui estar ele preocupado com a situação social brasileira e, sobre
tudo. o exato conhecimento da situação dos trabalhadores. Acredita
mos que está o Governo disposto a adotar as medidas que se façam 
necessárias, objetivando promover maior melhoria social dos brasi
leiros. Os dados obtidos, portanto, são positivos, desde que fruto de 
um esforço governamental em bem assenhorear-se da- situaçã.o sociã1 
bJ'asilcira. E. a partir de tais dados. poderã o Governo efeiuar mu
danças e tomar decisões que modifiquem esse quadro deteriorante, 
no seu propósito de promover sempre maior bem-estar, através da 
mais justa distribuição de rendas. 

Retornando aos dados apurados pelo IBGE e divulgad_0.5. no do
mingo. dos 44 milhões de trabalhadores brasileiros. 17,6' milhões 
(quarenta por cento) recebem o máximo de um salário mínimo. Ape
sar de não constituir isso grande surpresa, o problema se agrava face 
ao surgimento de outros resultados chocantes e, sem dúvida, inespe-
rados por um Governo que tem empreendido amplos esforços no sen
tido de melhorar o bem-estar do povo. t o que se dá com a constata
ção de que os níveis de salários mtnimos não têm acompanhado, pro
porcionalmente, a renda per caplta. 

Comprovou-se ainda a queda no nível de emprego, caracterizan
do-se uma situação de desemprego generalizado, que em vários Esta
dos se mostrou absoluto. Os dados são. aqui, simplesmente preo
cupantes. quer no tocante às regiões pobres como também a São Pau
lo. Não é dificil imaginar a que nível atinge, hoje, o subemprego, in
clusive no Estado de São Paulo. o mais desenvolvido e rico do País. 

O exame dos dados referentes à evolução dos níveis de salários 
mínimos, de 1974 para cá. e da renda per capita brasileira apresenta 
uma queda constante dos primeiros, o que significa que o povo, os 44 
milhões de trabalhadores pouco vêm se beneficiando do enriqueci
mento nacional! 

Sr. Presidente. não me alongarei aludindo a dados e resultados 
de estudos promovidos pelo próprio Governo, publicados pela im
prensa no último domingo e que, assim, estão à disposição de 
qualquer um. A leitura desse noticiário me impressionou, pois retra
ta inesperado agravamento da situação brasileira. Os trabalha
dores ganham a cada ano menos. não se beneficiando do aumento da 
renda per cap/ta. Os índices do salário mínimo comprovam a perda 
de substância, a queda real de seus volores. 

Logrou o' Governo assegurar o desenvolvimento brasileiro em 
índices os mais positivos. Mas essa vitória estâ parcialmente com
prometida pelo agravamento da situação da baixa renda de 44 
milhões de trabalhadores. Evidente que o subemprego deve atingir 
altas taxas na constatação de uma situação grave e que reclama 
medidas râpidas e eficazes. Vejo no subemprego uma marginalização 
injusta e fonte de males inúmeros, pois conduz milhões de pessoas ao 
desespero e a atitudes antí-sociais! 

Os dados a que aludo foram obtidos através de pesquisa 
realizada pelo IBGE. Os resultados foram alcançados por meio de 
cstudos realizados no âmbito do Ministério do Trabalho. São. 
portanto, oficiais. o que certamente não os livra de erros e ~quívocos, 
mas forçoso nos é tê-los com verdadeiros, na denúncia de uma situa
ção que vem se agravando no comprometimento da estabilidade e 
justiça social tão almejada pelo Governo. O -quadro ê sem dúvida 
grave e impõe medidas mais eficazes e rápidas, que alterem o 
fenômeno. 

Confessando minha preocupação, afirmo corifiai en'-' que o 
Presidente Geísel. cxamin'::tndo o problema. agirá de forma a reverter 
esse processo negativo. dada sua preocupação social. 

Aproveito a ocasião para, ao encerrar estas considerações, alu
dir a assunto de interesse do povo catarinense. 

Desta tribuna e em audiências' que me foram concedidas pelo 
Ministro Arnaldo Prieto, tenho persistentemente defendido a unifi
cação do salário mínimo em Santa Catarina, a colimar um process.o 

que vem se dando. p::wlatinamente, desde o seu estabelecimento em 
maio de 194ü. Apesar de toda a argumentação favorável e da inexis
amcia de fator contnírio essa unificação não se efetivou até o 
momento. ao contrário desejo de todo o povo catarinense. 

Esperamos que este ::100 o Governo atenda ao apelo que nova~ 
mente renovamos. unificando o salário mínimo em Santa Catarina, e 
dessa forma, atendendo a justa aspiração dos trabalhadores do meu 
Estado. contra tI qual nada se levanta para justificar sequer o 
adiamento do atendimento! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em 1938, com a criação da Carteira de Crédito Agrícola e Indus
trial do Banco do Brasil (CREAI), era criado, entre nós, o crédito ru
ral, institucionalizado pela Lei n\l 4.829, de 5 de novembro de 1965, 
que criou condições para a participação dos demais bancos na distri
buição dos financiamentos especializados e para a conjugação do cré
dito com a assistência técnica. 

Rapidamente. já a partir de 1973. o Banco do Brasil se transfor
mava em estabelecimento eminentemente rural, seus empréstimos à 
agropecuâria atingindo a mais da metade de suas aplicações globais. 
Notável o crescimento desses empréstimos que, em 1974, alcançaram 
'a Cr~ 199.335 milhões, no tocante ao sistema nacional de Crédito 
Rural eCrl 145.755 milhões do Banco do Brasil, a participação des
te se elevando a 73%. São recursos inquestionavelmente grandes. In
felizmente, a produtividade brasileira não tem correspondido a esse 
esforço, mantendo-se sobremodo baixa se comparada com a dos de
mais países. 

Esses dados negativos vêm sendo, ultimamente, objeto de deba
te, necessário e urgente, a fim de que encontremos fórmulas que re-
sultem na melhoria da produtividade, o que é indispensável para o 
próprio desenvolvimento brasileiro. O exame dos dados relativos à 
agropecuária, visando não a uma discussão meramente crítica e nega
tiva de nossa situação, mas à melhoria da produtividade, é imprescin
dível à segurança do processo desenvolvimentista. Para ele, tem dado 
importante contribuição o Dr. Karlos Rischbieter, empenhado, 
não na restrição ao crédito rural e, muito menos, à condenação dos 
ruraHstas. mas na correção de falha!> e erros que vêm dificultando 
que alcancemos índices de produtividade adequados aos recursos 
destinados ao crédito rural e, sobretudo, às urgentes necessidades na
cionais. 

Esse debate vem sendo realizado e acreditamos que dele decorre
rào providências salutares, capazes de nos assegurarem condições de 
desenvolvimento agropecuário o mais rápido. conforme é necessário 
à economia brasileira. 

O problema a que aludi rapidamente, Sr. Presidente. foi objeto 
de clara, objetiva e imparcial análise por parte do Dr. Anfôni~ Fer
reira Álvares da Sílva,.Diretor de Coordenação e Execução da Polí
tica de Crédito Rural do Banco do Brasil, feita em palestra proferida, 
no dia 5 de dezembro passado. na Empresa Brasileira de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (EMBRATER). 

O ilustre Diretor do Banco do Brasil, em sua palestra, remontou 
às origens do crédito rural no País, mostrando seu grande cresci
mento, sobretudo a partir de 1973. Em seguida, o Dr. Antônio 
Ferreira Álvares da Silva passou a analisar a produtivídade da agro
pecuária brasileira, que tem se mantido preocupadamente baixa. A 
melhoria tem sido mais lenta do que o desejável, especialmente no 
que diz respeito às lavouras voltadas para o mercado interno, provo
cando, como acentuou o conferencista, "distorções no fluxo de 
abastecimento interno, já q'ue a escassez tem atingido produtos indis
pensâveis à alimentação popular e de uso já consagrado". 

O Dr. Antônio Ferreira Álvares da Silva, de forma didática, 
reporta-se aos dados das principais lavouras brasHieras comparando
os com os de outros países, nossa situação se mostrando bastante 
grave. O mesmo se dá no tocante à bovinocultura, onde nossa produ
tividade permanece muito abaixo dos paíscs desenvolvidos. 
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Evidencia-se um problema da maior relevância, pois em causa 
estào: o abastecimento do mercado interno, assegurando ao povo 
alimentação forte e boa; a capacidade exportadora do Brasil, que 
dispõe de tudo para tornar-se um dos grandes fornecedores de ali
mentos a um mundo cada vez mais carente deles. De um lado, a 
melhoria do bem-estar de nosso povo e, de outro, o crescimento de 
copiosa fonte de divisas tãQ necessários à segurança e ao veloz desen
volvimento nacional. 

Os dados apresentados não permitem dúvida sobre a gravidade 
do problem:l, que precisa ser resolvido com a máxima rapidez, pois 
em causa está o processo global de desenvolvimento brasileiro. Com 
a autoridade de quem atua no setor há mais de trinta anos, o Dr. An
tônio Ferreira Álvares da Silva, aponta, ao lado de tantos d}ido$ ---:' 
digamos - negativos. outros positivos, como aqueles referentes ao 
avanço tecnológico brasileiro, sob grande impulso desde a criação da 
EMBRATER, o SIBRATER e da EMBRAPA, todos surgidos após 
1973, 

Com o realismo de quem bem conhece o assunto, expressa seu 
pensamento de que o "momento está a exigir uma séria reflexão dos 
agentes financeiros relativamente ao processo de distribuição do 
crédito rural, de forma a conduzi-lo sob objetos exclusivamente 
desenvolvimentistas, com abstração da 6tica de operações bancãrias, 
pois a inobservância desses princípios tem sido, certamente, respon
sável pelo crescimento desproporcional do crédito em relação ao pro
duto agrícola, bem como pela ausência dos recursos dos produtores 
nos empreendimentos rurais". 

E, com igual realismo que a experiência lhe dã, se manifesta oti
mista. uma vez que o problema poderá ser resolvido rapidamente. ~ 
o que deixa claro ao dizer. 

"Acredito que a eficiência reprodutiv.a do crédito rural possa 
elevar-se, substancialmente, na medida em que: 

I) Os agente.c; financeiros passarem a aplicar esses recursos com 
exç1usiva observância dos objetivos indicados na Lei n9 4.829, de 5 
de ( wembro de 1965, e notadamente dos seguintes preceitos con
'lu;"'stanciado.s no manual de crédito rural do Banco Central do 
Brasil: 

"O crédito rural não tem o simples objetivo de proporcionar 
aplicação de recursos das instituições financeiras, nem o de substituir 
os capitais dos beneficiários, que devem participar dos·pla·nos-rrilan
ceiros, na proporção de suas disponibilidades." 

São objetivos específicos do crédito rural: 
a) estimular o incremento ordenado dos investímentos rurais, in

clusive para armazenamento, beneftciamento e industrialização dos 
produtos agropecuários quando efetuado pelo produtor na sua pro
príedade rural, por suas cooperativas ou por pessoa física ou jurídica 
equiparada aos produtores; 

b) favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a 
comercialização de produtos agropecuários; 

c) possibilitar o fortalecimento econômico dos produtos rurais, 
notadamente pequenos e médios; 

d) incentivar a introdução de métodos racionais de produção, 
visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vi
da das populações rurais. e à adequada defesa do s610. 

HA concessão do crédito subordina-se às seguintes exigências 
essenciais: 

a) idoneidade do proponente; 
b) apresentação de orçamento de aplicação nas atividades 

específicas; 
c) oportunidade, suficiência e adequação dos recursos; 
d) obediência a cronograma de utilização e de reembolso; 
e) fiscalização pelo financiador." 
"Nào constitui função do crédito rural: 
a) subsidiar atividades deftcitárias ou antieconômicas; 
b) financiar o pagamento de dívidas contraídas antes da 

apresentação da proposta; 
c) possibilitar a recuperação de capital investido; 
d) favorecer a retenção especulativa de bens; 
e) antecipar a realização de lucros presumíveis." 

Il) Houver a verdadeira e efetiva conjugação do crédito rural 
com a assisténcia técnica, de forma que o financiado passe a receber 
assessoramento, quer na fase de planejamento, quer na fase de 
implantação e desenvolvimento .do projeto, com a utilização de 
conhecimentos científicos, de natureza técnica, económica e social. 

III) Dispuserem os agentes financeiros de eficiente assessora
mento técnico a nível de carteira, com vista ao ajustamento e 
aperfeiçoamento do binómio crédito/assistência técnica e à 
fundamental aferição dos resultados obtidos pelos mutuãrios, para: 

a) analisar a adequação dos procedimentos técnicos a serem 
adotado5 e proceder ao exame da correlação custo/beneficios dos 
empreendimentos projetado_s; 

b) desestimular os fmanciamentos a produtores que, apesar de 
virem recebendo habitual e sucessiva assistência, não estejam 
apresentando sinais de melhoria de produtividade em suas explora-
ções.;. -

c) exigir co-participação dos ruralistas jã assistidos e bem 
sucedidos no custeio dos empreendimentos projetados. 

IV) Conseguir-se a conscientização dos produtores de alta ren
da, no sentido de passarem a reinvestir. no campo, os lucros obtidos 
em suas explorações rurais. 

V) Sedimentar-se na compreensão geral que o crédito rural não 
se constitui no único remedia para todos os males que afetam a 
agropecuária, mormente quando a Lei nl' 4.505, de 30 de dezembro 
de 1964, ao dispor sobre o estatuto da terra, enumera, em seu artigo 
73, além da assistência financeira. nada menos que outros onze 
meios que deverão ser acionados em função d:t ~sistência e proteção 
da economia rural. • 

VI) Estejam os agentes financeiros e as entidades oficiais de 
prestação de assistência técnica perfeitamente imhuídos e cônscios de 
sua responsabilidade no- misfer, de forma a dispensar, em suas áreas 
específicas, tratamento especial de favorecimento aos produtores de 
baixa renda." 

Ao encerrar sua palestra, o Diretor de Coordenação e Execução 
da Política de Crédito Rural do Banco do Brasil acrescenta que: 

"Há de se registrar, ainda, com relação aos meios de fomento da 
produção e da produtividade, a fundamental importância que hoje 
desempenha a informação rural, especialmente acerca das prestabili
dades regionais dos s610s e climas, precipitações pluviométricas, 
varie-dades de sementes, corretivo, adubos, defensivos, precocidade 
de raças, novos métodos de trabalho, novas técnicas, preços, mer
cados. modalidades e condições de créditos disponíveis aos produto
res rurais." 

"Nestas circunstâncias, julgo que deverá haver um empenho ge
ral de todos os setores responsáveis pela mobilização dos fatores de 
fomento à agropecuária, com perfeito entrosamento e lealdade com 
vista à luta comum pela superação dos obstáculos e deficiências enfo· 
cados, para que possamos alcançar o pleno desenvolvimento nacio
nal". 

Sr. Presidente, a palestra a que venho me referindo demonstra o 
excepcional conhecimento do ilustre e operoso Diretor Antônio Fer
reira Álvares da Silva sobre o problema. E, mais que isso, traça os ru
mos que devemos seguir para o alcance de índices de produtividade 
que são urgentemente necessários ao desenvolvimento econômico 
brasileiro, tanto pela importância que têm para- o perfeito abasteci
mento interno como para que, da agropecuária, possamos obter, 
através da exportação, recursos cada vez mais necessãrios ao Brasil. 

Concluindo, creio oportuno observar que a palestra que acabo 
de comentar nos exibe o total acerto com que o General João Baptis
ta Figueiredo vem apontando a agricultura como assunto da máxima 
prioridade no programa de governo que brevemente exporá ao povo 
brasileiro, dando prosseguimento, em todos os setores, à formidãvel 
obra do eminente Presidente Ernesto Geisel, no campo económico, 
social, político e financeiro! (Muito bem!) 
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o SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Nada mais havendo 
a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próximl'l 
sessão ordinãria a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em tUrnO único, do Parecer da Comissão de Rela
ções Exteriores sobre a Mensagem fl9 35. de 1978 (nQ 52/78, na ori-

gem), de 27 de fevereiro do corrente aoo. pela qual o Senhor Presi
dente da República submete ao Senado a escolha do Sr. Vasco Ma
riz, Embaixador do Brasil junto ao Estado de Israel, para, cumulati
vame-i1te, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Repúbli
ca do Chipre. 

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto) - Está encerrada a ses
s1l0. 

(Levanta~se a sessào às ]8 horas e 5 minutos. J 

ATA DA 13~ SESSÃO, EM 14 DE MARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA-

PREsmtNclA DO SR. PETRÓl\IO PORTELLA 

ÀS /8 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM·SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Altevir Leal - Josê GuiorJ.:Iard - Evandro 
Carreira - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho
Renato Franco - Alexandre Costa - José Sarney - Fausto Caste

lo-Branco - Helvídio Nunes - Petrõnio Portella - Mauro 8enevi
des - Virgílio Távora - Wilson Gonçalves - Agenor Maria -
Dinarte Mariz - Domído Condim - Milton Cabral - Marcos 
Frdrc - luiz Cavalcante - Augusto Franco - Lourival Baptista 
- Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso -
Eurico Rezende - João Culmon - Amaral Peixoto - Roberto 
Saturnino - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah '- Nelson 
Carneiro - Itamar Franco - Franco Montaro - Orestes Quércia 
- Otto Lehmann - Benedito Ferreira - Lâ.zaro ijarboza - Osires 
Teixeira _ Italívio Coelho - Mendes Canale - Saldanha Derzi -
Accioly Filho - Leite Chaves - Mattos Leão - Evelâsio Vieira
Lenoir Vargas - Otair BeckeT - Daniel Krieger -,Paulo Brossard 
- Tarso Dutra. 

o SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - A lista oe presença 
acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental. declaro aberta a sessão. 

Sobre a mesa. projeto de lei que será lido pelo Sr. [Q-Secrctário. 

E lido (J .~eguilUe 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 18, DE 1978 

Ulnclui na administração das Centrais de Abastecimentos 
S.A. _ CEASAS - um representante dos produtores de cada 
Estado". 

O CongressQ,Nacional decreta: 
Art. 19 f:: incluído na administração das Centrais _de Abaste

cimento S.A. - CEASAS - em funcionamento no p~!s, I (um) 
representante da entidade associativa de produtores de c:,J.da Unida
de da Federação. 

Art. 29 Cada um dos representantes de que trata o artigo ante
rior exercerá suas funções junto à administração da CEASA durante 
o período de 2 (dois) unos, após o qual será substituido por outro 
devidamente indicado pela entidade associativa de produtores. 

Art. 39 O Poder Executivo, ouvida a Companhia Brasileira de 
Alimentos _ COBAl, regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessen
ta) dias. 

Art. 4<:> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. S9 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O Sistema Nacional de Centrais de Abastecímento críado pelo I 
Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 1972/14 

(Lei n<:> 5.727, de 4 de novembro de 197 I), deu origem às Centrais de 
Abasteórnento S.A. - CEASAS, instituídas em quase todas as Uni
dades da Federação e cujo funcionamento foi regulado pelo Decreto 
n9 70.502, de II de maio de 1972. 

O sistema implantado com as CEASAS trouxe irrecusáveis 
beneficios. centralizando em um só loca! provido de armazéns e silos 
a produção a ser distribuída ao consumo. 

Uma das finalidades das Centrais de Abastecimento, no entan
to, vem sendo literalmente frustrada: a de permitir ao produtor 
vender os produtos diretamente ao consumidor, a preços substancial
mente mais baixos. 

:t: que o produtor tem de comercializar os produtos através dos 
denominados "barraqueiros", que vendem a mercadoria a preços 
elevadíssimos. auferindo enormes lucros e prejudicando tanto o 
consumidor quanto o produtor. 

O procedimento usual dos "barraqueiros", que não passam de 
meros atravessadores, é efetivam~nte iníquo, pois lesam o produtor, 
pagando-lhe importância muitíssImo inferior ao preço real de venda. 
lesando igualmente o consumidor, que é forçado a pagar preço mais 
elevado do que o real pelos produtos que tem de comprar. 

Por essas razões, temos para nós ser plenamente razoável que se 
inclua na administração das CEASAS um representante dos produto
res, indicado pela associação local, o qual terá melhores condições de 
fiscalizar os preçes das mercadorias comercializadas nas Centrais de 
Abastecimento. 

A medida preconizada é de interesse público, beneficiando tanto 
o produtor quanto o consumidor, motivo pelo qual esperamos venha 
a merecer a aprovação dos ilustres membros desta Casa. 

Sala das Sessões, [4 de março de 1978. - Nelson Carneiro. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura e 
de Economia.) 

o SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - O projeto, após 
publicado, será enviado às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19-5eçretá-
rio. 

E lida a seguinte 

Excelentissimo Senhor 
Senador Petrônio Portella Nunes 
DD. Presidente do Senado Federal 

Senhor Presidente, 

Tendo sido designado para partiCipar, como Delegado do 
Parlamento LatinO-Americano à reunião das Comissões de Inte
graçào Cultural e Educação e Direitos Humanos, a realizar-se em 
Paramaribo, Suriname, comunico a V. Ext que me ausentarei do 
Pais. no período de 15 a 25 do corrente. 
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Aproveito a oportunidade para renovar a V, Ex' meus pro
testos de estima e consideração. - Helvídio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - A Presidência fica 
ciente, 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 35, de 1978 
(n9 52/78, na origem), de 27 de fevereiro do corrente ano, 
pela qual o Senhor Presidente da República submete ao 
Senado a escolha do Sr. Vasco Mariz, Embaixador do Brasil 
junto ao Estado de Israel, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República do Chi
pre, 

A matéria constante da pauta da Ordem do Dia da presente 
sessão, nos termos da alínea h do art. 402 do_ Regimento Interno, 
deverá ser apreciada em sessão secreta, 

Solicito aos Srs, funcionários as providências necessárias a fim 
de que seja respeitado o ,dispositivo regimental. 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 35 minutos e volta 
a ser pública às J8 horas e 40 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNElRO (MOS - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Numerosos são os que, quase todo dia, expressam suas justas 
preocupações com a situação econômico-financeira do Brasil, 
especialmente com o nosso enorme endividamento externo. Estou, 
porém, convencido que razões maiores temos para nos preocupar 
com a terrível situação social do povo brasileiro. Os problemas so
ciais se agravam incessantemente e a grande maioria do povo jâ vive 
em situação de desespero. ~ o que se constata facilmente, de modo a 
despertar-nos preocupações com nosso futuro próximo, pois o 
desespero de milhões de brasileiros constitui fato dos mais alarman
tes, Bastariam a inflação e a injusta polftica salarial para o agrava
mento insuportâvel da questão social em nosso País. Mas ainda 
temos a correção monetária. os juros de agiotagem impásios pelo 
Governo; o Imposto de Renda a oprimir os assalariados e tanta coisa 
mais. 

Creio, Sr. Presidente, que tudo isso é fruto da frieza e da insensi
bilidade peculiar ao tecnocrata face qualquer problema sociaL O 
tecnocrata se julga acima de tudo e de todos, bem como superior. ~ 
um super-homem que desdenha o próximo e não possui sentririento 
humano. i:. esse tecnocrata o responsável pela desesperadora e som
bria situação social hoje existente no Brasil, para a qual é preciso 
chamar a atenção do Governo, com a persistência inerente aos que 
não querem ver esse País convulsionado. 

Sr. Presidente. os salários continuam sendo reajustados em 
bases menores do que a inflação, na sua queda real. Oprimido e 
marginalizado politicamente, o povo brasileiro dá alarmantes mos
tras de exaustão em sua capacidade de sofrer. Nem mesmo os 
aposentados sào poupados e ainda agora vemos o descontentamento 
que lavra entre os funcionários do Banco do Brasil, conforme com
provam cartas que nos têm sido enviadas. No último dia 30 de ja~ 
neiro, o Jornal do Brasil publicou matéria que revela o descon
tentamento com a política de pessoal ali praticada atualmente. 

Segundo o matutino carioca "um grupo de aposentados do Ban
co do Brasil manifestou ontem a sua contrariedade pela polftica "dis
criminatória e inconstitucional" que vem sendo executada contra o 
funcionalismo daquela instituição de crédito oficial. Segundo eles, o 
Banco, além de ferir o princípio dos direitos adquiridos, está agindo 
em desacordo com as próprias instruções e regulamentos na com
plementação de benefícios de apodentadoria". 

Acrescenta o matutino carioca: "Reafirmando posição que 
assumiu em recente Assembléia Geral de acionistas do Banco do 
Brasil e expressando a opinião dos colegas, o Sr. José de Araújo 
Nobre considerou a situação como "um ranço do arbítrio e da intole
rância ainda não definitivamente extirpadas no relacionamento ~o 
Banco com os seus funcionários", que constitui "uma verdadeira 
contestação à orientação e aos esforços do Governo, publicamente-
interessado na distensão política, no estabelecimento do diálogo e na 
valorização do homem". 

O Banco do Brasil contituía uma exceção. no tocante ao trata
mento dado a seu pessoal, merecedor que é, pois o êxito desse 
estabelecimento ê substancialmente fruto do trabalho e da capaci
dade de seus funcionários. O que verificamos é que o Banco do Brasil 
vem sendo, desde algum tempo. vítima do arbítrio de tecnocratas 
auto-suficientes. A reestruturação lá promovida fez numerosas injus
tiças, como a da exclusão dos quadros de Portaria e Enfermeiros, e o 
desrespeito a normas que desde muito amparam os aposentados 
daquele Banco. 

Sr. Presidente, custamos a crer que o Banco do Brasil venha a 
ser vítima de uma ação desastrosa, fruto de uma política de pessoal 
arbitrária e injusta, a engrossar as fileiras das incontáveis vítimas da 
insensibilidade social da técnico-burocracia que nos domina. 

f: cQm preocupação e surpresa que tenho recebido apelos caloro
sos de funcionários, sobretudo, aposentados, do Banco do Brasil. 
Sem dúvida, algo de errado ali está acontecendo e, creio, urge que o 
Ministro da Fazenda e o Presidente Karlos Rischbieter procurem 
inteirar-se do descontentamento que lavra no Banco, a fim de Que 
possam identificar a origem de mudanças tào negat,ivas e impedir 
que o Banco do Brasil venha a sofrer conseqüências de difícil corre
ção, como se deu com tantos órgãos e empresas governamentais. 

Agredir, violentar um corpo de funcionários tão qualificado 
como o é o do Banco do Brasil é, além de injusto, erro que terá as pio
res conseqüências, a curto prazo, para aquele estabelecimento de 
crédito. 

Os Srs. Mário Henrique Simonsen e Karlos Rischbieter não 
devem e não podem ficar indiferentes. Ao contrário, devem pro
curar, deixando de lado técnicos e burocratas, ouvir as aspirações de 
um corpo de servidores excelente, de cujo entusiasmo muito depende
rá o futuro daquela instituição, cujo poderio não se manterá à custa 
de amesquinhamento e injustiças contra os que a ela servem. 

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

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portella) - Nada mais haven
do que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 65, 
de 1977 (n9 1:486-B/75, na Casa de origem). que a-crescenta o 
item XL, ao art. 89 da Lei n9 5.108, de 2( de setembro de 1966 
(Código Nacional de Trânsito), tendo 

PARECERES, sob n\'>s t.040 e (.04 t. de 1977, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade;e 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável. 

-2-

Dis.cussão. em turno único, do Projeto de Let da Câmara 
nl' 135, de 1977 (nl' 4.458-A/77, na Casa de origem). de iniciativa do 
Senhor Presidente da República, que dispõe sobre complementação 
de o bras e serviços de engenharia já licitados. tendo 

PARECERES FAVORÂVEIS, sob n9s 1.324 e 1.325, de 1977, 
das Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 
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-3-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado nl' 95, de 1977. do Sr. Senador Franco 
Montara. estabelecendo que a atualização de tributos não poderá 
exceder o índice oficial da correção monetária, tendo 

PARECERES. sob nl's 356 e 908, de 1977, da Comissàó:---
- de Constituição e Justiça - 11' pronunciamento: pela 

inconstitucionalidade. com voto vencido dos Srs. Senadores Accioly 
Filho e Italivío Coelho: 21' pronunciamento (reexame solicitado em 
Plenário): ratificando seu parecer anterior. Com voto vencido dos 
Srs. Senadores Cunha Lima, Dirceu Cardoso, Orestes Quércia e 
Nelson Carneiro. 

-4-

Di,<,cu~sào, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridici~ 
dade, nos termos do 3rt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de 
Lei do Senado n9 211, de 1977, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, 
que altera a exigência de exame psicotécnico para motorista amador, 
tendo 

PARECER, sob n9 943, de 1977, da Comissão: 
- de Constituiçào e Justiça, pela injuridicidade. 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta~se a sessdo às /8 horas e 55 minutos.) 

ATAS DAS COMISSOES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
3' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA 

EM 14 DE MARÇO DE 1978 

As dez horas do dia quatorze de março de mil novecentos e se
tenta e oito, sob a presidência do Sr, Senador Daniel Krieger, presen
tes os Srs. Senadores Wilson Gonçalves, Jose Sarn~, _ O$ires Tei· 
xeira, Helvídio Nunes, Italívio Coelho, Mattos Leão e Leif.C Chaves, 
reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente dá inicio aos 
trabalhos da Comissão. Dispensada a leitura da ata da reunião ante· 
rior é, em seguida, dada como aprovada. 

Com a palavra, o Sr. Senador Wilson Gonç_a1ves relata pela 
constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Lei do Senado 
n'? 11/78 - Reajusta Os vencimentos dos servidores do Senado Fede
ral, e dá outras providências. Em discussão e votação, é aprovado o 
parecer PN unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a re1..lnjaQ_Lavrando eu, 
Maria Bueno Brandão, Assistente, a presente Ata, que, lida e apro
vada, serã assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE AGRICULTURA 

I' REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 14 DE MARÇO DE 1978 

Às dez horas e trinta minutos do dia quatorze de março do ano 
de mil novecentos e setenta e oito, sob a presidência _do Sr. Senador 
Agenor Maria - Presidente, presentes os Srs. Senador!!:~ Saldanha 
Derrzi. Adalberto Sena e ItaHvio Coelho, reúne-se a Coniissão de 
Agricultura, na Sala Clóvis Bevilacqua. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. 
Senadores Otair Becker, Benedito Ferreira, Roberto Saturnino, 
Mattos Leão e Murilo Paraíso, 

1:. dispensada a leitura da ata anterior que, em seguida, é dada 
como aprovada. 

O Sr. Presidente, dando inicio aos trabalhos, concede a palavra 
ao Sr. Senador Saldanha Derzi para relatar o Projeto de Lei da 
Câmara nS' 4, de 1978, que autoriza o Instituto Nacional de Colo
nização e Reforma Agrária - INCRA, a doar o imóvel que men· 
ciona, concluindo pela aprovação do Projeto. 

Colocado o parecer cm votação e discussão, é: o mesmo aprova· 
do por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Claudio Carlos Rodrigues Cósta, Assistente da: Comissão, a presente 
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer 
sobre o Projeto de Lei nl' 27, de 1977 (CN), que "autoriza a 
Uniào a ceder direito de subscrição nos aumentos de capital so~ 
cial da Indústria Carboquímica Catarinense S/A. - ICC, e dã 
outras providências". 

ATA DA I' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 8 DE MARÇO DE 1978 

Às dezesseis horas_do dia oito de março do ano de mil novecen
tos e setenta e oito, na Sala Clóvis Bevilacqua, presentes os Srs. Sena
dores Cattete Pinheiro, Lenoir Vargas, Luiz Cavalcante, Murilo 
Paraiso, Otair Becker, Evelásio Vieira e os Srs. Deputados Pedro 
Collin, Adhemar Ghisi, Wilmar Dallanhol, Aroldo Carvalho, César 
Nascimento, Israel Dias-Novaes e Walber Guimarães, reúne-se a 
Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo e 
-parecer sobre o Projeto de Lei nl' 27, de 1977 (CN), que ""autoriza a 
União a ceder direito de subscrição nos aumentos de capital social da 
Indústria Carboqutmica Catarinense S/A. - ICC, e dá outras provi
dências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado· 
res Arnon de MeUo, Dinarte Mariz, Milton Cabral, Roberto Saturni
no e Agenor Maria e _os Srs. Deputados Dib Cherem, Henrique 
Córdova, FranciscO Libardoni e Laerte Vieira. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Sr. Senador Luiz Cavalcante, que declara instalada a 
Comissão. 

A fim de cumprir dispositivo regimental, o Sr. Presidente escta
recce que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice·Presidente. 
Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Luiz Cavalcante convida 
para funcionar como escrutinador o Sr. Deputado César Nascimen
to. 

Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Evelásio Vieira 
Em branco ........ . 

Para Vice-Presidente: 
Senador Otair Becker 

13 votos 
1 voto 

13 votos 
En1 branco .................................... 1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice~Presi
dente, os Srs. Senadores Otair Becker e Evelásio VieÍra. 

Assumindo a Presidência, I) Sr. Senador Eve!ásío Vieira agra
dece em nome do Senador Otair Becker e no seu próprio a honra 
com que foram distinguidos e designa o Sr. Deputãdo Adhemar Ohi
si para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e para 
corlStar eu, Eliete de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei a 
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presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, 
demais membros da Comissã,.o. e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 113. 
de 1977 (CN), que submete à deliberaçào do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n9 1.582, de 17 de novembro de 
1977, que Haltera o Decreto-lei n'? 1.438, de 26 de dezembro de 
1975. que dispõe sobre o Imposto sobre 05 Serviços de 
Transporte Rodoviário Intermunicipal e Interestadual de 
Passageiros e Cargas (ISTR )". 

ATA DA 2' REUNIÃO, REALIZADA 
EM 8 DE MARÇO DE 1978 

Ãs dezesseis horas do di~ oito de março do ano de mil novecen
tos e setenta e oito, na Sala "Clóvis Bevilácqua", reúne-se a 
Comissão Mista, incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem 
n9 113, de 1977 (CN), que submete à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n9 1.582, de 17 de dezembro de 1977, 
que "altera o Decreto-lei n9 1.438, de 26 de dezembro de 1975, que 
dispõe sobre O Imposto sobre os Serviços de Transporte Rodoviário 
Intermunicipal e Interestadual de Passageiros e Cargas - ISTR", 
presentes os Senhores Senadores Alexandre Costa, Luiz Cavalcante, 
Murilo Paraiso, Otto Lehmann. Ruy Santos) Saldanha Derzi, 
Wilson Gonçalves e Evclásio Vieira e os Srs. Deputados Adríano 
Valente, Joir Brasileiro, Murilo Rezende, Passos Porto, OCladliQ de 
Almeida e Francisco Rocha. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Lourival Baptista, Evandro Carreira e Roberto Saturnino 
c os Srs. Deputados Wilmar Guimarães, Abel Ávila. Nabor Júnior, 
HéliQ de Almeida e. Otávío Ceccato. 

O Senhor Presidente, Senador Evelásio Vieira, ao constatar a 
existência de número regimental, declara abertos os trabalhos da 
reunião, e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior que, em 
seguida, é dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Rela
tor da matéria, Deputado Passos Porto, que emite parecer favorável 
à Mensagem n9 113, de 1971 (CN), nos termos de Projeto de Decreto 
Legislativo que oferece como cQnclus_ão. 

Colocado em votação, é o parecer aprovado Sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, 

para constar. eu. Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da 
Comissão, lavrei a presente Ata. que, lida e aprovada, é assinadi:! pe
lo Senhor Presidente e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Do Congresso Nacional, incumbida de estudo e parecer 
sobre a Mensagem 0 9 112, de 1977 (CN), que submete à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do De.creto-Iei 
nQ 1.581, de 3 de novembro de 1977, que uexclui a aplicação 
do art. II do Decreto-lei n9 37, de 18 de novembro de 1966, 
aos casos que especifica, extingue créditos tributários, e dá 
outras providências". 

ATA DA 2' REUNIÃO, REALIZADA 
EM 9 DE MARÇO DE 1978 

Às dezesseis horas do dia nove de março do ano de mil novecen
tos e setenta e oito, na Sala "Clóvis Bevilácqua", presentes os 
Srs. Senadores Heitor Dias, Luíz Cavalcante, Renato Franco, 
Saldanha Derzi, Evandro Carreira e Roberto Saturnino e os 
Srs. Deputados Moac::yr Dallll, Joir Brasileiro, Murilo Rezende, 
Vicente Vuolo, Athiê Coury e Aloísio Santos, reúne-se a Comissão 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 112, de 
1977 (CN), que submete à delibera.ção do Congresso Nacional o 

'texto do Decreto-lei n9 1.581, de 3 de: novembro de 1971, que ~'exc1ui 
a aplicação do art. II do_D.ecreto-lei n' 37, de 18 de novembro de 

1966, :..10S casos que especifica, extingue créditos tributários, e dá 
outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Altevir Leal. Domtcio Gondim. Lourival Baptista, Virgflio Távo
ra e Cunha Lima e os Srs. Deputados Angelino Rosa, Wilmar 
Guimarães. Jorge Moura, Plorim Coutinho e João Cunha. 

Em seguida, é dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, 
que logo após é dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente, Deputado Moacyr DalJa, conCe
de LI palavra ao Sr. Senador Saldanh<\ Derzi, Relator da matéria, 
que emite parecer favorável nos termos de Projeto de Decreto 
Legislativo. 

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, cu. Elicte de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei a pre
sente Ata, que, lida e aprovada, serã assinada pelo Sr. Presidente e 
vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta 
de Emenda à Constituição n9 t, de 1978-CN, que Hdispõe 
~bre a elegibilidade, nas hipóteses que menciona, do cônjugue 
e dos parentes consangüíneos ou afins, até O terceiro grau, ou 
por adoçào, do Presidente da República, de Go~ernador de 
E.stado ou de Território, de Prefeito ou de quem os haja substi
tuído dentro de 6 (seis) meses anteriores ao pleito eleitoral". 

ATA DA I' REUNIÃO (INSTALAÇÃÓ), 
REALIZADA EM 9 DE MARCO DE 1978 

-Aos vinte dias do mês de marco do ano de mil novecentos e 
setenta e oito, às dezesseis horas e trinta minutos, na sala Clóvis 
Bevilacqua, presentes os Srs. Senadores Altevir Leal, Heitor Dias. 
Helvídlo Nunes. Henrique de La Rocque, Osíres Teixeira. Saldanha 
Dcrzi e os Srs. Deputados Nosser Almeida, Gomes da Silva, 
Adriano Valente, Humberto Lucena, Sérgio Murilo.e Joaquim Bevi
lacqua, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional. incum~ 
bida de examinar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n9 01, de 1978-CN. que "dispõe sobre a elegibilidade, 
mlS hipóteses que menciona, do cõnjugue e dos parentes consa
gi.lLneos ou afins, até o terceiro grau, ou por adoçâo, do Presidente da 
República, de Governador de Estado ou de Te.rritório, de Prefeito ou 
de quem os haja substituído dentro de 6 (seis) meses anteriores ao 
pleito eleitoral". -

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena
dores Augusto Franco. Braga Júnior, Nelson Carneiro, Leite 
Cha ves. Orestes Quércia e os Srs. Deputados Da)'l de Almeida. Wil
mar Guimarães, Abel Ávila. Celso B<:trros e Aldo Fagundes. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume· a 
Presidência, eventualmente, o Sr. Senador Henrique de La Rocque, 
que declara instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Sr. Presiden_te escla
rece que irã proceder a eleição do Presidente e do .Vice-Presidente. 
Distribuídas as cédulas. o Sr. Senador Henrique de La Rocque 
convida o Sr. Deputado Joaquim Bevilacqua para funcionar como 
escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Leite Chaves ...... , ................ <.o_.~. l2 voto~ 

Para Vice-Presidente: 
Senador Heitor Dias 
Senador Helvídio Nunes 

.. , ........... -.... ·~-: __ -__ IOvotos 

.................... _ ... 2votos 

São declarlldos eleito!~. respectivamente. Presidente e. Vice
Presidente, os Srs. Senadores Leite Chaves e Heitor Dias. 



360 Quarta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1978 

Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Heitor Dias agradece 
em nome do Sr. Senador Leite Chaves e no seu próprio a honra com 
que foram di~ünguidos e designa o Sr. Deputado Adriano Valente 
para Relatar a Proposta. Esclarece o Sr. Presidente que o prazo. para 
a apn.:scntaçi.\o de emendas penllltc a Comissão. será dos dias 10 a 17 
do corrente. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para cons
tar, eu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comis-são, lavrei a presente 
Ata. que. lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, demais 
membros da Comissào c vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre II Mensagem nQ 3, de 
1978 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacional 
o texto do Decreto-lei n'? 1.585, de 30 de novembro de 1977, 
que' 'concede isençio dos impostos de importação e sobre pro
dutos industrializados ao material que indica, importado pela 
ARSA - Aeroportos do Rio de Janeiro S/A ". 

ATA DA I' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 10 DE MARÇO DE 1978 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia dez de março do ano 
de mil novecentos e sctenta e oito, na S.ala Clóvis Bevilácqua, reúne
se a Comissào Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensa
gem n'? 3, de 1978 (CN), que submete à deliberação do Congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei nQ 1.585, de 30 de novembro de 
1977, que '~concede isenção dos impostos de importação e sobre 
produtos industrializados ao material que indica, importado pela 
ARSA - Aeroportos do Rio de Janeiro S/A", presentes os Se
nhores Senadores Henrique de La Rocque, João Calmon, Lourival 
Baptista, Otto Lehmann, Luiz Cavalcante, Saldanha Derzi, Wilson 
Gonçalves. Evandro Carreira e Evelásio Vieira c os Srs. Deput:.ldos 
Daso Coimbra, Jonas Carlos e Henrique Pretti. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores Alexandre C05t;.t e Lázaro B:.lrboza e os Srs. Deputados 
Nina Ribeiro, Jarmund Nasser, Abel Ávila. Brigido Tinoco, Daniel 
Silva. Erasmo Martins Pedro. José Bonifácio Neto e GenivaJ Tourt~ 
oho. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Senhor Senador Henrique de La Rocque, que declara 
instaI:.1da a Comissão. 

A fim de cumprir dispositivo regimental, o Senhor Presidente 
eventual esclarece que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice
Presidente. Distribuídas as cédulas, 9 S_enhor. Presidente convida 
para funcionar como escrutinador o Senhor Senador Wilson 
Gonçalves. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Brigido Tinoco ............. _ ......• _ .• _~ 12 votos 

Para Vice-Presidente: 
Deputado Daso Coimbra ........................ 11 votos 
Embranco ...............• ____ ....• ____ ..•..... I voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Y.ice-Pre.si
dente da Comissào, os Senhores Deputados Brigido Tinoco e Daso 
Coimbra. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Daso Coimbra, 
Vice-Presidente da Comissão deito, agradece em nome do Deputado 
Brigido Tinoco e no seu próprio a honra com que fomm distinguidos 
e designa o Senhor Senador Saldanha Derzi para relatar a matéria. 

_ Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, 
para constar, eu, Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comis
são, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente, demais Membros da Comissão e vai à 
publicação. 
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MESA 

Presidente: 3q·Secretdrio: 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

líder 

Petrónio Portella (ARENA - PI) Henrique de lo Rocque (ARENA - MA) 

Eurico Rezende 
Vice-Líderes 
Heitor Dias 

Helvídio Nunes 
José Sorney 
Mattos LeCio 

OSI'r&5 Teixeira 
Otto lehmann 

Saldanha Derzi 
Virgílio Távora 

1 Q·Vice·Presidente: 

José Lindoso (ARENA - AM) 4Q·Secretório: 

Renato Franco (ARENA - PA) 

29-Vice·Presidente: 

Amaral Peixoto (MOS - RJ) 

1 q-Secretório: 

M .. ndes Canole (ARENA - MT) 

29-5ecretdrio: 

Mauro Benevides (MOS - CE) 

COMISSÚES 

Oiretar: José Soares de Oliveira Fílho 

local: Anexo II - Térreo 

Telefones: 23-6244 e 25-8505 - Ramais 193 e 257 

Suplentes de Sec retário: 

Altevir leal (ARENA - AC) 

Evandro Carreiro (MOS - AM) 

Otair Becker (ARENA - SC) 

Braga Junior {ARENA - ANI} 

LIDERANÇA 00 MOB 
E DA MINORIA 

líder 
Franco Montora 

Vice-lideres 
Roberto Saturnino 

Itamar Franco 
Gilvon Rocho 

Lázaro Borbozo 
Danton Jobim 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Dinorte Mariz 
Vice·Presidente: Evondro Carreiro 

Titulare~ Suplentes 

A) SERViÇO DE COMISSÚES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

1. Soldanha Derzi 

Chefe, Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

Lacal: Anexo II - Térreo 

Telefone: 25·8505 - Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otair Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. Italívio Coelho 

4. Murilo Paraíso 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 

Vice-Presidente: Otoir Becker 

Suplente5 

ARENA 

1. Dinorte Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3. Matt,Os LeCio 

S. Vasconcelos Torres 

MOS 

1. Agenor Maria 1. Adalberto Seno 

2. Roberto Saturnino 2. Evelásio Vieira 

Assistente: Claudio Carlos Rodrigues Costa - Ramais 301 e 313 

Reuniões, Terças·feiras, à5 10,30 horas 

Local: Sola "Clóvis Bevilácqua" - Anexo II - Ramal 623 

2. Jarbas Passarinho 2. José Sorney 
3. Dinorte Mariz 
4. Teotônio Vilela 

3. Otair Beck~r 

5. Braga Junior 
MOS 

1. Agenor Mario 1. Evelósio Vieira 
2. Evondro Carreiro 2. Gilvon Rocho 

Assistente: lêdo Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões, Terço~.feiros, os 10:00 horos 
Local, Solo "Clóvis Bevilcicqua" - Anexo II - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

-Titulares 

1. Accioly Filho 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
1 Q-Vice·Presidente: Accioly Filho 
2Q·Vice·Presidente: leite Choves 

Suplanta~ 
ARENA 

1. Mattos leão 
2. Gustovo Coponemo 2. LenoirVorgos 
3. Doniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Helvidio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. Itolivio Coelho 
9. Otta Lehmann 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. Leite Choves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Brassard 
5. Orestes Quércia 

MOS 

3. Arnon de Mello 
4. Vqsconcelos Torres 
5 .. Milton Cobrol 
6. José Sorney 

1. Franco Montoro 
2. lcizaro Borboza 
3. Cunho Limo 

Assistente: Mario Helena Bueno Brandão - Ramal 305 
Reuniões: Quartos·feiros, às 10:00 horas 
Local: Solo "Clóvis Bevilcicquo" - Anexo [I - Ramal 623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Murilo Paraiso 

3. Caftete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Derzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Távora 

8. Alexandre Costa 

l. Itamar Franco 

2. Lázaro Barboza 

3. Adalberto Seno 

COMPOSiÇÃO 

Prdsidente, Wilson Gonçalves 

Vlce·Presidente: Itamor Franco 

Suplentes 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junlor 

4. Altevir leal 

.5. luiz Cavalcante 

MOS 

1. Evandro Carreiro 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quintas·feiras, às 10100 horas 

local: Solo "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramois 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Marcos Frl!itire 

Vice-Presidente: Vasconcelos Torres 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Mir,on Cabral 1. Caflete Pinheiro 

2. Arnon de MelIo 2. Augusto Franco 

3. José Guiomard 3. José Samey 

4. luiz Covalcante 4. Oomido Gandim 

5. Murilo Paraíso 5. Jarbas Paisarinho 

6. Vasconcelos Torres 

7. Oinart ... Mariz 

8. Otair Becker 

MOS 

l. Franco Montoro 1. Agenor Maria 

2. Marcos Freire 2. Orestes Quércia 

3. Roberto Satumino 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 

Reuniões: Quartos-feiras, às 10:30 horas 

locol: Sola "Rui Barboso'~- Anexo 11- Ramais 621 e716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Joào Calmon 

Vice-Presidente: Evelóslo Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Torso Outra 1. Helvídio Nunes 

2. Gustavo Caponema 2. Ruy Santos 

3. João Colmon 3. Arnon de Mello 

4. Otto lehmann 4. Heitor Dias 

5. Jarbas Passarinho 

6. Cottete Pinheiro 

MOS 

,. Evelósio Vieira 1. Franco Montoro 

2. Paulo Brossord 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz ~ Ramal 598 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

loC"al: Sala "Clóvis Bevilcicqua" - Anexo II - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Paulo Bro$sard 

Vlce~Presjdente: Domicia Gondim 

Titulares 

ARENA 

1. Teotônio Vil.ela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domkio Gondim 

5. Helvídio Nunes 

6. lenoir Vargas 

7. Mattos leóo 

8. Ruy Santos 

9. Braga Juniar 

10. Tarso Outra 

11. Virgílio Tcivora 

12. Magalhães Pinto 

MOS 

1. Paulo Brossard 

2. Evelcisio Viejra 

3. Gilvan Rocha 
• 4. Roberto Soturnino 

5. Cunho lima 

Assistente: Cdndido Hippertt - Ramal 676 

Reuniões: Quintas·feiras, às 9:00 horas 

Suplentes 

1. Cottete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

5. Josá Guiomard 

6. José Samey 

7. Saldanha Derzi 

1. Danton Jabim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

local: Sala "Cl6vis BevilócquaH 
- Anexo 11- Ramal 623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice-Presidente: Orestes Quércia 

Titu[ares Suplentes 
ARENA 

1. Jesse Freire I. Braga Junior 
2. Ruy Santos 2. Virgílio T óVoi"a 
3. lenoir Vargas 3. Osires Teixeira 
4. Jarbos Passarinho 4_ Domlcio Gondim 

5. lourival Baptista 
6. Accioly Fi lho 

MOS 

'. Franco Montoro 1. Lázaro Barboza 
2. Orestes Quércia 2. Cunho Lima 
3. Nelson Carneiro 

Assistente, Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11,00 horas 
local, Solo "Clóvis Bevi[cicqucr" - Anexo U - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente, Jarbas Pauarinho 
Vice-Presidente: luiz Cavalcante 

Titu[ores Suplentes 
ARENA 

1. Milton Cabral 1. José Guiomard 
2. Domício Gondim 2. Murilo Paraiso 

3. Arnon de Mello 3. Virgílio Távora 

4. luiz Cavalcante 
5. Jarbas Passorinhr;> 

MOS 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 

2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões, Quartas-feiras, às 10,OOhoras 

local: 50[0 "Rui Barboza" - Anexo [I - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1. He[vidio Nunes 
2. Otto lehmann 
3. Saldanha Derzi 

,. Danton Jobim 
2. Adalberto Seno 

COMPOSiÇÃO 

Presidente, Adalberto Seno 
Vice-Presidente: Helvldio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgílio TáVora 
2. Arnon de Melto 
3. Jarbas Passarinho 

MOS 
1. Dirceu Cardoso 

Assistente, Mario Carmen Castro Sotiia-......:..~õ-mQI134 
Reuniões: Quintas-feiras, os 12:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo II - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Maga[hães Pinto 

19-Vice-Presidente: Saldanha Derzi 

29-Vice-Presidente: Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgilio Távora 

4. Jessé Freire 

5. Arnon de MelJo 

6. Saldanha Derzi 

7. José Sarney 

8. Joóo Calmon 

9. Augusto Franco 

10. Oito lehmann 

,. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Choves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MOS 

Assistente, Cdndido Hippertt - Rama[ 676 

Reuniões: Terças-feiras. os 10:30 horas 

Suplentes 

1. Accio[y Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3. Helvídio Nunes 

4. Domkio Gondim 

5. Jarbas Passarinho 

6. Luiz Cav:okante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Bro$sard 

3. Roberto Saturnino 

local, Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇi\O 

Presidente: Ruy Santos 

Vice-Presidente: Altevir le.s'[ 

Titu[ares 

1. A[tevir leal 

2. Ruy Santo~ 

3. Cattefe Pinheiro 

4_ Fausto Costela-Branco 

5. lourival Baptista 

1. Ada[berto Sena 

2_ Gilvan Rocha 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

1. Saldanha Dorzi 

2. Italivio Coelho 

3. Osires Teixeira 

1. Benjamim Farah 

2. Cunho limo 

Assistente: lêda Ferreira do Rocha - Rama[ 312 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11 :00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa" - Anl;lxo 11- Ramais §21 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAl- (CSN) 

Titulore~ 

1. José Guiomord 

(7 membro~) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice-Presidentl!l: Augu~to Franco 

Suplentes 
ARENA 

1. AJI!lx.ondre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgílio Tóvoro 3. Dinarfe Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MOS 
1. Ada~berto Sena 1. Agenor Maria 
2. Beniamim Farah 2. Dirceu Cardoso 

A5~istente: lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quarfa~-feiras, às 9:00 hora~ 
local, Sala "Rui Barbosa" - Anexo II - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERViÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1. lenoir Vorgas 
2. Accialy Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Derzi 

1. Benjamim Faroh 
2. Itomar Franco 

COMPOSICÃO 

Presidente, Benjamim Farah 
Vice-Presidente: lenoir Vargas 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

1. Alexandre Cosfa 
2- Gustavo Capanema 
3. Mattos let50 

1. Danton Jobim 
2. Lázaro Barboza 

As:s.istente, Sania Andrade Peixoto - Ramal 307 
Reuniões: Quintas·feiras. às 9:0Qhoras 
Local, Sala "Rui Barbosa" - Anexo II - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚ BUCAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lourival Baptista 
Vice-Presidente: Alexandre Costa 

Titulares SupJent~ 
ARENA 

1. Alexandre Costa 1. Otto lehmann 
2. Luiz Cavalcante 2. Teot6nio Vilela 
3. Braga Junior ~, Wilson G9nçalves 
4. lourivol Baptista 
5. Mottos leão 

MOS 
1. Evandro Carreira 1. Lázaro Barboza 
2. Evelásio Vieira 2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reuniões: Terças.feiras. às 10:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo II - Ramais 621 e 716 

B) SERViÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local: Anexo 11- Térreo 
T elefon~, 25·8505 - Romal 303 
1} Comissões Temporárias poro Proietos do_Congresso NO'c.1onal 
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3} Comissões 'Especiais e de Inquérito. e 
4) Comissão Mista do Proieto de lei Orçamentário (arf. 90 do Roglr.·,ento. 

Comum). 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Alfeu de Oliveira - Ramal 674; Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 598; 
Mauro Lopes de Sá - Ramal 310. 

SERViÇO DE COMISSÓES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIÓES DAS COMISSCES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1978 

l'!CRAS TERÇA S A L A S .. ASSrSTENl'E HORAS QUINTA S A L A S ASSISTEl11'E 

-~ 

C.T. RUY BARBOSA RONALOO 09:00 C.P. C-LdVIS BE\I'ILA:C-..uA CANDlDO 
Ramais - 621 e 71' Ramal - 623 

10:00 

C.A.R. CLCl\I'IS BE\I'IUCQUA LEDA 09:30 C.S.P.C. RUY BAlUlOSA SONIA 
Ramal - 623 Ramaul - 621 • 71 

C.A. CLClvIS BE\I'ILftCQUA CULJDIO C.E.C. CLOVIS BEVI LJl:CQ!JA CLEIDE 

10:J()"-
Ramal - 623 CúS1'A 

10:00 
Ramal - 62J 

C.R.E. RUY BARBOSA C1\NnIOO C.D.F. RlJY BArulOSA RONALDO 
Ramal.s - 621 e 716 Ralr a~s - 621 e 716 

HORAS C,JAETA 5 A L A S ASSISTENTE C.L.S. CLOVIS BEVIL.(CQUA 
Ramal - 623 

DA.lIIEL 

11:00 
09:0_0 C.S.N. RlJY BAR.9OSA LEDA RUY BARBOSA 

C.S. LEDA Ramal.s - 621. e 716 Ramal.a - 621 • 71 

C.C.J CLdVIS BEVILJl:CQUA lIARIA 12:00 C.R. 
CLClVIS BEvrUCQUA "RIA 

10:00 
Ramal - 62J HELENA Ramal - 62] CARMEM 

C.M.E. RUY BARBOSA RONALDO 
Ramal.!!! - 621 II 716 

10:JO C.E. RUY BABBOSA 
Ramais - 621 II 716 

DANIEL 
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ANO XXXIII - N' 010 QUINTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 1978 BRASluA· DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

I - ATADA 14' SESSÃD, EM 14 DE MARÇO DE 1978 

I. [ - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Oficio do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

- No;> 8f78-PjMC, soltcitando a retificação dos dados cons
tantes do Ofício 09 S;05/77 (D'? 6j77-PjMC, na origem), qu-e en
caminhou ao Senado cópias das notas taquigráficas e do ac6rdào 
proferido pdo Supremo Tribunal Feder31 nos autos do Recurso 
Extraordinário no;> 84.480, do Estudo do Rio Grande do SuL 

1.2.2 - Pareceres 

Referentes às seguinte:s matérias: 

- Projeto de Rcsoluç1io DI' 113/77. que-suspende a exeCução 
do * I'" do art. 4.9 du Lei nl' 682, de 31 de dezembro de [969, do 
Município de Ipuã. Estado de São Paulo. tRedação final.) 

- Projeto de Resolução nl' 115(77. que suspende a execução 
das Instruções GR n~ 5(68. de 25 de abril de 1968, do Dç:parta
menta da Receita da Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo. (Redusão final.) 

1.2.3 - Comunicacão da Presidência 

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

1.2.4 - Leitura de Projetos 

- Projeto d.e Lei do Senado nl' 19(78-Complementar, de au
toria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a redação de 
di.~posjtívos da Lei Complementar n° 25, de 2 dejulho de 1975. 

- Projeto de Lei do Senado n9 20(78, de autoria do Sr. Se
n:.ldor Jarbas Passarinho, que institui o "Dia do Conferente de 
Carga e Descarga dos Portos Nacionais". 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SE\'A.DOR EURICO REZE.'\'VE- Transcurso do 4Ç> ani
versário do Governo do Presidente Geisel. Mensagem Presiden
cial enviada :.lO Congresso Nacional por ocasião da inst:.dação da 
presente sessão legislativa. 

SENADOR MARCOS FREIR,E, pela Liderança - Apreeiu
ção do tema politico inserido na Mensagç:m Presidencial, a pro
pósito do discurso de seu antecessor na tribuna. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO-Centenário de 
nascimento do ex-Senador Fernando de Mello Viana. 

O SR. PRESIDENTE - Fala associativa- em_ nome da 
Mesa. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO-Agradecimento ao 
Sr. Ministro do Interior, pelas medidas determinadas por S. Ex~ 

de socorro às populações das cidades de Marabá ç Tucuruí, atin
gidas por fortes cheias. 

SENA DOR ORESTES QUtRCIA - Registro da presença. 
na Casa, de comitiva de Prefeitos do Estado de São Paulo. que 
aqui vieram tmtar de assunto do interesse das comunas daquele 
Estado. 

SENADOR VIRG1UO TÁVORA, como Líder- Visita do 
Presidente Geisel à República Federal da Alemanha. 

1.2.6 - Requerimentos 

- No;> 24(78, de autoria do Sr. Senador Benjamim Farah, so° 
licitando que não sejam realizadas sessões do Senado no.., JiH~ 2_' 
e 24 do corrente, nem haja expediente em sua Secretanu.. Apro
vado. 

- Nl) 25/78. de autoria do Sr. Senador O"tto Lehmann. soli
citando ~eja reparado lapso apontado na Resolução n9 125/77, 
do Senado, na parte que menciona. ---

~ [.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei ~a Câmara nÇ> 65/77 (n9 [.486-B(75, na Ca
sa dc_.origcm), que acrescenta o item XL ao artigo 89 da Lei 
n9 5.108. de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trân
sito). Rejeitado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei da Câmara nl) 135/77 (nl) 4.458-A(77, na 
Casa de origem). de iniciativa do Senhor Presidente da Repú
bli..:a, quc dispõe sohre complementação de obras e serviços de 
engcnhuria já licitados. Discussào encerrada, voltando às eomis· 
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sões compctentes. em virtude de recebimento de emenda em 
plenário, após usarem da palavra em sua discussão os Srs. 
Senadores Itamar Fnmco, Dirçeu Cardoso eJosé Sarney. 

- Projeto de Lei do Senado n'1 95/77. do Sr. Senador Fran· 
co Montoro. estabelecendo que a atualização de tributos nào po
derá exceder o índice oficial da correçào monetária. (Apreciação 
preliminar da constituciona"Jidade). Discussão encerrada. vol~ 

tando ii comissão competente. em virtude de recebimento de 
emenda em plenário. 

- Projeto de Lei do Se-nado n'1 211/77, do Sr. -Senador Vas
concelos Torres. que altera a exigência de exame psicotécnico 
para motorista amador. (Apreciação preliminar da juridicidade.) 
Rejeitado. Ao Arquivo. 

IA - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVANDRO CARREIRA - Importância do 
potencial científico da hiléia amazônica para o desenvolvimento 
da tecnologia nacional. 

SENADOR JHAURO BENEVIDES-Cerimônia de inau~ 
guração da segunda torre da Catedral de Fortaleza-CE. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Considerações sobre 
as distorções e anomalias que estariam ocorrendo na organiza~ 
çào do serviço público civil. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -49 universário do 
Governo do Presidente Ernesto Geisel. 

1.5 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2 - ATA DA IS'SESSÁO, EM IS DE MARÇO DE 1978 

2.1-ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Leitu.-a de Projeto 

- Projeto de Lei do Senado n'1 21/78, de autoria do Sr. Se
nador Nelson Carneiro, que dá nova redação ao parágrafo único 
do art. 566, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

2.2.2 - Requerimento 

- N9 26/78, de urgência. para o Projeto de Lei da Câmara 
n<:> 9178, que reajusta os vencimentos e salários dos servidores da 
Câmara dos Deputa::ios, e dá outras providências. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Men
sagem n'l 55/78 (n\' 67/78, na origem), pela qual o Senhor Presi~ 
dente da República submete ao Senado a escolha do Sr. Ramiro 
Etysio Saraiva Guerreiro. Ministro de Primeira Classe, da Car~ 
reira de Dip!omata, pura ex.creer a função de Embaixador do Bra
siljunto à República Francesa. Apreciado em sessão secreta. 

2.4 - MATERIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Projeto de Lei da Colmara n9 9/78, em regime de urgên~ 
cia, nos termos do Requerimento n\> 26/78, lido no Expediente. 
Aprovado, após pareceres das comissões competentes. Ã sanção. 

2.5 - DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Discrepâncias que 
estariam ocorrendo na política salarial do País. 

2.6 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÕXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES AN
TERIORES 

- -~ Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão do 
dia 13-3-78. 

- Do Sr. Senador Leite Chaves. proferido na sessào do dia 
14·)-78. 

4- ATA DE COMISSÃO 

5 - MESA DlRETORA 

6- LIDERES E VICE-LlDERES DE PARTIDOS 

7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 14~ SESSÃO, EM 15 DE MARÇO DE 1978 
4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA, JOSÉ LINDOSO. 
AMARAL PEIXOTO E HENRIQUE DE LA ROCQUE. 

AS 14 !fORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENA DORES: 

Adalberto Sena - José Li.nd_oso - larbus Passarinho - Rena
tQ Franco - Alexandre Costa - Petrônio Portella - Mauro 8enevi~ 
~s - Virgílio Távora - Wilson Gonçalves - Agenor Maria - Míl
ton Cahral - Cunha Lima - luiz Cavalcante - Augus.to Franco
Lourival Baptista - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso 
_ Eurico Rezende - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Ben~ 
jamim Farah - Hugo Ramos - Nelson Carneiro - Itamar Franco 
- Franco Montara - Orestes Quércía - Otto Lehmann - Láz:.lro 
BarboLa - Italívio Coelho - Mendes Canale - Saldanha Derzi -
Accioly Filho - Evelásio Vieira - Duniel Krieger. 

o SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - A lista de presença 
acusa o compótrecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental. decluro aberta a sessão. 

o Sr. [\>~Secrelário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o .\'eguime 

EXPEDIENTE 

OFICIO 

Do Pr{'si!lentedo Supremo Trihunal Ft:'daal 

NQ Sj78-P/MC, de 13 do corrente. solicitando u retificação dos 
dados constantes do Ofício n':> S/05/77 (n'" 6/77~P!MC na origem), 
de 24 de março de 1977, que encaminhou ao Senado cópias das notas 
tU4uigráficas e do acórdào proferido pelo Supremo Tribunal Federal 
IlOS autos do Recurso Extraordinário n'? 84.480. do Estado do Rio 
Grandc do Sul. 

(À lomi.\".\"ão de CO/7.uituiçào e JU.I"liC'o.) 
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PARECERES 

PARECER N9 36, DE 1978 
Comissão de Rcdaçào 

Redat:ão final do Projeto de Resolucão n9 113, de 1977. 

Relator: Senador Saldanha Oer:z:i 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução 
n'? 113. de .1977, que suspende a execução do § 19 do art. 49 da Lei 
n" 682, de 31 de dezembro de 1969, do Municlpio de Ipuã, Estado de 
São Paulo. 

Sala das Comissões, 15 de março de 1978. - Adalberto Sena, 
Presidente - Saldanha Oerzi, Relator - Helvídio Nunes. 

ANEXO AO PARECER N' 36, DE 1978 

Redação final do Projeto de Resolução nQ 113, de lm7. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VII, da .constituição, e eu, ~ Presi-
dente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N' ,DE \978 

Suspende. por inconstitucionalidade, a execução do § 19 do 
art. 49 da Lei n9 682, de 31 de dezembro de 1969, do Muni
cípio de Ipuã, Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. t suspensa, por inconstitucionalidade, nos ter
mos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida 
em 5 de agosto de 1977, nos autos do Recurso Extraordlnârio 
n9 87.354, do Estad9 de São Paulo, a ex.ecução do § 19 do art. 49 da 
Lei n9 682, de 31 de dezembro de 1969, do Município de Truã, naque-. 
le Estado. 

PARECER N'37, DE 1978 
Comissão de Redação 

Redaçi1:o final do Projeto de Resolução nl' 115, de 1977. 

Relator: Senador Helvídio !';unes 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Re.solução 
n9 1 IS, de 1977, que suspende a execução das Instruções GR n9 5/68 
de 25 de abril de 1968, do Departamento da Receita da Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo. 

Saln das Comissões, 15 de m.:lrço de 1978. - Adalberto Sena, 
Presidente - Heh'ídio Nunes. Relutor - Saldanha Dcrzi. 

ANEXO AO PARECER N' 37, DE \978 

Redação final do Projeto de Resolução n9 t 15, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou; nos termos do art. 
42. ínciso VII, da Constítüição. e eu, .l Presi-
dente, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N' ,DE \978 

Suspende, por inconstitucionalidade. a execução das 
Instruçoões GR n<:> 5/68, de 25 de abril de 1968. do Departa
mento da Receita da Secretaria da Fazenda do Estado de São 
Paulo. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos ter
mos da decisão definitiva do Supremo Tribun'al Federal, proferida 
em 14 de abril de 1971. nos aut.9.s do Recurso Extraordinârio 
n9 71.410, do Estado de São Paulo, a execução das Instruções GR 

n9 5/68, de 25 de abril de 1968, do Departamento da Receita da 
Secretaria da Fazenda daquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE {Petrõnio Portel1a} - O Expediente lido 
vai à publicação. 

Através da Mensagem n9 55, de 1978, o Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. Ramiro 
Elysio Saraiva Guerreiro, Ministro de Primeira Classe. da Carreira 
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto 
à República Francesa. 

Para a apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão 
extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio PorteUa) - Sobre a mesa, 
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 19·5ecretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N' \9, DE I978-COMPLEMENTAR 

H Altera a redação de disposith'os da Lei Complementar 
n'" 25, de 2 de julho de 1975." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O urtigo 49, da Lei Complementar n9 25, de 2 de julho 
de 19i5, russa a viger com a seguinte redução: 

"Art.' 40 A remuneração dos Vereudores não pode ul
tn:lr.lssar. no seu total. os seguintes limites em .relaç5.o aos 
subsídios fixados uos Deputados à Assembléia Legislativa do 
respectivo Estado: 

1- nos municípios com população até 10.000 (dez mil) 
habitantes, 20% (vinte por cento); 

II - nos municípios com população de mais de 10.000 
(dez mil) a 50.000 (cinqüenta mil) habitantes, 30% (trinta por 
cento); 

III - nos municípios com população de mais de 50,000 
(cinqüenta mil) a 100.000 (cem mil) habitantes, 40% (qua
renta ror cento); 

IV - nos municípios com população de mais de 100.000 
(cem mil) a 300.000 (trezentos mil) habitantes, 50% (cin-, 
qüenta por cento); 

V - nos municípios com população de mais de 300.000. 
(trezentos mil) a 500.000 (quinhentos mil) habitantes, 55% 
(cinqUenta e cinco por cento); ",. 

VI - nos municípios com mais de 500.000 (quinhentos 
mil) a 1.000.000 (um milhão) de habitantes, 60% (sessenta por 
cento); 

VII - nos municípios. com mais de 1.000.000 (um 
milhão) de habitantes. 70% (setenta por cento}; 

VIII - nas capitais com populãção até 1.000.000 (um 
milhão) de habitantes, 60% (sessenta por cento); 

IX - nas capitais com população de mais de 1.000.000 
(um milhão) de habitantes, 70% (setenta por cento): 

X -':1 remuneração mínima dos Vereadores será de 10% 
(dez por cento) do sub;.;ídio do Deputado Estadual. podendo, 
nesse caso, a despesa ullrapassar o percentual previsto no art. 
7"'. 

Parágrafo único. A remuneração dos Vereadores dos 
Territórios do Amapá, Rondónia e Roraima será calculada 
com base nos subsídios dos Deputados às Assembléias Le
gislativas dos Estados do Pará, Amazonas e Acre, respectiva· 
mente." 

Art. 29 O art. 7.9, da Lei Complementar n'" 25, de 2 de julho de 
[975, passa:.l viger com u seguinte redaçào: 

"Art. 79 A despesa com a remuneração dos Vereadores 
não poderá, em cada município, ultrapassar, anualmente, 6% 
(seis· por cento) du receita efetivamente realizada no exercício 
imediatamente anterior." 
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Art. 30 Esta lei cemplementar entra em viger na dattl de SUtl 
publicação 

Art. 4" Revegam-se as dispesições em centrário, 

Justifica.ção 
Os critério,,- c limites fixado.s pela Lei Cemplementar nl' 25, de 2 

de julho. de Il175, para a rernunCfaçãe dos Vereadores rlemon!j.
traram, na prá' .c.:, serem extremamente injustos, eis que em muitas 
comunas a rernuneroção dos edis é absolutamente irrisória, nã.o atin
gindo, sequer, no valor de salário. mínimo. regienal. 

Em verdade é precise reco.nhecer que, não. raras vezes, es Ve
readares têm e! ' .. I:\~ despesas de leco.mo.ção para comparecerem às 
sessões da CâmJ.l".\ M~unicipal a que pertencem, sefrende ainda 
outres prejuízos pecuniários. eis qUe cem freqUência são. ferçades a 
faltar ao. serviço. 

Por essas raZÕes, impõe-se sejam alterades os limites fixados 
pela Lei Cemplementar n'il 25/75, a fim de que os edis possam perce
ber remuneração mui': cendizente cem a impertância da função 
pública que exercem. 

Assinale.se, por derruJeiro, que a proposição. inspireu-se em su
gestão que nes f(ll l1ferecid.\ pelo Sr. Manoel Almeida Sampaio., Ve
reador à Câmara \111nidpal de Juguarípe, no. Estado. da Sahia, 

Sala das Ses~ôes. I." de março. de 1978. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇ.40 CITADA 

LI'I COMPLEMENTAR N'25 
DE 2 DE JULHO DE 1975 

Estabelel:(> critério e limites para fixa~ào da remuneração 
de \' ereadorel). 

Árt.4\1 A remuneração dos Vereadores não pode ultr:J.passar, no 
seu tetal, os sep.uintes limites em relação aes subsidios fixados. aos 
Deputad~)s à A!osembléia Legislativa do respectivo. Estado.: 

1- nes l\lunicipias com pepulação até 10.000 (dez mil) habitan
tes, 100/" (dez por cento); 

II - nns Munkípies com população de mais de 10.000 (dez mil) 
a 50.000 (cinquenta mil) hJ.hitantes, 150/( (quinze por cento); 

III - nos Município.s com população de mais de 50.000 
!L:lI1qüenta mil) a 100.000 (cem mil) habitantes, 20% (vinte per cento): 

IV - nos l\lunicípios com população de mais de 100,00.0 (cem 
mill 1300.000 (trezentos mil) habitantes, 25% (vi_nte e cinco per cen
to). 

v - nllS Municípies cem população de mais de 300.000 (trezen-
1,1", mi!) u 500.000 (quinhentos mil) habituntes, 35% (trinta e cinco 
["jr I.;cnto): 

\ I ~ lhlS Munidpios de mais de 500.000 (quinhentes mil) a 
1.000.000 (um mi!hàll) de habitante.<;. 50% (cinqüenta por cento); 

VII - n0S Municípios de mais de 1.000.000 (um milhão) de 
habilante:-., 70% (setenta por cento); 

\'111 - nas Capitais com populw,,:Je até 1.000,000 (um milhão) 
de habitantes. 50o/r (dnqiient:.l por <.:ento): 

IX - nas Capituis com população de mais de 1.000.000 (um 
milhào) de hubitant!.!S. 700); (setenta por cento): 

X - u remuneraçào mínima dt)s Vereadores será de 3% (três por 
Lt:ntll) do subsídio do Departamento E!otaJual, podendo. nesse case, 
a <.k· ... pcsü ultrapassar e percentual rrcvistlllll\ :\rtígo 79 

Parágrafo único. A remllnemçi'io uoJs Vereaderes dos Territó
ril) ... UIl Amapá. Rondônia c Roraima sera caiL'l1lada com base nos 
sub .. idiús dos Deputudl)S J.!> ,h .. clnhJéi:~~ J cgislalJ\ as dos Estados do 
'';\rú. Ama70na.' \,:r ,:. respecti .. ,IIIII: 1l1t: 

Art.7'.' A despesa cum a remuneraç:i() do.~ VL.!.":tdores não pe
ut'd. em c,letl l\.'lunicípio. u!trap_lssar, anualmente. ~". (três por 
ct:nto) da receita cfetivamente realizada no ex.ercklo imcJl;!lUlllcnte 
anterior. 

Parágrafo único. Se a remuneração calculada de acordo com as 
normas do artigo 49 ultrapassar e.<;se limite, será reduzida para que 
nào o excedu. 

(.1, Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças,) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 20, DE 1978 

Institui o "Dia do Conferente de Carga e Descarga dos 
Portos Nacionais". 

o Congresso Nacienal decreta: 

Art. I" Fica instituído e "Dia do Conferente .de carga e" 
Descarga des Portos Nacionais" a ser cememorade, em todo o País, 
anualmente, no día 25 de setembro. 

Art. 2" Esta lei entra em viger na data de sua publicação. 
Art. 3'i1 Revegam-se as disposições em contrário. 

JustifiC'a~ão 

_ Em 1953, os Sindícatos de Cenferentes de Cargas e Descargas, 
reunid0s em Assembléia Gemi para a fundação da Federação Nacie· 
nal d0S Conferentes. Consertadores e Trabalhadores Portuários, 
hoje, trunsformada em Federaç~o Nacional dos Portuáries, 
consagraram, por aprovação unânime, o dia 25 de setembro. para 
comemorar o "Dia do Conferente de Carga e Descarga dos Portos 
Nacionais". 

Estes profis!>!onaís, com o trabalho que executam em Portos 
Nacionais, constituem-se em força laboral importante, na luta pelo 
dcsenvà!vimento nacienai. e têm a sua atividade profls!>ional regula· 
da pdo Decreto n'" 56.367, de maio de 1965, enquadrada que está no 
4'i1 Grupo de Representação Profissional a que se refere o artigo 577 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

A escolha do dia 25 de setembro para a cememoração do "Dia 
do Conferente de Carga e Descarga dos Portos Nacionais" deu·sc há 
mnis de 24 anos e até hoje não foi oficializada, apesar de se constituir 
num significativo acontecimento da vida daqueles trabalhadores. 

Ã vista do exposto e verificando-se que não acarretará nenhum 
prejuízo ao normal funcionamento dos serviços pertuáríos, é justa a 
of1ciali.r.ação do dia 25 de setembro. para comemoração. em todo 
Território. Nacional, do "Dia do Cenferente de Carga e Descarga 
dos Portos Nacionais". 

Sala das Sessões. IS de março de 1978. - Jarbas Passarinho. 

LEGISLAÇÀO CITADA 

DECRETO N' 56.367 - DE27 DE MAIO DE 1965 

ExpedC' normas a serem obSI.'n'adas pelas De[L'gacias do 
Trabalho l\-1arítimo, e que del'erão ser incluídas nas instruções 
sobre o exercício da profissão de conferente de carga e descar
ga baixadas nos termos da lei n° 1.561. de 21 dl' feH'reiro de 
1952. e dá outras prol'idências. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confe
re o artigo 87, n~ 1, da Constituição. Federal; decreta: 

Art. I~ A cenferência de mercadoria nas embarcações mercan
te.. ... cm opernção de carga ou descarga nos portos nacienais organiza· 
dos, compde exclusivamente aos prefissionais denomin:Jdos 
cenferentes integrantes da categoría constante do 4" grup-õ do qua· 
dre da Confederação Nacional dos Trabalhadores Marítimos, 
Fluviais e Aéreos. matriculades nas Delegacias do Trabalho Maríti· 
mo e de preferência sindicali%ades. 

Parágrufo única. Nes pertos não organizados a conferêncía de 
me[c~ld0rias será regl.!l~da peles respectivos Censelhos Regionais do 
Trabulho Marítimo.. de acordo com as dísposiç6cs do Decreto-lei 
n" 3.346, de 12 dcjunho de 1941. 

Ar!. 1'" Entende-se por conferência de mercadorias a canta
gem de volumes. a anotução de suas características, tais como: espé
de. peso, número, marcas e cantramarcas, pracedéncia ou destino, a 
verifi<':UÇ~10 de seu estado. assistência da pesagem e anotação de 
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ton.elagem pa:a pag:.J.mento, a estiva e a conferência dos manifestos, 
assim como dlrcção destes serviços em todas as operações de carrega
mento ?u descarga das embarcações principais, seja diretamente ou 
por mt;lO de embarcações auxiliares. 

_9 19 A. conferência d~_ll!ercadorias poderá ser efetuada nos 
poroes, nas hngadas, balanças, pátios, portas e depósitos das instala
ções portuárias, cabendo ao armador, diretamente ou por seu 
agt:~te. requisitar o número de conferentes necessários para seus 
sen'lços observadas sempre as normas do art. 79 e seus parágrafos. 

ArL 3'" O Conferente será selecionado em prova de habilitação 
prestada perante Comissão Examinadora, especialmente designada 
pelo Conselho Regional do Trabalho Marítimo, de que farão_ parte 
um representante indicado pelos Sindicatos de Empregadores, outro 
pelo Sindicato dos Empregados e os mais que forem julgados 
necessários e que exigirá conhecimentos básicos de Português, Histó
ria do Brasil. noções de AritmétiCa de Geometria e boa caligrafia. 

~ 19 São condições à inscrição na prova de habilitação: 
a) ser brasileiro. maior de 18 e menQr de45 anos; 
b) apresentar atestado de. saúde passado por médico de institui

ção oficial ou autárquica; 
c) apresentar atestado de bons antecedentes. passado pela Polí

cia e declaração de boa conduta, assinada por duas pessoas de notó
ria idoneidade. 

~ 2'" Os conselhos regionais do Trabalho Murttimo expedirão 
Instruções reguladoras da prova de habilitação e as farão publicar no 
Diário Oficial ou jornal de grande circulação no porto, pelo menos 
30 dias antes de sua realização .. Do resultado da prova caberá recur
so em primeira instância ao próprio Conselhú, dentro do prazo de 30 
dias. a contar da data de sua homologação. 

Art. 4<:> O número de conferentes em cada porto será fixado 
anualmente, no mês de maio, pelo Conseiho Regional dQ Trabalho 
Marítimo tomando-se por cálculo o número total de horas efetiva
mente trabalhadas pelos conferentes empregados nos doze meses 
anteriores ao citado mês dividido por 2.880 (12 x 240 horas men
sais). 

Parágrafo único. No computo das horas efetivamente trabalha
das serão incluídas as trabalhadas pelos conferentes integrantes do 
quadro extra, 

Art. 5<:> O serviço de Conferência em cada embarcação principal 
será dirigido por um conferente-chefe e assistido por um conferente
ajudante, conforme a necessidade do serviço. 

Parágrafo Único. Nas operações de carga ou descarga das 
embarcações auxiliares de ou para a embarcação principal fica a 
critério do armador ou seu agente o emprego de conferente na embar
cação auxiliar. 

Art. 6<:> Aos conferentes poderão ser atribuídas, além de chefe e 
ajudante. as funções de conferentes de rnanifesto, conferente 
controlador, conferente de a.varia ou balança, conferente de guias, 
conferentes de plano, conferente de lingada, conferente-porta, confe
rente de pátio, conferentc-l"endiçào e outras funções semelhantes 
previstas nas regulamentações de cada porto. Para outros serviços 
ligados à carga ou descarga das mercadorias poderão ser engajados 
conferentes na forma ajustada entre as partes. 

Art. 79 O conferente-chefe e Q conferente-ajudante serão de li
vre escolha do armador ou de seu agente. Os demais conferentes 
serào requisitados ao Sindicato respectivo que os fornecerá na· forma 
de rodízio obedecendo o seg.uinte critério: 

a} Confere:1te de Iingada - um por terno de estiva em opera
çào; 

b) Quando em operação de carga ou descarga de granêis sólidos 
por aparelhos transportadores mecânicos, aparelhos de sucção, estei
ras e similares será requisitado um conferente por aparelho em opera
ção: 

c) Os granéis liquidas quando carregados ou descarregados por 
aparelhos mecânicos com registradores ou quando a conferência 56 
puder ser efetuada por sondagens nos porões, nos tanques ou nas 
instalações especializadas, um único conferente poderá fazer as 

anolações registradas em qualquer dos casos mencionados. 
dispensando-se os demais conferentes; 

d) O conferente-rendição será requisitado um para até três 
con ferentes em serviço excluído o chefe e .0. ajuda.nte, sendo 
requisitado mais um se o número de conferentes for superior a três; 

e) Os conferentes de manifesto. avaria ou balança, guia, pátio, 
plano e porta. serão requisitados na forma da regulamentação de 
cada porto; 

f) O conferente em função de mando não. poderá, simultanetl
mente, exercer a de simples conferência de carga e descarga. 

Art. 89 O horario de trabalho dividir-se-á em dois períodos um 
diurno e outro noturno. acompanhando o regime estabelecido para 
os estivadores pelas Delegacias do Trabalho Marítimo. 

Parágrafo único. Cada pedodo poderá em continuação ser 
prorrogado por dutls horas. Nos casos excepcionais, previstos no art. 
278 § 29 da Consolidação das Leis do Trabalho, o serviço poderá ser 
prorrogado pelas horas destinadas às refeições. 

Art. 9Q A remuneração de conferente, para serviços extraordiná~ 
rios será feita e fixadtl, obedecendo as seguintes normas: 

a) para os serviços à noite, em dias úteis. o salário do dia corres
pondente, com 50%; 

b) para os serviços nas horas de continuação, o salário-hora do 
respectivo período. com 20%; 

c) para os serviços nas horas de refeições, o salário-hora do 
re..oo;pectivo período. com 100%; 

d) para os serviços aos domingos, o salário dos dias úteis com 
50%: 

e) para os serviços nos feriados o salário dos dias úteis·· com 
[00%. -

Parágrafo ]9 - O conferente-chefe receberá a remuneração do 
conferenfe de lingada ou porãó de maior remuneração, acrescido de 
50%, e ajudante receberá a remuneração do conferente de lingada ou 
porão de maior remuneração acrescida de 30%. Os demais .conferen
tes cm serviços especiais receberào a remuneração do conferente de 
lingada ou porão de maior remuneração. acrescida de 20%. 

Parágrafo 29 O conferente-rendiçào, perceberá a remuneração 
que couber ao conferente de lingada ou porão de maior remuneração. 

Art. 10<:> As Delegacias do Trabalho Marítimo, solicitarão aos 
órgãos de previdência de que forem segurados os conferentes que os 
submetem. em períodos não excedentes de dois anos, a exame de saú
de que comprove sua habilitaçào fTsica para o exercício da profissão. 

Art. 11<:> tste decreto entrarã em vigor na data de sua publicà
ção, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 27 de maio de 1965; 1449 da Independência e 71<:> da Re
pública. - H. Castello Branco - Juarez Távora - Arnaldo Sus
sekind. 

DECRETO-LEI N' 5.452, DE l' DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

... , . , • , . , •.• - - - .-.,- •• ,-_o .;. -•••••• _-o _, _ •• - • - • 
Art. 577. O quadro de at;vidades e profissões em vigor fixará o 

plano básico do enquadramento sindical. 

••••••••••• , ••••••.••••••••• , ••• - • -. _ •• _. - •••••• .= •.••••• - , 

4' GRUPOS - PORTUÁRIOS 
Categorias profissionais 

Trabalhadores nos serviços portuários. 
Motoristas em guindastes dos portos. 
Conferentes e consertadores de carga e descarga nos portos. 
Vigia portuários. 
Classificadores de frutas nos portos (facultativo o uso da expressão 
"descartadores"). 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Educaçào e 
Cultura.) 
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o SR. PRESIDENTE (Pr;::trõnio Portella) -- Os projetas que 
acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às comissões com
recentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a p.:davra ao nobre Senador Eurico Relcnde. Líder da 

ARENA. 

O SR. EURICO REZE:'\!DE (ARENA - ES. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

A inauguração desta Sessão Legislativa coincide, praticamente. 
com o transcurso, hoje. do quarto aniversàrío do Governo do Presi
dente Ernesto Geisel. 

O documento e o evento convivem harmoniosamente. no seu 
relevo e na sua importância. 

A Mensagem reforça o sentimento de confiabilid3de do povo 
brasileiro na lucidez c nas virtudes de uma AdministraGâ-õ multiplica
dOf3. 

E a data proporciona, de um lado, a emoção das vozes gralulató
rias perante as marcantes conquistas devassadas ao testemunho e ao 
aplauso da opinião pública durante o anõ que se esgotou, e, t!m 
outro ãngulo, exprime as perspectivas de um momento histórico 
para a Nação viva e amadurecida pam o aperfeiçoamento de suas 
instituições democrátícas. 

Ao buscar a institucionalização dos seus ideais mãiores, :.l 

Revolução de 1964 vem procurando atingir as etapas do nOsso desen
volvimento político, de modo gradual e seguro. o que corrC$p-onde 
ao compromisso dos seus líderes e aos interesses irrecusáveis do País, 
que somente poderão ser atendidos, como tem ocorrido. mantidas a 
ordem pública e a tranqílilidõ:lde social, sem o que, obviamente, seria 
impossível assegurar-se o eficaz desempenho em todos os setores do 
labor nacional. 

Empenhado, com êxito. na manutenção dessas condições 
propiciadoras da consecução dos objetivos de paz e de trabalho, em 
favor do Brasil. o Presidente Ernesto Geisel demonstra a sua qualida
de de estadista, pelos predicados de administrador de largo descorti
no e pelas virtudes do patriota, cuja obra e cujo destino hào de vin
cular-se profundamente à memória e à seqilência das nossas 
gerações. 

Apesar de não ter traçado prazos para a ultimação do seu ciclo 
renovador, o processo revolucionário, que nos livrou do caos econó
mico-social, emerge da formação democrática do honrado Chefe do 
Governo a iniciativa de uma reconstrução político-constitucional. 
Nessa tarefa impõe-se. porém. a obediência às nossas peculiaridades, 
às nossas condicionantes facilmente identificáveis e às lições de um 
mundo tangido por transformações incoercíveis, incorformismos 
violentos e confrontações deletérias e de expansão ideológica facili
tada pelos sonstic~dos condutos aa comunicação massifLcada. 

Prepara-se a Nação para o advento de uma nova feição do 
Estado. O Presidente deseja realizar esse trabalho de màos dadas 
com a sociedade brasileira, buscando a formulação que àssegure o 
funcionamento normal do regime. sem o risco de traumatismos ou 
retrocessos. 

Para ajudá-lo nesse trabalho histórico, a primeira incumbência 
coube ao prclúcido Senador Petrônio Portella, na sua condição de 
Presidente do Congresso Nacional, numa prova de confiança e de 
apreço no alto drscemimento do Poder Legislativo, que. através dos 
seus membros, interpretando, com talento e sensibilidade. os re
clamos e os interesses do País. saberá ser digno das horas altas do 
nosso destino. 

A Mensagem presidencial de primeiro de março coloca-se, na 
hora presente, como um documento da mais lúcida e percuciente aná
lise da realidade brasileira e O contexto internacional. fruto de 
madura e profunda reflexão e da sólida experiência hauridu do des
velo, da inteligência e inspiração patriótica que animam a atuação 
governamental. 

O documento, calcado em indicadores económico-sociais da 
maior valia e confiabilidadc. adverte-nos basicamente de que aS 
etapas já cumpridas ao longo da trajetória que se traçou. assim Como 
a recomendação no tocante à conclusão de tarefas e programas em 

'íl ,A 

curso e a consolidação dos rcsult3dos promissores obtidos em 1977, 
rundament;Jm a expectativa de prudente otimismo em relação a 1978 
e revelam a obstinação do supremo mandatário de entregar ·ao 
sucessor um País com menores ou esGassas vulnerabilidades ou 
depcndênci.:lS externas. 

Expõe·nos, de outro lado. sua convicção em torno de princípios 
diretivos do pktnejamento económico-social, que norteiam a 
Administrat;àQ Pública brasileira no propósito reiterado de preservar 
as legítimas conquistas e o multifário espectro de realizações 
promissoras da Revolução de I C)64 - a bem de todo o povo, a que 
elas se destinam - e à altura de nosso estágio de desenvolvimento, 
como potência que se firma no cenáculo mundial. 

A Nação assistiu. como dele participou! ao notável esforço 
empreendido pelo Governo no último quadriénio, com énfase espe
cial no exerdcio findo e que deverá perdurar, sem interrupção ou 
esmorecimento. até consumar-se a pujante obra administrativa, fiel 
aos elevados compromissos e ambiciosos objetivos colimados pelo II 
PND, em meio ao panorama mundial adverso e aos magnos proble
mas- e múltiplos e complexos desafios que representam um país colos
sal. de vertiginoso crescimento demognífico. 

Para a consecução das grandes propostas inscritas no bojo do II 
PN O. que. em síntese. pretendem: 

- a substituiç1io de importações de insumos básicos e de bens 
de capit.ll e o esforço para elevar a produção interna de petróleo e 
álcool; 

- a expansão e diversificação das ex"portações e o controle das 
importações: 

- o fortalecimento da ?mpresa privada nacional; 
- o de$envolvimento regional e a desconcentração industrial; 
- e o desenvolvimento urbano, tornou-se imperativa uma to-

mada de deebào no sentido de adotar-se e consolidar-se uma estratê
gia gradualista, c3paz de adequar a .economia brasileira aos quadros 
e dificuldades da novel situação mundial conflitante e contrastante. 
agravada sobremaneira pela crise do petróleo e seus efeitos retar
dados. máxime no tocante à deterioração das relações de troca e os 
. desequilíbrios comerciais. via de regra transferidos aos países de me
nor Tloder de negociação ou de economias pouco desenvolvidas. 

No intuito de preservar a vitalidude do organismo econômíco 
nacional e akançar as etapas demarcadas ao nosso processo de 
crescimento. buscou-se ajustar os vetores divergentes da conjuntura 
externa e outros ratores quase impossíveis de compatibilizar - como 
a árdua tarefa de manter o esforço produtivo, ainda que a menores 
taxa.s, para evitar os efeitos recessivos da de.<;tlceleração brusca e 
violenta. e superar concomitantemente os problemas concernentes 
ao reequilíbrio gradativo do balanço de pagamentos e à contenção 
das pressões inflacionárias. 

0$ amplos e expressivos indicadores oferecidos agora ao exame 
e debate de toda a Naçào demonstram, sobejamente, o acerto da polí
tica económico-financeira e social. a correção dos princípios sobre 
que se assenta e a excelêncía da estratégia posta em prática nos últi
mos anos, cujos benefícios duradouros e palpáveis seguramente se cs
tendem a todos os setores de atividade, ti ponto de se poder afiançar, 
sem margem a erro, que nenhuma faceta da vida nacional se quedou 
indiferente ou alheia à ação vigorosa desencadeada pelo Governo. 

Observou-se, de fato, uma polariwcão da consciência nacional e 
uma solidariedade incomuns pÇlr parte de todas as classes sociais e 
setores produtivos em torno da delicada conjuntura que o País tinha 
diante de si. como que se apercebendo da gravidade e extensão dos 
dcsafios antepostos à nossa marcha rumo ao desenvolvimento, nlio 
ob:-.tante a reconhecida capacidade brasileira de transpor obstáculos 
e afirmar-se. por seus próprios meios e soluções. cm situações peran
te as quais, em outras latitudes e diferentes épocas, sucumbiram orgu
IhQs<.\s nações e malograram sólidas economias. 

Anote-se. por exemplo, que, no perfodo de 1973 a 1977, enquan
to inúmeros paises, afetados rudemente pela crise energética, 
apresentavam índices de crescimento negativo ou nulo; uo passo que, 
no conjunto dos países desenvolvidos. o crescimento do PIB situou
se em torno de 8% e a renda per capita se estagnou. o Brasil 
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experimenta, no mesmo período, um aumento do Produto Interno 
Bruto da ordem de 33% e, na renda per ('apita. de 19%. 

Na força de sua expressão numérica, o PIB nacional atingiu, 
em 1977, a USl 164 bilhões e a renda per capita a US$ 1.452, sendo 
o índice geral de aumento da economia quase 5% maior do que o ano 
anterior. 

Acrescente-se que. pela primeira vez. desde 1973. o País logrou 
o superavit na balança comercial. na modesta cifra de US! 138 mi
Ih0es, mas que traduz uma notável reversão de comportamento, 
registrando-se o recorde de USS 12,1 bilhões nas exportações. 

Pam essa performance invulgar, saliente-se a contribuição majo
ritária da pauta de produtos agrícolas, no valor global de US$ 7,2 
bilhões (com acréscimo de 14% em relação a 1976), e de produtos 
manufaturados. no montante de US$ 4,9 bilhões (29% acima dos ní
veis constatados em 1(76). 

Auspiciosos resultados revelam, a sua vez, os dados referentes 
ao balanço de pagamentos, cujo deficit_de conta corrente ficou 62% 
abaixo do de 1976, ou seja, com um decréscimo acent\,laºo de 
US,. 6,1 bilhões para US$ 3,8 bilhões. 

Cumpre enfatizar, ademais, a tendência de retração e o controle 
exercido no capítulo da dívida externa, em confronto com o ano an
terior, tanto mais significaüv·os quanto se percebe qUe as reservas mo
netárias alcançaram em 1977 patamares jamais obtidos no País: para 
uma dívida externa bruta da ordem de US:&. 31,2 bilhões, nossas reser
vas internacionais elevaram-se a US$ 7,2 bilhões. O valor da dívida 
externa líquida. incluídos no montante os encargos do setor privado, 
nào excedia, por conseguinte, à época, a US.l 24,0 bilhões, ficando 
dentro de padrões internacionalmente aceitos. , 

O bom êxito da política de combate à inflação se evidenciou, a 
seu turno. no comportamento geral dos preços, mormente a partir 
do segundo semestre do ano findo, postos desde então sob controle e 
com nítida tendência regressiva. se compararmos o índice geral de 
preços de 1976, estimado em 46,3%, como de 1977. avaJiado em 
38,8%. 

No quadro geral do desempenho da economia brasileira em 
1977, é de justiça reiterar _u contribuiçào decisiva e valiosa do setor 
agropecuário, concorrendo mesmo para a eliminação do deficit na 
balança comercial. 

A dinami;;::ação do setor primário deveu-se em parte aos preços 
compensadores vigentes nQ mercadQ externo e às condições cli
máticas geralmente favoráveis, como também às importantes provi
dências em favor da agricultura e da pecuária, ao incremento do 
volume da produção exportada, o que possibilitou um crescimento 
global da atividade agropecuária de cerca de 9,6% - duas vezes su
perior ao do PIB - cabendo ao setor industrial o percentual de 
3,9%, em comparação com 1976. 

Essa participação altamente promissora do setor agrário se 
tOrnou possível também em virtude da ampliação, calculada em 
6,2%. da área incorporada ao processo produtivo, sobretudo no Nor
deste, e ao aumento da produtividade agrícola, em diversas lavouras, 
como a do café, algodão, feijão e a maioria das culturas importantes. 

Quanto ao setor industrial, a desaceleração havida em 1977 
obedeceu a ditames da política econômica, de forma seletiva, afe
tando principalmente a produção de bens de consumo, de modo que, 
nos vários setores considerados prioritários, fossem mantidas altas 
taxas de expansão. 

Entre esses, alinham-se os programas de bens de capital (agili~ 
zados pelo processo de substituição d.e importações), insumos 
básicos (matérias-primas e bens intermediários), de exportaçãp. a 
médio prazo e de tecnologia. . __ 

Peculiar relevo adquiriu a indústria siderúrgica. cujo 
excepcional incremento, da ordem de 24%, permitiu uma produção 
estimada em 11,4 milhões de toneladas de aço, esforço que será 
mantido nos anos vindouros com vistas à auto-suficiência brasileira 
cm produtos siderúrgicos. 

Prioritários são também os setores dos não-ferrosos, a petroquí
mica, o cimento, papel e celulose, fertilizantes, defensivos agríçolas e 
as imensas possibilidades de.C:Qrrentes do PROÃLCOOL. 

Sobressaem, doutra parte, os elencos de medidas destinadas ao 
controle das pressões altistas sobre os preços ou para conter o 
volume de importações; o acompanhamento da exe"cução orça
mentãria de modo a assegurar saldo positivo de caixa (que realmente 
apresentou superavit de Cr$ 105 milhões, ou 0,4% da Receita, 
calculada em Cr$ 242,9 bilhões); o controle .dos investimentos de em
presas públicas e a contenção de importações; a uti"lização de ir :ru
mentos fiscais e financeiros (política tributária, monetária e credi
ticia) voltados à orientação dos investimentos, estímulos à ex
portação, ou para sofrear a expansão dos meios de pagamento e per
mitir a disciplina do mercado financeiro - Stml embargo de um ex
pressivo elenco de mecanismos criados para apoiar efetivamente a 
iniciativa privada - de que são exemplo as sêries de programas e 
linhas de financiamentos no âmbito do BNDE. 

A política de contenção dos dispêndios governamentais na6 
impediu realizações de porte, assim como a obtenção de marcos altuM 
mente compensadores em áreas que demandam gr~ndes recursos, 
como é o caso dos sistemas de transportes (com investimentos de 
Crl '38 bilhões), comunicações (ao qual se destinaram Cr$ 20,5 
bilhões) e energético (com emprego de Cri 47,8 bilhões). 

Em conseqüéncia, acrescentaram-se 1.124 km à rede rodoviária 
federul, que hoje soma 76,6 mil km, mais da metade pavimentados. 

Reequiparam-se as ferrovias e aperfeiçoaram-se-Ihes o serviços; 
as operações de transportes ferroviários de carga subiram de 13% em 
relação a 1976, assim como foi de 7% no Rio de Janeiro e de tI % em 
São Paulo o aumento do número de usuários dos transportes 
suburbanos. estimados em 160 e 110 milhões de passageiros, 
respectivamente, 

Aliás, no particular terreno dos transportes de massa, afloram 
as perspectivas animadoras que advêm dos serviços de metrôs, já em 
operação parcial ou em construção. 

Intensificou-se o intercâmbio comercial marítimo e a participa
ção .de navios de bandeira brasileira; de seu lado, .a indústria de 
construção naval assume galhardamente o terceiro. lugar no mundo. 

A área de comunicações caracetrizou-se, precipuamente, pela 
ampliuçào da oferta e modernização dos serviços de telefones, telex e 
postal-telegráfico, bem como pela ênfase conferida ao campo da 
radiodifusão, além de se impulsionar a produção nacional de equipa
mento::; usados nesses sistemas, e fomentar a pesquisa tecnológica. 

Os investimentos no campo energético propiciaram uma eleva
ção da capacidade instalada da ordem de 8,2%, chegando a 22,8 mil 
MW, para um consumo total de 87,3 mil GWH (com um aumento de 
12,5% no período), sendo de notar o empenho governamental na 
continuidade do portentoso empreendimento binacional - Itaipu. 

Tópico importante deve ser reservado ao desenvol~imento -do 
programa nuclear brasileiro, a cargo, dentre _outros órgãos, da 
NUCLEBRÁS e da CNEN, onde despontam as perspectivas alvis
sar,eiras decorrentes do tratado de cooperação firmado com a 
Alemanha. 

Vale acentuar os esforços despendidos pela PETROBRÁS no 
que diz respeito aos trabalhos de exploração e produção em diversas 
bacills sedimentares e na plataforma çontinental, que lograram uma 
expansão das reservas. a despeito do ligeiro declínio da produção 
nacional; ressalte-se, por oportuno, a imensa faixa de atuação da 
empresa. no País e no exterior, diretamente ou através de suas subsi
diárias BRASPETRO, PETROQUISA, INTERBRÁS eoutr~$~ __ 

A determinação governamental em ativar o desenvolvimento 
das várias regiões brasileiras e superar os desníveis existentes ocupa 
todQ _um largo espaço das medidas e programas em andamento. 

No primeiro caso incluem~se os recursos oriundos do FINOR 
(CrS 5,6 bilhões) e do FINAM. (Cr$ 1,7 bilhão), e. do segundo tipo, 
clencam-se o POlONORDESTE, cuja programação absorveu recur
sos da ordem de Cr$ 3,2 bilhões, com 35 projetos em execução; o 
POLAMAZÚNIA, com aplicações de Crt 1,69 bilhão, através de 
246 projetos; o POLOCENTRO, com notável papel no tocante à 
exploração racional dos cerrados, ao qual se alocaram recursos no 
monta~He de Cr$ 894 milhões em projetos aprovados. 
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Relacionam-se, ainda. entre tantos outros, o Projeto Sertanejo, 
cuja área de atuação corresponde à zona sem i-árida do Nordeste, e 
para Q qual se liberaram recursos da ordem de' Cr$ 173 milhões· o 
Programa Especial da Região da Grande Dourados, com recu~os 
liberados no montante de Cr$ [80 milhões, c tem por escopo a 
incorporação de vasta área ao sistema produtivo regional; o Progm
ma de Desenvolvimento do Pantanal, que, por sua vez, concentra 
sua ação na pecuária, saneamento, energia elétrica c transportes, 
além do aproveitamento da bacia do Alto Paraguai. contando com 
dotações de Cr$ 269 milhões; finalmente, o Programa Especiol da 
Região Geoeconômica de Brasília, contemplado com recursos de 
Cr$ 252 milhões. que visa a fortalecer a infra-estrúlura-e--:ampliar a 
oferta de empregos nos munic1pios da área de innuência da Cupital 
Federal e, destarte, conter pressões migratórias ou sobre os serviços 
públicos disponíveis no Distrito Federal. 

A política de desenvolvimento urbano ganhou realce bem 
definido através da Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e 
Política Urbuna - CNPU, com aplicações de Cr$ 35,5 bilhões, em 
nove Regiões Metropolitanas e no Programa de Cidades de Porte 
Médio. com benefícios para dezenas de comunidades cm vários 
Estados, além de outras frentes de trabalho, 

O desempenho no campo social espelha-se na magnitude 
conferidu ao orçamento I!specífico, com dispêndios que representam 
14% do PIB, isto é, cerca de Cri 300 bilhões, destinado.s à educação, 
saúde pública, assistência médica, s.an.eamento, nutrição, habitação, 
previdência, trabalho e treinamento profissional. 

O esforço globul pOde ·ser disciminado, em grandes números, 
através dos seguintes itens: 

- com respeito à valorização dos recursos humanos, a parcela 
de Cr$ 123 bilhões, acrescidos dos recursos do F AS, com Cr$ 8,5 
bilhões proporcionados a 244 projetos; 

- em educação foram gastos cerca de Cr$ 53 bilhões pela 
União e os Estados; 

- no Campo da saúde. saneamento c.nutrição, os dispêndiso, 
incluindo-se os desembolsos dos Estados, somaram Cr$ 60 bilhões; 

- na área do trabalho treinamento profissional, aplicaram-se 
Cr$ 10 bilhões, aproximadamente: 

- na execução da po[ftica de integração social. d.c:spenderam-se 
recursos de Cr$ 207 bilhões; 

- a previdência sodal (exclusive assistência médica) realizou 
desembolsos estimados em Cr$ 102 bilhões; 

- no campo'd(.l habitação, os financiamentos concedidos pelo 
BNH ascenderam a Cr$ 74 bilhões, o que permitiu o financíamento 
de 267 mil unid(.ldes habitacionais. na maioria para famílias de baixa 
rendu. 

A relevância que a política social assumiu durante o Governo 
do Presidente Ernesto Geisel avulta da preocupação em manter o 
crescimento, sem prejuízo dos necessários ajustes du economia aos 
efeitos da crise energética mundial c a outras dificuldudes internas, 
mas sempre com a nítida determinação de minimizarem-se-lhes as 
conseqüências sobre a a estratégia social estabelecida no II PND, 

Assim, li desaceleração do crescimento provocada na economia 
urbana foi indu.:ida de modo a nlio se fazer acompanhar de ondas de 
desemprego generalizado, mormente nos grandes centros do País, 
Para enfrentar as eventuais crises tópicas, em estreítu:) J<.tixas do 
mercado de trabalho, criou-se o Conselho Nacional de Política de 
Emprego e implantou-se o Sistema Nacionnl de Emprego, além da 
adoção de programas específicos de promoção social e para 
treinamento e qualificução da mão-de-obra nas áreas da âgricultura. 
indústria, comércio e serviços. cujos benefícíos abrangeram perto de 
3,5 milhões de trabalhadores. 

Como corolário da utuação firme ne..<;se campo e o conjunto de 
medidas adrede concebidas pura expandir a taxu de ocupação da 
mão-de-obra, a populução economicamente atíva tangenciou os 37,5 
milhões de trabulhudores. 

Esta mesmo. orientação presidiu a política salarial, bu:;çando-sc 
preservar e recompor o poder de compra dos salários e evitar que os 

ónus das medidas antiinOacionárias fossem transferidos em grande 
parte aos assalariados e consumidores. 

Por iS1>o mesmo que os reajustes salariais mantiveram-se em 
níveis acima da mera correção monetária e a despeito do ar
refecimento do surto inflacionário - traduzindo. portanto, ganho 
real dllS classes obreiras. como no caso do salário mínimo, majorado 
em 44Cif., ou dos acordos coletivos, aos quais se atribuiu um 
percentual de 40 ou 41 %. 

Nada menos do que 6,4 milhões de trabalhadores e servidores 
púhlicos de menor renda beneficiaram-se com o abono do Fundo 
PIS-PASEP, que chegou a 24,7 milhões de cadastrados (com um 
aumento de 19%). 

No tocante ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, regis
trou-se uma arrecadaçào bruta de Cr$ 39 bilhões, elevando-se 
outrossim o número de cadastrados a 25,5 milhões, com um 
incremento de 19% sobre o ano anterior. 

No relativo à capacitação da mão-de-obra e treinamento profis
sional fOTUm aplicados cerca de Cr$ 10 bilhões envolvendo 3,5 
milhões de trabalhadores. 

Com um saldo humano e lucro social incontabilizáve!, em maté
riu dc prevençào de acidentes de trabalho, merece relevo a redução 
de 400,000 ocorrências em comparação com o número verificado no 
ano de 1976: 

A vulorizaç5.o dos recursos humanos ganhou novo alento com a 
contribuição inestimável do FAS - Fundo de Apoio ao Desenvolvi~ 
mento Social, que aprovou. em 1977, 244 projetas em educação e 
suúde, com dispêndio de Cr$ 8.5 bilhões. 

Em suma, o orçamento social nào foi afetado, s.ubstuncialmen
te, pelu politica de contençào de gastos públicos, que ressalvou, em 
toda a linha. a valorização dos recursos humanos e a qualidade de 
vida ou bem-estar dos brasileiros, aliás cabalmente demonstrados 
pelo aumento du expectativa de vida para além dos 60 anos; não se 
descurou, de resto, das implicações do modelo de desenvolvimento e 
a estratégia de execução. sobre o perfil de distribuição de rendu, 

No campo da educação e cultura, as conquistas efetivas em 
todos os niveis e modalidades de ensino e manifestações culturais e 
artísticas tornaram-se possíveis çom a conjugação de esforços e 
meios das três esferas de governo, e podem ser facilmente aquilata
das peJa força dos números: estimou-se em 25,4 milhões o total de 
matrícubs no ensino regular, nos diferentes níveis. ou seja. 21.6 
milhões no ensino de 19 grau, 2,5 milhões no de 29 grau e 1,3 milhão 
no ensino superior. Isto representa um acréscimo, em termos.globuLs, 
de 6C1( em relação uo ano passado. 

Acentue-se, ademais, o papel incomparável do MOBRAL na 
alrubetização de adultos, com 4 milhões de matriculados, sendo 1.5 
milhJo somente em 1976, o que possibilitou uma taxa de alfabetiza
ção sem precedentes no Puí:'., da ordem de 84%. 

Não pode ser esquecida a expressiva expansão no ensino pós
graduado. que hoje oferecc mais de 300 cursos e contou com 12 mil 
alunos mutriculados em todo o País, 

Tambêm merece ser"lembrada a série de programas e medidas 
em favor da assistência ao educando, dentre· as quais o Programa de 
Crédito Educativo. o de Bolsas de ESJudo. a Campanha de Alimen
taçl10 E.'i,colar e a Campanhu do Livro e Material Didático. 

V::írias medidus foram concretizadas no âmbito do Sistema 
Nacional de Saúde e no de Vigilância Epidemiológica, com resulta
dos lilrgUll1ente positivos na melhoria dos padrões sanitários e 
combute à esquistossomose. à doença de Chagas e à tuberculose ou 
nu erradicuç:io da malária. 

Ressoam, ainda. na esferu de atuação do Ministério da Suúde, 
os amplos programas e providências voltadas ao 'saneamento básico 
em úreas rurais. à assistência aos grupos populacionais mais carentes 
através do Programa Nacional de Alimcntaçu.o e Nutrição -
PRONAN. além do controle de drogas, medicamentos e alimentos. e 
outras ações regionais no campo da saúde e saneamento. 

É dever de elementar justiça reconhecer a amplitude d~s realiza
ções governamentais nesse vital setor. podendo-se inclusive chamar a 
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atenção para os expres:sivos- marcos·obtidos na redução da mortali
dade infantil e das doenças endémicas. 

Saliente-se que os: gastos públicos (federais e estaduais) compro
metidos com a saúde, sane.amento e nutrição superaram os CrS 60 
bilhões: ademais, Cr$ 37 bilhões foram carreados ao lNPS e ao 
FUNRURAL. Estes dois órgãos propiciaram, em conjunto, cerca de 
135,2 milhões de consultas médicas e atendimentos ambulatoriais e 
8,6 milhões de internações hospitalares; em outros termos, nada 
menos do que 60 milhões de brasileiros foram alcançados pela Previ
dência Social urbana e, a. maior parte dos ruricolas, através do 
FUNRURAL. 

A proteção social expandiu-se acentuadamente com a criaçào 
do Sistema Nacional de Previdênçi>! e Assistência Social, atento in
clusive à preconizada universalização da Previdência Social; a ins
tituição do SINPAS tornou possível também o aprimoramento da 
Administração Pública previdenciária, ao abarcar as atividades tipi
camente de previdência (benefícios), além da assistência médica, 
social e a gestão financeira e patrimonial. 

Os dispêndios efe!Í\'os no âmbito da Previdência Social (exceto 
assistência médica) orÇaram Cr$ 102 bilhões, abrangendo uma vasta 
gama de benefícios e prestações. 

Saliente-se, por fim, que a execuçào da política de integração so
cial demandou recursos calculados em Cr$ 207 bílhões, sendo que a 
implementação do Programa Nacional de Centros SriéíãlsUrbanos 
- CSU, com 355 projetas aprovados, absorveu uma verba de 
Cri 1,8 bilhão, achando-se, a essa altura, 56 Centros Sociais em 
pleno funcionamento, atendendo a mais de 300 mil pessoas em 1977. 

No cenário internacional foi marcante a presença do Brasil, 
apesar de fatores contrastantes no relacionamento das nações, tan
gido pelos desníveis econômícos. Por outro lado, perduraram os pe
nosos gravames sofridos pelos países não-produtores de petróleo, o 
que, obviamente produz renexos globais sobre a situação mundial. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella, Fazendo soar a cam
painha.) - Peço a V. Ex' que conclua o seu discurso, pois seu tempo 
está se esgotando. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Estou termi
nando, Sr. Presidente. 

Pros.~eguimos em nossa lúcida ação diplomática, integralmente 
inspirada no propósito da solução de dificuldades conjunturais, 
"procurnndo ampliar, de forma progres-siva e sistemática, as áreas de 
convergência ou de coincidência de interesses e conter as proporções 
dos atritos inevitâveis". 

Fomentamos e ampliamos nossos laços de amizade e de inte
resse_com a Améric3. Latina e a Ãfrica, merecendo destacadas as visi-
tas dos Presidentes da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai e da Vene_ 
zuela, durante as quais foram assinados importantes atos internacio
nais. De especial relevo histórico foi o estreitamento de nossas rela
ções com n República Federal da Alemanha, refletido na estrutu
mçtlo do Acordo de Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da 
Energia Nuclear c na ampliação das atividades reguladas pelo 
Acordo Geral sobre Cooperação nos Setores da Pesquisa e Desen
volvimento Tecnológico, valendo ainda pôr em destaque o incre
mento de interc5mbio com a França c o Reino Unido. 

Mantivemos com os Estados Unidos da América "um diálogo 
permanente, construtivo e aberto", motivador de um clima de res
peito mútuo, no e~forço recíproco em favor da normalidade do rda
cionamento, absolutamente indispensável aos interesses comuns e 
em obséquio da eausa da humanidade. Gratificou-nos, sobremodo, 
em tennos de amizade qualificada, a visita que nos fez a Senhora 
Rosalyn Cartcr, esposa do Presidente norte-americano. 

As relações com o Canadá, União Soviética e demais países da 
Europa. com as nações do Oriente Médio, da Oceania, da Ásia. 
sobressaindo-se o Japão e a República Popular da China, manti
veram-se em ritmo do bom desenvolvimento, a caracterizar a eficiên
cia de nossa ação diplomática, de permeio com a correçào de propó
sitos do Brasil no campo internacional, o que nos permitiu alcançar 
êxitos positivos na política da negociaç5.o. 

E fllj rreci~amente a dari\idência do comportamento do nosso 
Paí~ na comunidade internacional que permitiu ao eminente 
Presidente Erne:-.to Geisel afirmar em sua Mensagem: 

"O Brasil orgulha-se de conviver, de forma harmoniosa 
e solid;jri~l, com seus numerosos vizinhos d'aquém e d'além
mar" 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a grandeza e multiplicidade das 
real i~.\(..:(ks governamentais ao longo de todo o ex.ercício de. 1977 não" 
podân. ()h\ iam ente, conter-se nos estritos limites de umas tantas 
cifrus ou estatísticas, aqui reproduzidas, ou numa apreciaçào sumá
ria de tudu quanto foi llbjeto de minucioso enfoque na Mensagem 
Presidencial. 

R\.!sta-nos, para concluir. a inab?üve1 certeza de que o eminentt: 
Prc~idente Ernesto Geisel. à frente do valoroso staff minislerial. le
v~!r[! a hom termo o seu programa de governo e cumpririí, uma a 
unw, as etapas a que se propôs, fiel ao compromrs-so de conduzir o 
Brasil ao longo de sua trajetória ímpar na História mundial. rumo 
aú"!> nosSOS destino!'. de Naçào prôspern, coesa e solidária, convicta 
dos valores éticos e cristãos que presidem a alma nacional, conscien· 
te da missão de Paz que nos está reservada no Mundo Livre. (Muito 
hel11! Palma:..) 

- b Sr. Itamar Franco (MOB - MO) - Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDEr\TE (Petrônio Portella) - Conced_o a paluvra 
ao nobre Líder da Minoria. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO. Para uma comunica· 
ção. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente: 

Desejo apenas solicitar licença a V. Ex' para passar a palavra 
ao nobre Senador Marcos Freire. que vai analisar alguns aspectos da 
fala do nobre líder Senador Eurico Rezende. Já comunicando que 
amanhã. no horário da Liderança, o Senador Roberto Saturnino vai 
mostrar a realidade política e eeonômica da Nação. Peço licença, en
tão, a V. Ex~ 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Nôs da Mesa, 
temos o dever de construir face da realidade, e V .. Ex' tem toda nos
sa credibilidade, não sô em razão da respeitabilidade de sua pessoa 
como em razão, t'lmbém, da credencial implícita que tem dos seus 
nobres colegas de Bancada. Razão pela qual, independentemente de 
comunicação oficial, acolho as palavras de V. Ex', neste momento, 
corno intérprete de sua Bancada, passando a palavra a S. Ex' o no
breSenador Marcos Freire. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MO) - Agradeço a 
compreensão de V. Ex~ 

o SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO 
QL'E. ENTREGUE À REVIS.40 DO ORADOR. SERÁ 
PL'BL/CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Roberto Saturnino, nos termos do artigo 16 do Re
gimento Interno, para uma comunicação. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - RJ. Para uma Co
municação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Comemora-se, hoje, o centenário de nascimento de uma figura 
marcante dtl República: a do grande e saudoso Senador Fernando de 
Melo Viana. 

O velho Pal:lcio Monroe, no Rio de Janeiro, onde pontificou o 
tradicional político mineiro nos seus últimos anos de vida, já foi 
demolido para, segundo afirmam. atender às instâncias do progresso 
mctropolit:.mo. Mas, aos que tiveram, como eu, o privilégio e a ventu
ra de conhecer pessoalmente Melo Viana, ou de viver o perfodo em 
que ek presidiu o Sen:ldo, difícil serâ passar por aquele local d~ Cine
l:1ndia carioca e não recordar, com saudades, a sua figura de orado~ 
extraordinário, de político respeitado e admirado, 
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., r~cordao,,;ào. na verdade. nào se cinge ao venerando Senador 
l\leln Viana. nws a todo um long(1 peri'lu". desde a Proclamação da 
R,,:pllhlh:a. que ele viLi eclodir ,hlS 0nzc allOS de idade, até o dia da 
~ua OWr!C. 76 aoos depois, q\l;mdn o Brasil supunha que jú passara 
P,H t,ldas as vi..:issitudes de uma Nação jO\'t'm e. em pleno aoo de 
1954. j:'\ akançara um estágio demoL'r.:1tico que não merecia os erros 
e o., pc\.·ad0~ que o empurmram a retrocessos e recuos politico:-. 
ah~()lutamcnte inespcrad~ls. 

Melo Viana. Senhor Presidente e Senhores Senadores~ cumpriu 
t,ld.] aquela Ifa}o.:lória que marcou os nossos pró-homens do 
pa~sJ.uú. Esludüu llcl CmlÇ.:.l,. prosseguiu estudos no Ginúsio de 
OUTll PretoJ. f,.H!ll~lll-Se cm Direito. foi Promotor de Justio.:.a. Depu
Lad~l b,tadual. j:Jiz. Seeretáno de Estado. Governador de Minas e 
duas ~'Cles eleito Vice-Presid.ente da Repúblka, sendo que da segun
LIa VI.:I.. companhdr,) de chupa de Júlio Prestes. não chegou à posse e 
terminou exilado por dois anos na Europa. 

CIlIll a rcconstituo.::il)oalilaç?lo do País, em 1945, Melo Viana foi 
ddlO Sen(ldl)r por Minas Gerais c. sucessivamente. pre,.<;idiu a Consti
r ulnle e o Scnlldl) da Repúblio.::a. 

Sr. rre~ldente. todú~ aprendemos. com a filosofia oriental. que 
os \'dho~ devem ser cu!tuad()s e lembrudos às nova:> gerações. não 
pnr sentimento de saudosismo inócuo infrutífero. m~~. pura que. das 
e"'periencias do passado. possamos extrair. com sabeduria, os frutos 
~:1I' 'll:IUn.., ,'u .... ;J(lo; legaram as antigas gerações. 

Vi::-se. Sr Presidente. na experiência -de Melo Viana, a ascensão 
prlJlIs:-.ional c política de quem se fez com o seu próprio esforço, 
guarLlanLlo. ,,;,lmo linha pcrmanentt: de conduta. o rigor do homem 
ligoo. honesto c coeiCnte: a experiência de quem curtiu êxitos e dissa

h.'rl.."S. sem ahanJ,lnar jamais o inlcr~e público como a principal 
rnnll\al;:hl da sua \"ida: e principalmente a experiência dI.! quem, tra
gado n;1 \'oragem de uma rcvoluçào. afastou-se do País. como exila
d" . .,(ln um tumulto quI..' firlllllva a impressão de que não huverí<i 
retorno paru os que se fossem e. no entanto, lodos retornaram - atê 
mesmo ° inl1cxível Washingkln Lui...: -, atraidos pela vontade de um 
povo qUI!. em toJda ti suu História. encontrou os meios c proce..<;sos de 
reunir em confraternitução os irmãos desavindos. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB - Ri) - Ouço com 
atençào o aparte de V. Ex' 

O Sr. Benjamim Fllrllh (MDB - RJ) - Quero congratular-me 
com V. Ex' pela homenagem que está prestando a Melo Viana. Ele 
presidiu. realmente. aquela Constituírlte à qual tive a honra d~ per
tencer.:.IO lado de eminente.<;. colegas que estão aqui no Senado, como 
o Senador Ruy Santos, o Senador Magalhães Pinto, o Senador Ama
ral Peixoto e outras figuras que compõem o Congresso Nacional. Foi 
um homem hábil, inteligente, que presidiu. sem dúvida nenhuma, 
uma Constituinte das mais importantes, senão a mais importante da 
Históriu do Brasil. Nela tomaram 'parte vários ex-Presidentes, ex-Mi~ 
nistros. e figuras notáveis de todos os setares da atividade brasileira. 
O Brasil. naquela êpoca, recebeu uma Carta Magna, que foi muito 
avançada. sobretudo no campo eeonômico e social. Não sei se as ou
tras Constituições que vieram ap6s a de 46 trouxeram, no seu conteú
do. aquele recurso e aquela beleza da Constituição de 1946. Quero, 
portanto. dar aqui o testemunho dos meus aplausos a um homem 
que se conduziu com elevaçllo, com espírito democrático e com mui
ta grandeza. na Presidência da Constituinte de 1946. 

O SR. ROBERTO SATlTRNINO (MDB - Ri) - Agradeço o 
aparte de V. Ex'. que muito me honra e que enriquece .bastante o 
discurso que venho fazendo, de vez que V. Ex' foi daqueles que co
mungaram com Melo Viana, no Congresso Nacional, por ocasião da 
Constituinte, que unia as duas Casas. 

Aproveito para incluir neste discurso os apartes de solidarieda
de a esta homenagem, do Senador Itamar Franco. por Minas Gerais. 
que pede que o faça, assim como dos Senadores Amaral Peix.oto ~ Ot
to Lehmann, em razão de não ser possível, pelo Regimento. a inser~ 
ção de mais apartes neMa breve comunicaçào. 

Prosseguindo o curso de minhas palavras, Sr. Presidente, digo 
que uma das mais notáveis facetas do povo brasileiro. caracterizada" 
mente bom c tolerante, insistentemente disposto à união pela certeza 
de que os ódios e ressentimentos, geradores da injustiça e da iniqUida
de, nunca levam às melhores veredas. 

Melo Viana foi um dos mais enêrgicos defensores da dignidade 
do Parlamento. fazendo-se legendária atê mesmo sua postura física, 
de grande energia, nos instantes em que jamais permitiu qualquer ato 
ou atitude que. mesmo remotamente, pudesse ferir o Poder Legislati
vo que pre,.<;idiu. 

Nos instantes de dúvidas vividos pelo País, o exemplo do velho 
Senador por Minas Gerais deve ser lembrado a cada momento, a fim 
de que nele nos inspiremos, na vida parlamentar, como alento e est1~ 
mula aos esforços que incansa .... elmente devem ser investidos no senti" 
do de que recuperemos. pura o Legislativo brasileiro, o lugar insubs
tituível que lhe cabe no contexto democrático desejado por todos os 
patriotas destu Nação. 

Era o que linha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A Presidência, em no
me da Mesa. associa-se à.<;. homenagens prestadas ao sudoso Senador 
Melo Viana, cujo centenário hoje se comemora. 

A evocaçào feita pelo eminente representante do Estado do Rio 
de Janeiro revestiu-se do esplendor. da justiça e da grandeza do reco
nhecimento. 

Melo Vianna, representante do Estado das Minas Gerais, a~.:-ei1-
deu aos postos da vida pública desde a promotoria, deputaçiJ.o esta
dual. secretaria de Estado, Governador do seu grande Estudo, vice
Presidente da República por duas vezes; foi ele o Presidente d':!. Cons
tituinte de 1946 e o Presidente deste Senado Federal. 

Lembro-me ainda, saindo da minha faculdade de direito, da 
magnífica impressão que me CaUSOU o seu discurso quando promul
gava a Constituição de 1946, e que fora divulgado peta imprensa da 
minha província. A sua palavr3 refleti3 a grandeza daquele singular 
momento da nossa História e revelava o patriota e o democrata. 

A Presidência se assocía às homenagens prestadas a esse exem~ 
pio singular de cidadão da República, rendendo um preito a todos 
aqueles que, na atividade política, souberam engrandecer e elevar 
nossa Pátria. 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Vamos prorrogar o 
Expediente por mais quinze minutos, porque há diversos Srs, Sena
dores que se propõem fa7-er pequenas comunicações inadiáveis. 
Dessa forma, havendo sobre a mesa três nomes de Srs .. Senadores 
que desejam fazer e.~sas comunicações, divideremos o tempo. na 
forma regimental, em cinco minutos para cada um dos Srs. Se
nadores. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR, JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA. Para uma co~ 
municação. Sem revisão do orador.) -_Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

As cidades de Marabá e Tucuruí. no T.oc;;antins, ~tão d~buixo 
d'água. Mais de 70% da área urb:mô.1 de Marabá estão inundados. O 
nosso povo, embora acostumado periodicamente a isso, está so
frendo, no momento, um I~po de flagelo correspondente às maiores 
enchentes que o rio TOCOloltlns tem registrado. 

Recebi apelos d!h Prefeitos das cidades de Tucuruí e MaraM, 
sobretudo, no sentido) de solicitar socorros urgentes nos campos da 
saúde e da aliment.,ção. Entendi-me com S. Ex' o Sr, Ministro do 
Interior, e ele já in. s_cgunda-feira, visitar as duas áreas inundadas. 
S. Ex' jã deu instruções à .~UDAM para fazer o investimento neces
sário, de modo a S,lcorrer as populações flageladas. 

Era meu intenl') - e agradl!ço a Y--,-__ J;x', Sr. Presidente, a opor
tunidade que me dú - usar a tribuna do Senado apenas no sentido 
de agradecer ao Sr. MI listro do Interior as providências prontas que 
já tomou e aquelas que se6io em seguida objeto de uma preo .... lpação 
maior, que ê o amparo complp1o às pOf'llllações necessitadas (Muito 
bem! Muito bem!) 
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o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Orestes Quérda, para uma comühicaç"ão. 

O SR. ORESTES QVltRCIA (MOB - SP. Para uma comuni
cação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Uma comitiva de Prefeitos do Estado de:_ São Paulo, liderada 
peto Presidente da Associação Paulista dos Mi,micípios, o Sr. Wilson 
José, encontra-se, aqui, nesta tarde, no Senado da República, com o 
objetivo de se entender com _o nosso Presidente, Petrônio PorteUa, a 
respeito de um processo que corre nesta Casa, dQ interesse dos Muni
cípios, não só de São Paulo como de todo o País, e, em razão disso, 
terão logo uma audiência com-S. Ex' 

Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, já tivemos a opor
tunidade de aprovar parecer nosso, no sentido de que o Senado decla
re cessação de uma legislação, que foi declarada inconstitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal e que autorizava o Governo do Es
tado de São Paulo a descontar 1% do IeM dos Municípios, a Utulo 
de taxa de administração, e com isso, evidentemente, diminuição de 
1% do rCM dos Municípios~-o que rifetava muito asjã combalidas re
ceitas municipais. Essa lei está aqui no Senado. para cumprir o 
desideratum da Constituição. a fim de que esta Casa declare o fim de 
sua vigência. 

Mas gostaria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de assinalar rapida
mente as liderança.'l do meu Estado de São Paulo que se encontram 
aqui presentes, no Senado da República: Ademir Ãlvares, que é Pre
feito de Urãnia; Inocêncio Erbella, Prefeitp de Presidente V~nceslau; 
Dorivaldo Loria Júnior, Prefeito de Praia Grande; José Antonio 
Caparroz, Prefeito de Jales; Aguinaldo Pavarini, Prefeito de Tur
malina e Presidente da Associação dos Municípios do Oeste Paulista 
- AMOP: Wludimir António Franco, da Prefeitura de Jales; Oscar 
Luiz Ribeiro Gurjão Cotrim, Prefeito de Araçatuba e Vice-Presi
dente da Associação de Municípios da Região de Urubupongá: 
Edmon Alexandre Salomão, Prefeito de Andradina; Flãvio Rudge 
Ramos, Prefeito de Campos do Jordão; Newton Reis. Prefeito de Jar
din6polis: Leopoldo Alberto Gonçalves, Prefeito de Aparecida 
d'Oeste: Adail Vetto Razzo, Prefeito de São José do Rio Preto; Gil
domar Pedroso, Prefeito de Adamantina; Márcio Antônio de Pãdua 
Guimarães. Presidente da Câmara de -Santa Rosa de Vi~erbo e Presi
dente da União dos Vere~dorçs do Estado de São Paulo; Nicolino 
Bozzella. Vereador da Câmara Municipal de São Vieente;-Teodoro 
Mendes. Prefeito doe SorQcaba: Nefi Tales, de Guarulhos e, também, 
junto, nosso grande companheiro, Presidente de Honra da AS$Qçja_~ 
ção Paulista dos Municípios, -da qual sou o Vice-Presidente, o Depu
tado Aniz Bradra. 

Era esta a comunic~ção, Sr. Presídente, que eu queria fazer à 
Casa.(Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Considerando o que 
dispõe o art. 66' do Regimento Interno, concedo a palavra, por vinte 
minutos. ao nobre Líder Virgílio Távora. 

Solicito a S. Ex' que se mantenha dentro do prazo regimental. 

o SR. \'IRGILlO TÁVORA (ARENA - CE, Como Líder, 
pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente. Srs, Senadores: 

O Senhor Presidente da República, Ernesto Geisel, muito distin
guiu esta Casa e o estado do Cea!'á com o convite, que também a 
mim tanto desvaneceu. para que integrasse a Comitiva Oficial de sua 
visita de Chefe de- EstadlJ à República Federal da Alemanha. Em 
ç~1mpanhia de Sl!a Excelência e dos Ministros Azer_e_dQ da Silveira. 
Mário Henrique Simonsen, Ângelo Calmon de Sá, Shigeaki Ueki, do 
Ministro Joào Paulo dos Reis Vellos.o. do Ministro-General de Briga
da. Gustavo de Momes Rego Reis. e do Deputado Rogério da 
Sí1\'a Rego. cheguei de regresso .:l esta Capital com a ilustre Repre
sentação na noite da última sexta-feira. após cinco dias de intensa 
programação oticial nu terru alemã, Cumpre-me então, nesta oportu
nidade. dar-lhes meu testemunho do quanto me foi dado observar, 
para que. com base nos julgamentos de um de seus pares. possam os 
Srs. Senadores bem avalfar as dimensões de mais este grande passo 
da Diplomacia brasileira. 

Minhas primeiras palavras são para colocar a visita no seu exato 
contexto. Vejo-a como uma etapa coerente na ex.ecução do programa 
de política ex.terior que, com clareza e acuidade. desde seus primeiros 
dias, preocupou-se em delinear e pôr em prática o Governo do Pre
sidente Ernesto Geisel. A República Federal da Alemanha, de fato, 
foi o quarto grande país industrial visitado por nosso Presidente nos 
três últimos anos. As visitas à França e ao Reino Unido foram se
guidas no ano de 1976, pela viagem ao Japão, para. agora, com
pletando-se, talvez, um ciclo histórico e político, elevarmos ao mes~ 
mo nível de 'importância diplomática nossas relações com o Governo 
de Bonn. 

Podemos dizer que as relações do Brasil com os países líderes do 
Ocidente revelam, assim. um dinamismo notável. Mercê desta série 
de cantatas do mais alto nível. vêem-se intensificados nossos laços 
politicos. Os acordos econômicos, acredito, são, ao mesmo tempo, 
causa e conseqUência dessa maior aproximação, contribuindo assim 
para que, em todos os demais campos e níveis, se intensifique nosso 
intercâmbio com o mundo ocidental, onde se assentam as bases 
históricas de nossa própria formação. 

A visita do Presidente Ernesto Geisel à República Federal da 
Alemanha constitui um capítulo particular des:se ciclo diplomático 
brasileiro. Todos sabemos, não esquecemos da importância_do AGOt:
do de Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia 
Nuclear, assinado entre Brasília e Boon em 1975. Muitos são os que 
se enganam no entanto, ao acreditar que o relacionamento teuto-bra~ 
sileiro só veio a ganhar densidade verdadeira como conseqUência 
direta e mesmo preponderante da celebração daquele documento, 
sem dúvida alguma, histórico; mas apenas um passo nas nossas rela
ções. Encaro a questão de óptica diferente: penso que, se jã não 
preexistisse um alto grau de apreciação mútua, um elevado nível de 
confiança política entre os dois países. os dois povos e os dois gover
nos, não teriam existido condições para que se negociasse e se pu
sesse em vigor forma tão complexa e tão efetiva de cooperação. 
Minhas observações na República Federal da Alemanha s6 vieram 
confirmar essa minha visão, quejá mantinha comigo ao partir desta 
capital, no último dia 6 de março. 

Em conseq Uêncla. seria prova de miopia querer reduzir ou 
centralizar o relacionamento entre Os dois países nos termos da trans~ 
Ferência de tecnologia nuclear. E por essa razão, por haver uma base 
permanente e sólida de entendimento, é que foí possível, na visita pre
sidencial, dar passos adicionais de transcendência para cimentar e 
consolidar um relacionamento múltiplo que se transforma já em ter
mos de aliança. 

A imprensa, sempre tão vigilante. publicou com destaque o tex
to da Declaração Conjunta assinada por Suas Excelências, o Senhor 
Presidente Ernesto Geisel e o Chanceler Federal Helmut $chmidt, 
que parte integrante fará deste pronunciamento. Nele encontramos. 
em seu capítulo 1 afirmações de natureza política da maior importân
cia. Está nele inserido o compromisso de se manter um processo 
contínuo de consultas sobre a realid:,tde internacional; a determína--_ 
ção de se realizarem encontros periódicos de dirigentes dos dois paí
ses e, de modo especial, de seus Ministros-de Relações Exteriores. 

No terreno prático, conforme consta no comunicado de impren
sa distribuído no final da visita. o Ministro Azeredo da Silveira e o 
Ministro de Negócios ,Estrangeiros da Alemanha, Hans-Dietrich 
Gensher. puseram-se de acordo para a realização periódica de reu
niões de planejamento político entre os setores especializados de seus 
Ministérios. 

Acredito que os primeiros resultados desse processo permanente 
de dçlogo. de consultas. já estão representados pelo próprio texto da 
Declaração Conjunta. Aí vamos encontrar consagradas muitas das 
posições fundamentais do Governo brasileiro. Nos considerandos, 
figura o claro reconhecimento à nossa tese de que a cooperação 
internacional deve gerar "vantagens recíprocas". Igualmente, foi 
acolhida a posição brasileira quanto ao "direito de todos os paLses ao 
desenvolvimento económico e social". 

No capítulo 2, chegou-se a um importante consenso quanto à 
intensificação da cooperação econômica, industrial, científica e 
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tecnológica. Com relação ao comércio, as duas partes, depois de se 
congratularem com os resultados positivos já alcançados, reconhe
ceram a necessidade nào s6 de aumentar o volume do. intercâmbio 
bilateral, mas também de melhorar a estrutura de suas trocas. Este 
último entendimento entre o Brasil e a República Federal da Ale
manha é particularmente relevante, pois nos permitirá trabalhar em 
conjunto para tornar mais equilibrada a pauta das exportações 
brasileiras, o que significará, na prática, o incremento de nossas ven
das de manufaturudos para aquele país, Num contexto mais amplo. 
creio ser especialmente significativo - e pedi a atenção do Senado 
para este trecho - o compromisso assumido pela República Federal 
da Alemanha, como Estado membro da CEE, de apoiar na medida 
de suas possibilidades, os esforços no sentido de ampliação das rela
ções do Brasil com a Comunidade Económica Européia. 

No capítulo 4, encontram eco as posições brasileiras sobre o 
acesso de todas as nações à pesquisa científica e ao desenvolvimento 
tecnológico. No capítulo 5 - que dá destaque singular à cooperação 
nuclear - encontra-se sintetizada, sem polémicas e com serenidade, 
a posiçào brasileira quanto ao aproveitamento pacífico da energia 
nuclear e à não-proHferação de armas nucleares, compromisso que o 
Brasil assume sem esforço ou constrangimento. porque coerente com 
a nossa tradição nacional. 

No capítulo 7, vemos apoiado um sem~número de posições da 
diplomacia brasileira. Merecem ser ressaltadas algumas delas: 

- a condenação às zonas de innuência; __ 
- a afirmação do caráter indivisível e universal da po1íti~ 

ca de "détente"; 
- o respaldo aos princípios basilares qUl: defende o Bra~ 

sil para o relacionamento internacional, ou sejam, a sobera~ 
nia, a igualdade dos Estados e a não-intervenção nos assun~ 
tos internos. 

No capLtulo 8, ganham realce as teses brasileira..s referentes ao 
papel das Nações Unidas. E, em perfeita demonstração de equilíbrio. 
acha-se afirmada, em termos tranqUilos, a adesão das duas nações, 
do Brasil e da República Federal da Alemanha, às medidas de afir
mação dos Direitos Humanos, constantes da Carta das Nações Uni
das, às quais, ao critério de outros países que, apesar do alarde a 
programas humanitários, se recusaram a subscrever, e hoje sobre eles 
ditam normas. 

No capítulo 10. finalmente. figuram as propostas relacionadas 
com uma "ordem económica internacional justa e equitativa", tão 
vinculadas às posições brasileiras no chamado diálogo Norte-Sul. 

Srs. Senadores: 
A declaração formal de posições afinadas, harmônicas, em ta

manha variedade de relações internacionais é, em si, razão suficiente 
para assegurar o êxito a uma vísita de Estado. Foram obtidos, no 
entanto, outros resultados, no plano das realizações mais diretas. 

Foram assinados importantes atas, a darem seqUência à coope
ração entre Brasília e Bonn nos campos nuclear e da tecnologia 
industrial, Vejamos: 

te? 

- Ajuste entre o Ministério das Minas e Energia do Bra
sil e o Ministério Federal do Interior da RFA sobre o inter
câmbio de informações técnicas e cooperaçao no campo da 
segurança das instalações nucleares, firmado no Minístcrio 
Federal do Interior, no dia 10 de março de 1978. 

- Contrato entre a NUCLEBRÁS eo Centro de Pesqui
sas Nucleares de Julich sobre programa de pesquisa e desen
volvimento para aplicação de processo de calor de origem nu
clear à gaseificação do carvão, firmado em Julich, no dia 8 de 
março de 1978; 

- Convénio Especial entre a Comissão Nacional de 
Energia Nuclear e O Centro de Pesquisa NuC!ei-i ue
Karlsruhe Ltda., sobre cooperação no campo dos usos pacífi
cos da energia nuclear, firmado em Karlsruhe,-no dia 8 de 
março de 1978; 

O Sr. Dirceu Cardoso (MOB - ES) - Permite V, Ex' um apar-

O SR. VIRGIUO TÁVORA (ARENA - CE)- Só um instan
te e terminarei a enumeração. 

- Convénio Especial entre a Secretaria de Tecnologia 
Industrial do Ministério da Indústria e do Comércio. e o Cen
tro de Pesquisas Nucleares de Julich, firmado em Julich, no 
dia 8 de março de 1978; 

Terminada a enumeração, com prazer concedo o aparte ao 
eminente Senador pelo Espírito Santo. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Sr. Senador Virgílio Tá
vora, naturalmente que o Senado se honrou com a participação de 
V. Ex' na delegação que o Senhor Presidente da República levou à 
República Federal da Alemanha. Como simples ledor do programa 
nuclear. quero dirigir~me à pessoa que, aqui, no Senado. tem -
a programas nucleares na Europa - autorídade para espan"iir as dú~ 
a programas nucleares na Europa - autoridade para espanar as dú' 
vidas que tenho a respeito do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. E é 
a pergunta que faço a v. Ex~ Leio, ilustre Senador, que há. no 
mundo, dois processos de enriquecimento de urânio, na sistemática 
da energia nuclear: o processo da ultracentrifugação e o da difusão 
gasosa. Todos os países-q·ue usam usinas nu-cleares. fazem uso desses 
dois processos e leio que o Brasil se associou à Alemanha na explo
ração de um terceiro processo, O jato contínuo, que ainda está em 
equacionamento; ainda não foi testado e é o processo mais caro de 
obtençào de energia com a fissào atômica. Então. pergunto a V, Ex.: 
é vcfdãde que nós estamos associados à Alemanha num terceiro pro~ 
cesso de enriquecimento do urânio? V. Ex' não estranhe, Estou per
guntando a uma autoridade que tem estudos sobre energia nuclear e 
participou da nossa delegação que realizou entendimentos com a Ale
manha e, portanto, deve ter autoridade e tempo bastante para resM 

ponder à minha curiosid<l;de. Segunda pergunta: por quanto tempo 
estamos associados à Alemanha nesse projeto ou nesse acordo de 
energia nuclear? 

O SR. VIRGILlO TÁVORA (ARENA-CE) - Sr. Presi
dente. pelo nosso relógio faltam sete minutos, E pelo de V. Ex~'? 

O SR. PRESIDENTE, (José Lindoso) - O tempo de V. Ex' 
está prestes a se esgotar. Peço a V, Ex' que considere o atraso dos 
trubalhos do Senado nesta tarde. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - V. Ex' não precisa me 
responder. Já sei. Não tem tempo para re<iponder o nosso aparte. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso, Faz soar as campainhas.) 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Estou com o aparte e nin
guém me tira o aparte. Então, nobre Senador, V. Ex' não precisa res
ponder o meu aparte. Responderá depois. quando tiver tempo, mas 
fica a minha indagação. Tenho dúvidas e V. Ex', que participou da 
Delegação do Brasil nas conversações de Bonn com o Governo da 
República Federal du Alemanha, responderá no tempo que lhe 
aprouver, porque não tem tempo. Já conferenciou com o Sr. 
Presidente e os sete minutos não dão para V. Ex' me responder. 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A Presidência solicita 
aos Srs: S.enadores que observem as normas regimentares e não 
admite ser interrompida nas suas comunicações e no bom ordena
mento dos trabalhos. 

Observo a V. Ex'. como orador neste momento, que o tempo de 
V. Ex. está prestes a terminar. V. Ex' observará, naturalmente, 
dentro da economia do seu discurso, a disposição que melhor lhe 
aprouver. Mas solicito encarecidamente que o tempo regimental seja 
observado. 

O SR. VIRGIUO TÁVORA (ARENA - CE)- Eminente Pre
sidente, vou sacrificar o restante do meu discurso. mas responderei 
ao eminente Senador pelo Espírito Santo. 

Existem. realmente, dois processos mais comumente usados, O 
Brasil nào se podia associar a nenhum dos países que deles dis-
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punham. pela simpHssima razão de que esses países os consideram 
como monopólio e nào querem se associar com mais ninguém. 

Segundo. há manifesto equívoco quando esses dois processos 
sào apresentados como os mais econômicos. O mais econo.i:nko é o 
adotado pela Âfrica do Sul. o processo laser. do qual hànra~se o 
Brasil de ter tido alguns dos seus universit:.i.rios e depois cientistas, co
mo pioneiros da idéia. 

A segunda pergunta: por quanto tempo eMamos associados à 
Alemanha? 

Nós não estamos obrigados a permanecer associados à Ale
manha no processo de ;et nozzle. - que é um processo qUe, dia~a
dia, cada vez mais se aperfeiçoa, - por tempo determinado. No dia 
em que as duas partes acharem que há processo melhor do que este, 
podem. sem ferir o acordo de Bonn, passar pra outro processo'. Não 
fez o Brasil a adoção da difusão gasosa nem da. ultracentrifugação, 
pelo simplíssimo fato de que os donos. os proprietários. os detento~ 
res da patente desse processo consideram-no como seu e não 
admitem nenhuma outra junção. 

O Sr. Dirceu Cardmm (MDB - ES) - Permite V. Ex.~ um 
aparte'? 

O SR. VIRG(LIO TÁVORA (ARENA - CE) - Gostaria de 
pedir a V. Ex~ que peça o aparte no finzinho do meu pronunciamen
to; vou correr com o resto. 

No contexto da visita presidencial merecem ainda menção mui
to particular os programas especiais. de canta tos e conversações dos 
Ministros de Estado Brasileiros. 

O Ministro Federal da Economia, Doutor Graf Lambsdorff, e 
os Ministros da Fazenda. Professor M.ário Henrique Simonsen, e da 
Indústria e do Comércio, Doutor Ângela Calmon de Sá,.mantiveram 
convCTsações extremamente produtivas; 

Por sua vez, o Ministro das Finanças. Hans Mattborer e o 
Ministro da Fazenda, Professor Simonsen, trocaram idéias objetivas 
sobre questões financeiras internacionais; nelas ficando. de acordo. 

O Ministro Federal da Cooperação Econômica, Rainer 
Offergeld, e o Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento, Profes
sor João Paulo dos Reis Velloso, discutiram temas de cooperação 
bilateral entre os dois países: e finalmente, o Ministro Federal da 
Pesquisu e Tecnologia. Doutor Volker Hauff, e o Ministro das 
Minas e Energia. Doutor Shigeaki Ueki, mantiveram amplo e provei
toso diálogo sobre um setor tão importante ao desenvolvimento 
brasileiro. 

No Ministério Federal da Economia realizou-se uma' reunião 
conjunta da qual participaram, do lado alemão, os Ministros Fe
derais Doutor Otto Grar Lambsdorf, Hans Matthofer, Doutor 
Volker Hauff e Rainer Offergeld e, do lado brasileiro, os Ministros 
de Estado Professor Simonsen, Doutor Calmon de Sá, Doutor. 
Shigeaki e Professor João Paulo dos Reis Velloso. 

Paralelamente à visita presidencial. efetivou-se em Col6nh, nos 
dias 7 e 8 de março, um Encontro Empresarial Teuto-BrasHeiro, 
que reuniu quase duas centenas de empresários dõs" 'doIs países. 
Foram debatidas. calorosamente de.batid.íl.s, diria mesmo, um sem
número de questões de interesse comum nas áreas do comércio. d.as 
finanças e dos investimentos. Tal foi o êxito do encontro que seus 
participantes. por sua própria iniciativa, planejam para o futuro pró~ 
xi mo voltar a reunir-se e, dessa vez por espaço de tempo mais prolon
gado. 

Excelentíssimos Senhores Senadores. 
Acompanhei Sua Excelência, o Presidente Ernesto Geisel, em 

suas viagens às instalações nucleares de Karlsruhe, em Baden 
Wurtenberg e em Julich. na Renania do Norte; nestas duas. como 
que numa volta a um passado que nos era muito caro, quando lá esti
vemos, nos primeiros cantatas com os gênios germânicos, em com· 
panhia do então Deputado e hoje Governador Aureliano Chaves. 

Visitei com Sua Excelência a cidade de Berlim. 
PartiCipei das honlcnage'nK que lhe foram prestadas pelo 

Presidente Walter Scheel e pelo Chanceler Federal Helmut Schmidt. 
Em todas essas ocasiões foi uma constante o interesse alemão por 

nosso Pais e seu desejo de fazer·se compreender por nosso povo e por 
nOSS05 dirigentes ao mesmo tempo em que lhe transmitíamos a nossa 
mensagem de trabalhu, de esforço e de elevaçào de nossos propósi
tos. Fomos tratados com a dererência e, mais do que isso. com a 
admiração que marcam o respeito e apreço de nações amigas e so
beranas. Por isso mesmo. regresso a meu país certo de que estamos a 
caminho de nossa plena maturidade internacional, admitidos como 
iguais no seio da comunidade política a que pertencemos. 

Trago a esta Casa minhas palavras, como reconhecimento ao 
honroso convite de Sua Excelência e tumbém os meus aplausos à 
maneira modelar com que o Presidente Ernesto Geisel conduz a polí
tica exterior brasileira. da qual sua viagem à República Federal da 
Alemanha constitui etapa igualmente marcante nos fastos de nossa 
diplomacia a cuja frente se encontra a figura singular do Ministro 
Azeredo da Silveira que, na Casa de Rio Branco, tem sabido honrar 
e cultivar as sábias lições do grande e saudoso estadista que tem dado 
Qutra dimensão à nossa diplomacia. 

Era o que tínhamos a dizer. Sr. Presidente, Srs. Se'nadores. 
(Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, reque
rimento que ser:.i.lido pelo Sr. 1y·Secretário. 

t lido e aprovado o seguinte 

REQl'ERIMENTO N' 24, DE 1978 

Nos termos regimentais, requeiro que não sejam realizadas ses
sões do Senado nos dias 23 e24 do corrente, nem haja expediente em 
sua Se·cretaria. 

Sala das Sessões, 15 de março de' 1978. - Benjamim Farah 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Em conseqüência da 
aprovação do requerimento. não serão realizadas sessões do Senado 
Federal nm dias 23 e 24, nem haverá expediente nas suas Sçcretariãs. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, reque
rimento que será lido pelo Sr. 1 º-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 25, DE 1978 

Senhor Presidente, 

O Projeto de Resolução nº 13 I, de 1977 - "que autoriza'- a Co'm~ 
panhia de Construções Escolares do. Estado de São Paulo a reaJ~.at. 
operação de crédito, no valor de Cr\ 1.425.000.000,00 (hum bnh~o, 
quatrocentos e vinte e cinco milhões de cruzeiros), para o fim que 
especifica" - de que fomos Relator na CQmissão de Re.dação dest.a 
Casa, ao ser publicado nos termos da Resolução n9 125, de 1977, 
apresentou um ligeiro defeito redacional, pois foi omitida referência 
ao aval do Tesouro do E$tado de São Paulo, conforme descrita no 
processado. 

Assim sendo. tomamos a iniciativa de en~arecer a Vossa Exce
lência. as necessárias providências no sentido de que seja reparado o 
lapso apontado e editada a matéria de acordo com a presente solicita~ 
cão. 

Sala das Sessões, 15 de março de 1978 - OUo Lehmllnn. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O requerimento que 
acaba de ser lido será encaminhado às Comissões de Economia e de 
Constituição e Justiça. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Altev\r Leal-JoséGuiomard - Braga Junior - Evandro Car~ 
reira - Cattete Pinheiro - Henrique de La Rocque - José Sarney 
- Fausto Castelo-Branco - Dinarte Mariz - Domícío Gondim
Marcos Freire - Murilo Paraíso - Arnon de Mello - Gilvan 
Rocha - Heitor Dias ~ 101'1.0 Calmõn - Vasconcelos Torres -
Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Benedito Ferreira -
Osires Teix.eira - Leite Chaves - Mattos Leào - Lenoir Vargas
Otair Becker - Paulo Brossard - Tarso Outra. 
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o SR. PRESIDENTE (José Undoso) - Está fin~a a Hora do 
Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 

Discussão, em turno unkõ, do Projeto de Lei da Câmara 
n9 65, de 1977 (n9 1.486-B/75, na Casa de origem), que acres
centa o item XL do artigo 89 da Lei n9 5.108, de 21 de setem
bro de 1966 (Código Nacional de Trânsito), tendo-

PARECERES, sob n9s 1.040 e 1.041, ?e 1977, das 
Comissões: 

- de Consti.tuição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade; e 

_ de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, 
favorável. 

Em discussão o Projeto. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação o projeto. Os Srs. Senadores que o aproyam 

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

E o seguinte o pro feto reJeitado 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 65, DE 1977 

(N9 1.486-8175. na Casa de origem) 

Acrescenta o item XL ao artigo 89 da Lei n9 5.108, de 21 
de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O artigo 89 da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966, 

fica acrescido do item XL, com a seguinte redação: 

"Art.89. E proibido a todo condutor de veIculo: 
..................................................... 

XL - transitar em praia, salvo se não houver opção de 
ruas ou estradas. Penalidade: Grupo 1." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)-Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n" 135, de 1977 (n9 4.458-A/77, na Casa de origem), de ini
ciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre 
complementação de obras e serviços de engenharia já Hci
tados, tendo 

PARECERES FAVORÂ VEIS, sob n's 1.324 e 1.325, de 
1977. ri "Comissões: 

- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto: 4 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - Sr. Presidente, peçO a 
palavra para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Com a palavra o nobre 
Senador Itamar Franco, da LideranÇa do MDB. 

o SR. ITAMAR FRANCO (MDB - MG. Para discutir o proje
to. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente: 

Pretende o Governo alterar contratos de obras, e propõe ao 
Congresso Nacional projeto em cujo artigo 11' lé-se o seguinte: _ 

"Art. 19 Os valores inicialmente fixados, em contratos 
administrativos de obras e serviços de engenharia já licitados, 
poderão ser alterados para atender à necessidade de com
plementação da obra ou serviço objeto do contrato." 

O artigo 40:>. Sr. Presidente, diz o seguinte: 

"O disposto nesta lei aplica-se inclusive aos contratos 
em vigor." 

Sr. Pre!:iidc-nte, custa a crer que o Governo pretenda a aprovação 
desse projeto. Primeiro, com obras e serviços de engenharia já licita
dos, o Governo pn:Lendc a alteração desses contratos, já que, repito, 
no seu artigo 4\' fala-se que esta lei será aplicada, inclusive. nos 
contratos em vigor. 

Na exposição de motivos, ao Senhor Presidente da República. 
S. Ex~ o Sr. Ministro dos Transportes mostra as razões pelas quais 
propô~ ao ilustre Presidente da República essa alteração. E é jus
tamente nesta exposição de motivos. Sr. Presidente, que vamos 
buscar alguma argumentação: 

"5. t: que, atingido o valor contratual estabelecido. sem, 
contudo. alcançar a conclusão das obras ou serviços~ os 
órgãos responsáveis são obrigados' a promoverem novas .lí
citações para ao:; complementações indispensáveis. 

6. Este procedimento decorre, ainda, do Regulamento 
para a Execuçllo do Código de Contabilidade Públi_ca JDecre-_ 
to n9 15.783, de 8 de novembro de 1922) que, no seu artíg.o 
797. ao estabelecer o princípio geral da vedação de acréscimo 
ou variações nos contratos celebrados com a Administraçào 
Pública., já ressalva certas condições, não especificadas, que, 
também, não foram previstas na legislação posterior." 

Sr. Presidente, o que temos assistido neste País? Algumas obras 
são começadas. Sem planejamento, sem um projeto definitivo de 
engenharia. Exemplo típico: a tào decantada e sonhada Ferrovia do 
Aço. iniciada sem o devido planejamento, COm os empreiteiros tendo 
ordem de serviço, sem o projeto de engenharia estar definitivamente 
pronto. O que aconteceu, sobretudo com essa obra, para apena::. bus
car esse exemplo? É que o custo inicial dessa obra já hoje atinge a cin w 

co ou seis vezes o valor ínicial do contrato. E é claro, o Governo, en
tão. tem que recorrer a esse expediente, :3través desse projeto, para al
terar contratos de obras e serviços de engenharia já licitados. 

Quer nos parecer, Sr. Presidente, que a fórmula de reajustamen
to, que apresenta um pequeno erro de correção no avulso distribuído 
ao Plenário do Senado, já não satisfaz ao Governo Federal na sua 

II-lo 
fQÍ"m_ula de R = 0.90 x-,,-x V . Parece-me que o Governo Federal 

já não acha essa fórmula suficientemente adequada para os reajustaw 
mentos. _ 

Sr. Presidente, o Mov-t'mento Democrático Brasileiro nào pode 
dar o seu "Aprovo" a esse projeto, mesmo porque, Sr. Presidente. 
além dos elementos técnicos n:"o serem suficientes, seria muito in
teressante, principalmente ao Legislativo, que o Governo Federal e, 
sobretudo, o Ministério dos Transportes enviassem a esta Casa quais 
são esses projetos já licitados e que precisam ser alterados através de 
um projeto dt: lei, para que o Governo os pague, Lamentavelmente. 
não conhecemos esse projetas que o Governo preten..de. atravéS desse 
projeto de lei, alterando contratos já fi.rmados; desconhecemos 
quais sejam esses projetos. 

Sr. Presidente, em funçào disso, apresento a seguinte emenda ao 
projeto: 

EMENDA ~91 (de Plenário) 

Ao Projeto de Lei da' Câmara n" 135, de 1977 

Acrescente-se onde couber: 
- Os contratos com a União não podem t~r vigência superior à 

do Orçamento Plurianual de Investimento. 
- O artigo 4\' passa ter a seguinte redação: "O disposto nesta 

Lei nào se aplica aos contratos com mais de 6 (seis) meses para o tér
mino d3 obra ou serviço de engenharia. 

Justificação 

A exh.tência de um Orçamento P]urianual de Investimentos per
mite ao Governo um planejamento mais racional das obras que pre
tende realizar. 

Fixando os princípios há~icos nesse orçamento, entendemos que 
as obras e serviços de engenharia da União não devem ultrapassar o 
referido Orçame-nto. 
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Considerando que a fórmula R :;; 0,90 x: ~ x V, permite a 
revisão dos preços unitârios contratuais ou em parte do valor global 
contratual, nada mais justo do que limitar as alterações em obras e 
serviços de engenhuriajá licitados antes dos 6 (seis) meses. -

Brasília, J5 de marÇO de 1978. -.Itamar Fl"anco. 

São essas, Sr. Presidente, as emendas que apresento a esse Proje~ 
to de Lei da Câmara n~ 135, de 1917, certo de que a nobre Maioria 
desta Casa, respeitando o Regimento Interno, permitirâ a volta desse 
projeto às Comissões. E, ainda, Sr. Presidente, que a Maioria desta 
Casa jamais poderá - repito - aprovar o artigo II' dessa lei, que 
diz: 

"Art. II' Os valores inicialmente fix.ados, em contratos 
administrativos de obras e serviços de engenharia já licitados, 
poderão ser alterados para atend~r à necessidade de comple
mentação da obra ou serviço objeró do contrato." 

O que nós da Oposição esperamos Í! l.lm planejamento mais ade
quado das obras e serviçm; de engenharia deste Pals. (Muito bem)) 

O Sr. Dirceu Cardoso (MOS - ES) - Sr. Presidente, peço a 
palavra oara discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. para discutir o projeto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB ~ ES. Para discutir o pro
jeto. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs . .senadores: 

Tem o Senado a oportunidade de apreciar uma Mensagem do 
Senhor Presidente da República que quebra um princípio juridico~ 
administrativo em oosso País: o princípio da concorrência pública, 
que o Código de Contabilidade Pública fixa nos seus articulares. 

Remete Sua Excelência _o _Senhor Presidente da Rep4b]ica, à 
consideração do Senado, uma Mensagem em ql.le fixa, no seu art. 11', 
o seguinte: 

"Art. 1" Os valores inicialmente fixados, em contratos 
administrativos de obras e serviços de engenharia Já lidtados, 
poderão ser alterados para atender à necessidade de comple
mentação da obra ou serviço ohjeto do contrato." 

Sr. Presidente, este artigo vulnera e colide. aberta e flagrante
mente, contra os princípios jurídicos do C6dig·o de Contabilidade da 
União, porque estabelecem, resguardando a concorréncia pública: a 
firma que vencer a concorrência pública, seja ela para uma obra feR 
deral, estadual ou municipal, tem que dar essa obra dentro daqueles 
valores com que ela planejou, exec.:utou e concluiu a obra. 

Ora, o que quer o Senhor Presidente da República? Que, doraR 
vante, "os valores iniáalmente fixados, em contratos administratívos 
de obras e serviços de engenharia, já licitados, poderão ser alteraR 
dos". Dependerá de autorização do Ministro de Es.tado, mas depois, 
conseqUentemente, teremos essas medidas estendidas aos Estados e 
Municípios. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - SA) - Permite V. Ex' um aparR 
te? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDS - ES) - Estou no Inlcio 
das minhas considerações. 

O Sr. Heitor Dias (AR.ENA - SA) - V._ Ex~ está flOS 

prolegômenos. 

O SR. DIRCEll CARDOSO (MDS - ES) - Nos prolegôme. 
nos. Depois V. Ex~ poderá apartear. 

Sr. Presidente, estãQ_as~.istio.do à nossa sessão, homenageando e 
honrando o nosso Senado, um grupo de Prefeitos do grande Estado 
de São Paulo, a Pr~5idente da Associação Paulista dos Municípios, 
bem como o Vice-Presidente da Associação Brasileira dos Municí
pios, Associação a que, quando Prefeito na minha terra, e na quali
dade de seu Vice-Presidente, dediquei meu trabalho, meu idealismo e 
minha l:..,openl~ào. Aqui também se encontram Vereadores doO meu 
Estado. simbolizados na pessoa de D. Olga Pimentel Gomes, VereaR 

dor&. e c:mdídata a Prefeito do Município de Guarlipari, c que 
representa a mulher n;l política do meu Estado, S. Ex~s ~stào 
assistindo u um debate sobre princípio novo, vontade nova. abertura 
nova, n<1 Contabilidade Pública da União: as (irrnas que têm contrn~ 
to com o Governo Federal podem fazer os aditivos, podem fazer 
adendos, podem fner :lCrêscimos nos contratos. desde que o Sr. 
Ministro da área competente aprove esse aditivo. esse acréscimo. 
esse adenda. 

Sr. Presidente, trataRse de principk o.jue favorc\.:e a corrupção no 
País. porque, contratuda a obra por Ulll J'lre(,,·o, por um valor,já a fir
ma o faz certa de que, em determinada altura do ano, Ot1 no transcor
rer da obra, vai ter-tempo e oportunidade de reajustar l,tl valor 

Sr. Presidente, fui revolucionário e hoje estou no M DB. Quando 
leia uma mensagem como esta, meu corpo todo se arrepia, pois ê porR 
ta aberta para a corrupção, porquanto todos nós sabemos l::omo se 
fazem as obras públicas neSle País. 

Explorando a assunto, nosso ilustre Uder Itamar Fram:o_situou 
bem a questão da Ferrovia do AGo. Planejada por um preço. se não 
me engano 4 bilhões. hojejá alcança 40 bilhões. 

Interessante Sr. Presidente, é que a alteração propicia - ouça 
bem a ilustre Bancada da ARENA - propicia o reajuste no preço, e 
consta do Decreto~lei nl' 185, de 23 de fevereiro de 1967. no § 4~ do 
art.6"': 

§ 41' Quando se tratar de contratQ de "Mã()-de~Obr.a". 
na ex~cução de obras ou serviços. só ser:lo permíiido~ 
rójustamentos quando ocorrer ônus decorrentes de uta do 
E;;tado, principalmente modifícação salarial. c~,nsiderando
se como índice os salários minimns e encargos sociais iniciais 
c aluais da região, e incorrendo a in~'idência l>_omente na partc 
cxecutada-depois da revisão de preços. 

Portanto, Sr. Presidente, basta que haja alter<lções oe-. ~alário e 
já as limms contratantes têm direito. líquido e certo, de rCRJustar o 
preÇO dessas obras. Sr. Presidente, o que estran.ho. e estranharão cer
tamente os Srs. Prefeitos do Estado de São Pa_uJo e a i!ustr~ Verea
dora e candidata a Prefeito de Guarapari, é que, se o Senado aprovar 
esta Mensagem, iremos estender esse princípio ao Estado e, con
seqüentemente, à ôrbita, à esfera municipal. 

Sr. Presidente, os que contam com bons governadores não têm 
medo. Mas nós, no meu Estado. que não temos bom governador, ou 
melhor, e peço desculpas pela má palavra, que temos, ao contrário, 
um mau governador, se abrirmos a ex.ceçào para o reajuste, 
estaremos criando e institucionalizando a corrupção no nosso Pais, 

Tenho fatos da Administração do Espírito Santo que arrepiam 
qualquer um, inclusive e oS denunciei da tribuna desta c.asa. E não 
só no Senado. Levei o dossié ao Sr. Chefe- da Casa Civil da PresídênR 
cia da República. Tive medo de que no Senado não se tomasse provi· 
dências, como não se tornou. Pelo contrário, o Lider do úoverno 
-defendeu aquele ato desonesto. f..nt~0. fui ao Chefe -aa-Casa CiviL e 
disse a S. Ex~: Sr. Ministro, fui revolucionário, ajudei, com o meu 
protesto, com os meus discursos e a minha resistência à-anarquia, a 
Revolução que se implantou em 1964. Assim. tenho direito a Que a 
Revolução me dê uma satisfaç1lo. Aqui está um d\)ssiê sobre um ato 
desonesto, uma negociata, comprovada em escrituras passadas e em 
declarações de uma CPI do meu E.stado. Pediria a V Ex' toma_~LS~J!S 
devidas providências. Afirmei mais, se o Presidente da COI do meu 
Estado disser que não tenho rozão, renuncio a meu mand_ato, mas se 
disser que tenho razão, V. Ex' exonere o Presiden_te da COHAB do 
meu E.stado. 

Sr. Presidente, isso foi a vinte e dois de dezembro de 1976, O 
Presidente da COHAB-ES nào foi exonerado. Pelo contrário, até foi 
convidado para fazer conferências pelo Brasil sobre como ê que se 
compra terreno por preço baixo. Hoje é autoridade em conferência 
sobre comQ se faz negociata, como se eorrompe e como se põe a mão 
no dinheiro do povo. 

Sr. Presidente, vou voltar à carga na próxim.a semana, com 
novos documentos, novas denúncias, novas acusações, ratificando 
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aquela minha denúncia, Não me cansarei. Pode ser que me force 
uma atitude extremada no fim, mas tomarei essa atitude, 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MOB - ES) - Pois não. 

O Sr. Itamar Franco (MDB _ MG) - Apenas para cumprimen
tá·lo pelo seu pronunciamento e, ao mesmo tempo, pedir licença a 
v, Ex'. pois estou sendo chamado para presidir uma Comissão 
Mista, mas devo regressar ao plenária dentro de alguns minutos. De 
qualquer forma, quero prestar, já, em nome da bancada do MOB a 
nossa solidariedade pelo pronunciamento que V. Ex' faz na dis
cussão deste projeto que não pode, realmente, ser aprovado pelo Se
nado Federal. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MOB - ES) - Se V. EX' tiver a 
sorte e eu também a felicidade de o Presidente me garantir uns to mi
nutos, V. Ex' poderá, ainda, me alcançar na tribuna. Mas, o Pre
sidente pode cassar-me a palavra neste interregno de tempo da ida de 
V. Ex' à Comissão. 

O Sr. Marcos Freire (MOB - PE) - Permite V, Ex' um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MOB - ES) - Ouço V. Ex' 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Senador Dirceu Cãrdoso, 
toda a Casa é testemunha do ardor com que V. Ex' se tem aqui le
vantado em favor da moralidade pública, Portanto, não é de estra
nhar o entusiasmo com que se contrapõe ao presente projeto de lei 
que, em verdade, nào é, apenas, nova princípio na contabilidade pú
blica, é de fato - como V. Ex' muito bem o disse - lima. porta aber
ta à corrupção. Sabemos que apesar de todas as precauções legais 
atualmente existentes, não faltam aqueles que conseguem burlar os 
dispositivos vigentes para evitar a corrupção, imagine, V. Ex', uma 
porta aberta desse tipo. escancarada, não digo em obras menores, 
mas em obras de milhões, cm que há, realmente, uma grande influên
cia dos grandes grupos e dos grandes interesses econõmicos. Portan
to, a Casa registra mais essa tomada de posição do ilu_stre represen
tante do Espirita Santo. já acostumada a saber que S. Ex' estaria 
nessa fronteira, porque é uma fronteira em favor da moralidade 
pública e nela estamos todos nós, e não poderia deixar de estar 
V. Ex' Meus parabéns. 

OSR. DIRCEU CARDOSO (MOS - ES) -Agradeço o apar-
• e do eminente Senador que aqui tem sido uma voz _condoreira nas te
ses mais altas, mais elevadas e mais propidatórias de abertura demo
crática deste Pais e cuja adesão à tese que aqui estamos apresentando 
é uma honra para o obscuro Senador que tem o prazer de apresentá
[a à consideração do Senado. 

Sr, Presidente. veja bem, V, Ex' que não gosta de. me ouvir, 
torture-se ouvindo-me um instante apenas. Não vou ler para V, Ex' 
a quíntupla raiz da razão suficiente. vou ler um trechinho. 

Diz o seguinte: 

"Principalmente quando houver modificação salarial, 
pode a empresa fazer o reajuste do valor da obra." 

Ora, se uma obra for contratada com o Governo federal.Do.dia 
27 de abril, havendo a decretação do novo salário a II' de maio. 
automaticamente a empresa contratante tem respaldo legal para SQIi

citar o reajuste nos preços e no valor da obra. Sr. Presidente, isso na 
órbita federal. agora descendo para a órbita estadual, V, Ex', que 
vai ser Governador. ,dizem. se o nobre Senador Braga Júnior não 
dormir com a touca alheia, ou com os olhos alheios, quando for 
governador e contratar uma obra de seu Estado com uma empresa, 
vai ter também a oportunidade de reajustar essa obra. Mas, cuide-se 
V, Ex~, as empresas são solidárias com os governos, não porque são 
governos, não. É porque o governo é o meio d_eles arrancarem tudo 
como puderem do governo e do povo, Este que é o conceito da 
empresa, dos empreteiros: é arrancar o olho e lamber o buraco, Aqui 

há um meTo, nesta mensagem, de reajuste dos preços com os aditivos, 
com os adendos e com os reajustes do preço. 

Sr. Presidente, eu já me sinto um tanto cansado nessa minha lon
ga vida. Quero crer que os próximos embates serão os últimos na mi
nha vida pública, já desanimado, já desesperançado de corrigir esses 
abusos que os vejo pululando na vida 'do meu PaLs cada dia mais for
temente, Quando caiu na órbita municipal, o perfeito desonesto. o 
prefeito que for eleito com o dinheiro das firmas empreteiras, vai con
tratar obras certo de que, no decurso deles, vai poder reajustar os pre
ços. Esses preços poderão ser reajustados de início, com a modifica
ção do salãrio mínimo dos trabalhadores. Está aqui, está autorizado 
o reajuste, O Governo pubUca mensalmente, todos os anos, o 
coeficiente inflacionário. Isso é outro motivo para a firma empreitei
ra alterar." 

O Sr. Lenoir Vargas (ARENA - Se} -- P~rrnite v, Ex' um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pois não. 

O Sr. Lenoir Vargas (ARENA - SC) - Naturalmente que 
V. Ex' tem razõeS específicas para essa posição arredia, com referên
cia aos empreiteiros. de um modo geral. Mas V, Ex' hã de convir 
que, a possibilidade de reajustamento de determinados contratos 
firmados para a execução de obras públicas, que têm um decurso 
mais longo para a sua execução, é uma medida que se ajusta a um pe
dodo da vida nacional, em que o processo inflacionãrio, eVí
dentemente, consome todas as perspectivas, ou vãrias das perspecti
vas, de planejamento da execução de uma obra, De m~l,Oeira que 
admito que V. Ex', com o espírito oposicionista que lhe caracteriza, 
exacerbe ou exagere na maneira de conduzir o seu discurso, mas o 
reajustamento do preço e obras contratadas com empreiteiras de 
conceito regular, de conceito normal. é uma medida aceita em todos 
os palses onde o processo inflacionário se verifica. E tanto isso é 
verdade que V, Ex' verifica que todos os anos há um reajuste, por 
exemplo, no que toca aos vencimentos dos funcionários públicos. há 
um reajuste no que toca ao salário mlnimo. Tudo isso atendendo a 
uma situação real. que é a defasagem caracterizada por um processo 
inflacionário para as naçÕes em desenvolvimento. Por isso, quero 
apenas carar:terizar que a medida pleiteada é uma medida que não es· 
tá assim ao arrepio da ética ou da moral administrativa. V. Ex', na
turalmente, deve ter casos específicos em que considera que há uma 
demasia, um exagero, mas, de um modo geral, é uma medida per
feitamente aceita em qualquer atividade de natureza administrativa 
ou privada . 

O SR_ DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o apar
te do ilustre Senador da ARENA catarinense, meu ex-colega da 
Câmara. com as raizes plantadas no glorioso e saudoso PSD. 

Acho ejustiflco alguns reajustes, quando a osc:ilação dos valores 
seja tão pronunciada e tão grande que o não reconhecimento deles 
importa ró até em situação dificH para as firmas empreiteiras, mas, já 
a firma empreiteira começa a obra sendo-lhe reconhecido O direito 
do reajuste, sendo-lhe reconhecido o direito do aditivo, sendo-lhe re
conhecido o direito do acréscimo, 

E isto, Sr. Presidente, na órbita federal com relação às obras 
grandiosas que o Governo Federal tem executado ou vem executan
do, este panorama imenso de obras, vai dar ensejo às firmas 
empreiteiras, a que todas elas tirem um naco importante da econo
mia nacional, ou seja, mais do que aquilo que o contrato, que elas 
ganh<lram na concorrência púhlica, lhes permitiria. Mas, quando bai
xa para a esfent estadual e municipal, - e vai baixar se criarmos isto 
na esfera federal: ninguém vai impedir que nos nossos Estados se 
criem condições idênticas de reajuste, e nos municípios também se 
criem condições equivalentes - nós teremos, então, a corrupção 
aberta e escancarada em nosso País. 

Sr. Presidente. acho que essa Mensagem envolve uma respon
sabilidade tremenda do Senhor Presidente da República. O nobre 
Líder Itamar Franco apre. .. entou duas emendas para que o processo 
volte às comissões a fim de ser díscutido, e nessa oportunidade te-
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remos ensejo de lutar pela rejeição desse projeto, que julgamos do 
nosso dever cívico e patriótico fazê-lo. 

Sr. Presidente, aqui estiveram os prefeitos de Sã.o Paulo e aqui 
está a representante da Câmara Municipal da capital do meu Estado, 
cuja presença aqui muito nos honra, porque o Senado, Uustre 
Vereadora. é uma Câmara apenas maior, mas é a mesma Câmara 
onde V. Ex' exerce a sua atividade e a sua colaborução. O Senado ê 
li Câmara um pouco; mais alta, como a Câmara é o Senado na órbita 
Municipal. Aqui lutamos contra esseS desvios, esses desvãos, contra 
essas Mensagens que portam e que podem portar princípios que 
abrem à moralidade pública frestas por onde a corrupção pode:.se de. 
sencadear. 

Sr. Presidente, Srs. Líderes da ARENA, o nosso Líder Itamar 
Franco crivou o projeto com duas emendas, que revelam seus estu~ 
dos acurados sobre o assunto. Eu, à ~'ol d'oiseau, aqui em plenário, 
conhecendo, agora, esta Mensagem que nos remete o Senhor Minis· 
tro dos Transportes, portando a Mensagem do Senhor Presidente da 
República. condeno ab initin a Mensagem que possibilita novo 
processo de reajuste em obras e serviços de engenharia já. licitados, 
ganhos, julgados. conquistados por firmas empreiteíras, que terão o 
direito de reajustar seus preços quando qualquer oscilação possa 
modifLcar o valor do material ou da mão~de·obra empregada. 

Senhores da ARENA, estamoS no início da nossa sessão 
legislativa, de um ano pesa.do, de um ano que promete nuvens gros~ 
sas de tempestade. 

Nós, do MDB, até esta altura divididos na escolha do Lí.d~t', 
mas, que iniciamos com firme~a a nossa caminhada, porque isso não 
é tropeço ao exercício do nosso mandato, nem em dificuldade- se 
constitui, estamos vendo que há de chegar a hora: do _~uin6cio da 
primavera, estamos na hora do solstício de verão_ -De um lado faz 
sol, de outro faz frio - na nossa Bancada. Chegaremos ao equinócio 
da primavera quando, então, em toda a nossa Bancada reinará a paz, 
reinará a tranqUilidade para o nosso trabalho construtivo. Por ora, 
na metade dela faz sol çle um lado e é noite noutra; chove de um lado 
e há seca de outro. M~ .. chegaremos ao equinócio da primavera, on
de os nossos hemisf6r:ios terão o mesmo clima, a mesma temperatura 
e os mesmos ventos alísios. 

Faço votos que possamos chegar lá. Por ora, aqui, estamos sob 
a batuta do lider ocasional, mas que nos tem guiado nesses primeiros 
entreveras, e se tem mostrado à altura da Liderança de---nossa 
Bancada total. 

Sr. Presidente • .ençerro minhas considerações com certo pesar. 
Quando vejo a Revolução dcscambar num procedimento que não 
desejo que ela tenha, si.nto-me um pouco _ prejudicado _em meus 
ideais. Quando lutamos, desejamos criar um regime que fosse 
acima de tudo. acima de todos e acima de competições partidárias, 
que desunem, que separam. Mas, hoje, quando me' caem às mãos 
projetos que tais, que abrem, Sr. Presidente, uma porta não a 
homens de bem, mas às empreiteiras que são sequiosas de dinheiro
auri sacra (ames, como nos falam os textos _antigos - que têm a 

fome de dinheiro, insaciável às vezes. Sr. Presidente, aquI elas vão ter 
o motivo. a razã.o de exercer esta gula p-elo dinheiro público. porque 
podem reajustar até com a oscilação do salário mínimo. 

E, ainda mais. Sr. Presidente, quando se pede o reajuste do salá~ 
rio mínimo para o desgraçado do operário, duas vezes por ano, a 
Bancada da ARENA nega esse direito, mas abre às grandes empre
sas do Pais o direito de reajustar seus preços e o valor das obras, 
calcadas na desvalorização do dinheiro, ou na decretação -de um no· 
vo salário mínimo. 

Chamo a atenção. aqui, dos líderes. Nós temos um ex·Governa~ 
dor do Estado, o nobre Senador José Sarne)', da Bancada da 
ARENA, e temos um futuro Governador do Estado, na pessoa do 
Presidente. Está roncando no estômago da ARENA a candidatura 
do Presidente, como Governador do seu Estado. 

Temos, no MDB, o ilustre Senador Amaral Peixoto, que hon~ 
rou o Estado do Rio com uma administração magnífica, como o 
Sr. Senador José Sarney, como futuramente o nosso futuro Presiden~ 
te, se o Senador Braga o permitir ... 

Sr. Presidente, faço votos de que, quando tiver essa possibilida
de de reajustar os preços das obras contratadas. as empreiteiras não 
joguem dinheiro nas eleicões contra nós, do MOS; porque as cons· 
trutoras de estrada colocam dinheiro nos Municípios para derrotar 
os candidatos do MOB e, assim, elegendo os candidatos dlj. 
ARENA, pois, eleitos, a~ empreiteíras terão reajustes nas sua~ obras, 
nos seus serviços, nos seus preços e nos seus valores. 

Quando falo isso, falo em causa própria, porque senti na minha 
carne; há 18 anos que faço oposição, aos Governos Federais e Esta
duais, lutando. Sr. Presidente, contra o dinheiro des_sas cI'Q.preiteiras 
jogado na balança eleitoral para nos derrotar, e não sei como, ainda, 
sou Senador. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso: Fazendo-soar acampai· 
nha.) - Peço a V. Ex' dar conclusão ao seu discurso. V, Ex' dispõe 
de 3 minutos, regimentalmente. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - v. Ex' é mais ri
goroso comigp, Com o i1ystre"Senador Virgílio Távora são sete minu
tos. Comigo são três minutos só. Mas não tem importância. O tempo 
do MDB é sempre curto. A nossa hora corre mais. Que fazer'? :t:. da 
nossa conjuntura. 

O Sr. Lenoir Vargas (ARENA - SC) - V, Ex~ me permite 
mais um aparte'! 

Q SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pois não, se bem 
que eu só disponho de três minutos e o Sr. Presidentejá me avisou. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - V. Ex' não dispõe de 
tempo para conceder aparte. Dê V. Ex' encerramento ao seu discur
so. 

O Sr. Lenoir Vargas (ARENA - SC) - ~ apenas para caracte
rizar que, na Ordem do Dia da presente sessão, há um projeto do an
tigo Líder da Bancada de V. Ex', o Senador Franco Montoro, que 
diz o seguinte: "Estabelece que a atualização de tributos não poderá 
exceder o índice oficial da correção monetãria". Veja V. Ex' que o 
antigo Líder da Bancada de V. Ex' apresenta até projeto de lei, pro· 
curando fazer uma atualização ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Exatamente. 

O Sr. Lenoir Vargas (ARENA - SC) - ." e limit.ando essa 
atualização, De modo que V, Ex' não pode se insurgir que o Gover· 
no estabeleça a possibilidade de que, nas obras complementares de 
empreitada já estabelecidas, se faça esta correção. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)'- Nobre Senador, 
veja como é diferente o procedimento nosso: o nobre Líder apresen
tou um projeto moralizador, limitando o quantum de aumento dos 
impostos municipais. 

O Sr. Lenoir Vargas (ARENA - SC) - Mas admitimos que há 
necessidade de se estabelecer a correção. -

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Estâ limitando o 
arbítrio, a gula, a vontade de abocannai~-õ dinheiro do contribuinte_ 
O nosso é um projeto moralizador. e. o contrário do que V. Ex' está 
admitindo. 

Sr. Presidente. encerrando. já que meu tempo se esgotou - e, 
como disse, a hora do MDB corre célere, com pernas céleres; a 
hora da ARENA corre demorada, reOetida, tranqüila. morosa; tem 
pern_a curta. A nossa hora tem perna longa. O nosso relógio tem 
pon1eiros compridos; o relógio da ARENA tem ponteiros curtos, 
custa a correr no seu mecanismo de relojoaria. 

Sr. Presidente. aqui o nosso protest~. Quero crer que o Senhor 
Presidente da República, ao remeter este: projeto no Seu Governo, 
não deixará de observar as regras da moralidade pública e do Código 
da Contabilidade. Mas quando cair este projeto na órbita de um 
administrador menos enérgico e menos capaz, entregaremos o dinhei
ro do povo nas mãos das empreíteiras insaciáveis, das empreiteiras 
que usam o dinheiro contra nós, COntra -o MDB, e ganham eleições. 
Das empreiteiras. Srs., da ARENA, que têm mais de seis anos do Go· 
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verno Federal para e!;magar o M DB. E no Governo dos Estados 
tem. tr<lnqüilamente. mais cincá anos para usurpar (I dinheiro do po· 
\'0 e esmagar o MDB. 

Nós lutamos sabendo. de que não temos nada a oferecer a elas: 
nem o preço de um tijolo, nem um metro de estrada, nem um cami· 
nh\l \ i,:inal. nl'm uma ohrinha. Nada! nos cinco anos de Oposição, 
mas ela!; já sabem que estào garantidas seis anos no Governo da Re
pública. porque o Governo não muda, continua da ARENA. Tem 
cinco ou quatro anos o Governo do E5tado, um novo Governador 
que é ti AREf'\A que continua. Já têm gorantidas o prosseguimento e 
u continu<lçt\o de suas obras. 

Sr. Presidente. esta é uma mensagem à qual faltará o apoio do 
M DB. porque é uma porta aberta para uma corrupção que se vai 
exercer nas órhitas federal. estadual e municipal. (M ui to bem!) 

o Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Sr. Presidente, peço a 
palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jo:;é Lindoso) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador José Sarne)', para discutir o projeto. 

Oesejo ob:'oervar que a discussão se faz não só sobre O projeto 
mas. também, regim~ntalmente. sobre a emenda lida, da tribuna. 
pelo nobre Senador Itamar Franco. 

O SR. JOS~ SARNEY (ARENA - MA. Para discutir projeto, 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Casa ouviu. com a atenção que sempre nos merece, na discus· 
sàl> deste projeto. o eminente Líder do MDB, Senador Itamar Fran
cn. 

A Casa também ouviu, com o encanto com que sempre ouve e. 
:.lcredito que V. Ex~, Sr. Presidente, nãQ seja a exceção invocada pelo 
nosso eminente colega Senador Oirceu Cardoso. também as arguo 
mentações deste, a respeito do projeto que estamos discutindo. 

Toda a Casa hã de relevar o transbordamento que vem, justa· 
mente, das suas fontes mais efetivas, que é o Senador Dirceu Cardo· 
soo Posso até declarar, abrindo um parêntese nestas poucas palavras 
que estou proferindo neste plenário. que é um dos afetos mais anti
gos que guardo. com orgulho, da minha vida parlamê'rltar 

O Sr. Dirceu Cardoso (MOB - ES) - Agradeço a V. Ex' 

O SR, JOst SARNEY (ARENA - MA) - Somos amigos e 
companheiros há muitos anos, desde o convício da Câmara dos 
Deputados. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MOS - ES) - Só com uma diferença: 
mostro. no meu MOB. u minha fraqueza e V. Ex' demonstra na sua 
ARENA a sua opuléncia. A diferença está nisto. 

o SR. JOst SARJ';EY (ARENA - MA) - V. Ex' sabe mais 
do que todo mundo,na Casa que, nós dois, temos as mesmaS fraque
.las do afeto e da amizade. 

Sr. Presidente, se fossem verdadeiras as argumentações feitas, 
ne.<,ta Casa. pelos Senadores Itamar Franco e Dirceu Cardoso, evi· 
dentemente. nós nào votaríamos esse projeto e, mais do que isso. o 
Senhor Presidente da República jamais teria mandado ao Congresso 
Nacional um projeto com esses objetívos e com essas mazelas, Mas, 
na realidade, este projeto teve fi sua inspiração nos mais altos 
ohjetivos da administração pública. E tanto foi assim que ele passou 
na Cámara dos Dcput<ldo~, por unanimidade, dos dois partidos: que 
.:hegou ao Senado Federal e, tranquilamente, navegou no mar das 
Comissôc.<" com ü apoio unânime dos dois partidos e, tant.o é assim, 
Sr. Prc.,idente, que o Senador Itamar Franco, tão vigilante como é, 
;l.:eitou os fund:.lmentos do projeto, de tal modo que fez duas emen
das ao projeto pura que ele. emendado. fosse melhorado e voltasse 
ao Plenário da Casa p,lra receber, tlf sim. a nossa aprovação ou a 
nossa desatm.waçào. 

o Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - Permite· me V. Ex' um 
upartc'! 

O SR.JOSf.SARNEY (ARENA - MA) - Pois não. 

O Sr. Itamar Franco (MOS - MG) - Mas é isso exatamente, 
Excelência. A vigi!ilncia com que V. Ex' me caracteriza me obrigou 
u essas emendus., que go~turiu que V. Ex~ as lesse para a Casa. 

O SR. JOS~ SARNEY (ARENA - MA) - Mas, eu vou ler 
Excelência! v. Ex~ j(1 leu as emendas. 

O Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - Mas é importante que se 
lixe aí, porque se não pode aparecer que apenas apresentei as 
emendas melhorando o projeto. Não! Ao contrário, não permitindo 
o que o Governo quer fazer no seu art. 19 e no seu art. 49; porque há 
uma lei, há uma fórmula de reajustamento. 

O SR. JOst SARNEY (ARENA - MA) - Sr. Presidente, eu 
não deturpei nada. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Não, V. Ex' é muito 
inteligente e não deturpou, mas poderia haver ilações diferentes, não 
da brilhante fala de V. Ex~. mas vamos registrar, perfeittlmente, nos 
Anais o que significam as minhas emendas. Era o aparte que queria 
dar tl V. Ex' 

O SR. JOSe: SARNE\' (ARENA - MA) - Sr. Presidente, o 
Senador Itamar Franco há de sentir que todos nós, Parlamentares, 
aqui. nesta Casa, sabemos perfeitamente o que significa a apresenta
ção de emendas. E quando eu disse que S. Ex' apresentou duas 
emendas. melhorando o projeto, ele acaba de ratificar esse meu 
ponto de vista. 

o Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - Exatamente! 

O SR. JOSe: SARNEY (ARENA - MA) - Apresentou duas 
emendas com o objetivo de melhorar o projeto. Se S. Ex' achasse 
que esse projeto era indevido, com as motivações aqui levantadas, eu 
não acredito, e toda a Casa sabe, que o Senador Itamar Franco teria 
recusado o projeto, votado contra, argumentado contra e pedido a 
verificação de votação, como sempre o faz, se nós o tivéssemos rejei
tado. 

Lerei as emendas do Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite-me V. Ex', 
agora? 

O SR. JOst SARNEY (ARENA - MA) - Pois não, embora 
V. Ex' não me tenha deixado concluir o pensamento. 

O Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - É que V. Ex. começa a 
trazer à Casa algumas explicações. dizendo que, se eu entendesse 
que o projeto era assim, não teria apresentado as emendas. Ao con· 
trário. Ex' Primeiro: não adiantaria ao MOB, que é minoria nesta 
Casa, pedir verificação de voto, tentar a rejeição do projeto, porque 
V. Ex's. o rolo compressor, rejeitariam a verificação de quorum e 
aprovariam o projeto. Segundo: a minha tentativa é exatamente esta: 
tentar melhorar o projeto. É de impedir a aprovação, que julgo 
descabida. do art. I ~ e do arL 4Q do projeto. 

O SR. JOst SARNE\' (ARENA - MA) - Sr. Presidente, a 
Casa nào tem outro entendimento a respeito das emendas apresenta
das )Jelo Senador Itamar Franco. É esse o objetivo; claro, não pode 
ser outro. 

Mas, lerei as dutls emendas apresentadas pelo Senador Itamar 
Franco. que dizem: 

O art. 1<:> passa a ter a seguinte redação: 

"O disposto nc.~ta Lei não se aplica aos contratos com 
mais de 6 meses para o término da obra ou serviço de 
engenharia." 

O Sr. Itamar F'fRnco (MDB - MG) - Sabe por que, Ex'? 

O SR. JOst SARNEY (ARENA - MA) - Vou ler a justifi
cativa escrita por V. Ex' 

O Sr. Itamar Franco (MOB - MG) - Ex.atamente. Es.crevi a 
justificativa e vou ampliá·la na Comissão. 
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o SR. Jost SARNEY (ARENA - MA) - Continuo: 

JustifiC'Ql;ão 

"A existência de um Orçamento Plurianual de Investi
mentos permite ao Governo um planejamento mais racional 
das obras que pretende realizar. 

Fixando os princípios básicos nesse Orçamento, en
tendemos que as obras e serviços de engenharia da União não 
devem ultrapassar o. ~:ferido Orçamento," ll~ lli 

"Considerando que a fórmula R,::::: 0,90 x --10-- x 5, 
permite a revisão dos preços unitários contratuais ou em 
parte do valor global contratual, nada mais justo do que li
mitar as alterações em obras e serviços de engenharia, já lici
tados, antes dos 6 (seis) meses." 

Acho que a emenda do Senador Itamar Franco é digQaJie ser 
estudada pela Comissão. porque o que S. Ex' deseja é exatamente 
que se melhorem os processos de planejamento, O Senador_ Itamar 
Franco, também como nós, reconhece que o projeto tem por finali~ 
dade ajudar a Administraçào Pública, Não é um projeto destinado a 
produzir aquelas mazelas que aqui, neste plenário, foram levantadas; 
e levantadas, Sr, Presidente, discutindo assunto que absolutamente 
não é objcto do projeto. Os artigos citados sào os de legislaçãojá em 
vigor, que é o Decreto·lei n9 185, de 1967, que é exercido pela Admi
nistração Pública, e que trata de reajustamento, em razão das obras 
públicas. 

O projeto que estamos discutindo se refere, exatamente, à 
ampliação de obrajã contratada, isto é, - vamos dar um exemplo
se o Congresso contrata, a preços unitários, determinada obra públi~ 
ca, iniciada a obra, em razão do planejamento ou da expansão 
mesmo dos serviços, é necessário que se faça mais outro adenda à 
obra, O" que permite o projeto? Permite que, nesses casos·, possa ser 
feito um tenno aditivo para realizar essa ampliação do projeto ou pa
ra terminá-lo, porque isso significa realmente o seu término, 

Ao mesmo tempo, o que diz o projeto de lei? Diz: 

"O cálculo para fixação do novo valor contratual terá 
por base preços unitários refei'idos à época da apresentação 
da proposta inicial, - isto é, daquela proposta que gerou a li
citação primitiva - e reajustável de acordo com o Decreto
lei n9 185, dc 23 de fevereiro de 1967." 

Quando o Senador Itamar Franco apresenta a sua emenda - e 
S. Ex' soube atingir os objetivos do projeto - evidentemente, bus~ 
cando uma coisa que todos nós buscamos e desejamos na Adminis~ 
tração Pública: que as obras seJam melhor planejadas, e que, na reali· 
dade, não tenhamos necessidade, no correr delas, de trazer projetos 
de ampliação, sem que isso possa modificar os preços unitários dos 
contratantes, que terão de obedecer, em qualquer caso, àqueles 
preços fixados por lei, que, desde 1967, estão em vigor no País, 

O Sr. Itamar Franco (MDS - MG) - Permite V. Ex'? 

O SR. JOst SARNEY (ARENA- MAl- Com muita honra. 

O Sr. Itamar Franco (MDS - MG) - Quando V. Ex' fala em 
aditivo, é exatamente o ponto crucial do projeto, O que temos assisti~ 
do, Senador José Sarney - e os exemplos aí estão - é que os aditi
vos concedidos, neste País estão maiores do que o valor in.ic.ia.1 do 
projeto. O Governo, ao contratar uma obra pelo valor "x", dentro 
em breve estarã pagando "x" mais "y" mais "z", e acaba o abecedá
rio. r: exatamente isso que estamos propondo, que não aconteça 
neste País. Se hã uma forma de reajustamento que diz - que após os 
seis meses os preços sedo reajustados por uma fórmula dada pelo 
Governo Federal - V. Ex! sabe qual é, não vamos repeti-la, porque 
está aí, ape..<;ar de estar incorreta no avulso distribuído aos SU .. Sena
dores, e que corrigi na apresentação da minha emenda, já que 
apresenta alguma diferença aritmética - essa fórmula já. permite o 
reajustamento após os seis meses. Então, não justifica, nobre Sena~ 
dor José Sarney, que obras e mais obras neste País tenham aditivos 
maiores do que os valores iniciais. t claro que admitimos que haja 

atê um detenninado aditivo, que é preciso seja feito num serviço de 
engenharia, numa obra de engenharia, mas, não que esses aditivos 
comecem a ultrapassar o valor inicial. E o exemplo típico, Senador 
José Sarney, e V. Ex' é um homem sério, V. Ex' tem o_cuidado de 
examinar o que acontece com a Ferroyia do Aço - veja o orçamento 
inicial do Governo, veja a promessa do Governo em terminar essa 
Feáoviã em mil dias, e verificará que a falta de planejamento fez 
com que essa obra, hoje, esteja no valor superior a quase dez vezes o 
orçamento inicial. É (.:ontra isso que nos insurgimos. 

O SR. JOst SARNEY (ARENA - MA) - Muito obrigado 
peloapartedeV. Ex~ 

O Sr. Lenoir Vargas (ARENA - SC) - v. Ex' permite um 
aparte? 

O SR. JOst SARNEY (ARENA - MA) - Com muita honra, 
nobre Senador Lenoir Vargas. 

O Sr. Lcnoir Vargas (ARENA - SC) - Justamente o que o 
Senador Itamar Franco deseja está previsto no art. 39 do projeto, que 
di7 o seguinte: 

Art. 3'1 O cálculo para fixação do novo valor con
tratual terá por base preços unitários referidos à época da 
apresentação da proposta inicial, e reajustável de acordo com 
o' Decrr.to-lei n9 185, de 23 de fevereiro de 1967. 

De maneira que se houver um acréscimo na obra, esse acréscimo 
só poderá ser feito com base nos preços da época em que foi feita a 
primeira licitação, reajustados, como estão reajustados os demais da 
primeira licitação, de acordo com a lei vige-nte em torno do assunto. 
Todas as precauções foram tomadas em torno dessa proposição. 

O Sr. Itamar Franco (MOS - MG) - Permite V. Ex'? 

O SR.JOSt SARNEY (ARENA - MA) - Com muita honra. 

O Sr. Itamar Franco (MDS - MG) - V. Ex~ vai me desculpar 
por interromper sua belíssima explanação. Mas há, realmente, no 
caso, uma incorreção, digamos assim, de conceituaçào. Se houvesse 
isso, o Governo Federal não estaria enviando o projeto - nós preci
samos fazer justiça à inteligência dos tecnocratas do Governo, O 
que o Governo objetiva com esse projeto - e ele o fez muíto bem, 
vamos reconhecer, que não poderia ultrapassar, extrapolar a sua 
linha de ação, o que já se~ia um desrespeito ao Legislativo, porque 
pelo menos em alguma coisa ainda há o respeito à nossa função de 
legisladores. O Governo precisa desse projeto. Precisa por quê'? Por~ 
que ele tem que pagar alguns serviços de obras de engenharia, já lici
tados, acima do valor que lhe permite, hoje, o decreto que regula os 
contratos de obras e serviços de ~ngenharia no. Pais. $ contra isso 
que nós estamos argumentando, Senador José. Sarney e tentando, 
evidentemente, no plenário, com essas emendas, tentar voltar o proje
to, às Comissões Técnicas, para que esse projeto, realmente, venha 
ao Plenário do Senado melhorado no seu aspecto não s6 de redação, 
mas sobretudo garantindo ao Governo aquilo que ele pretende, que é 
a melhor racionalização dos seus trabalhos de engenharia. 

O SR. JOst SARNEY (ARENA - MA) - Obrigado, nobre 
Senador ltiÚTlar Franco. 

O Governo jamais fez_ qualquer reajust~merito d~ obras públicas 
fora dos limites da legislação vigente, e a legislação vigente estabelece 
os parâmetros dentro dos quais pode o Governo reajustar o preço de 
obras públicas. E ~e ele o fizesse, teria os olhos do Tribunal de Con
tas da Uni50 que, na realidade é um órgão auxiliar do Poder Legisla
tivo. E tanto é verdade esse procedimento do Governo. que ele pode
ria, num comportamento maleável que ele jamais pode ter e tem, em 
face da coisa pública, estabelecer uma maneira, desde que necessitas
se de uma complementação de obras, de não ter a legislação que está 
pedindo. 

Como o Senador Itamar Franco reconhece, o Governo precisa 
dessa legislação, para os casos que, no Artigo 19, são explicitados, 
exclusivamente da necessidade de complementação da obra ou servi-



384 Quinta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se_io II) Março de 1978 

ço objeto do contrato. Só cm caso de complementação. Fora daí não 
se pode !'õair do contrato existente, porque os mecanismos administra
tivos existentes no País não pennitem que se proceda de modo dife
rente, 

O Sr. Itamar Franco (MD"S - MG) - Casos esses em que o 
Legislativo não sabe, porque o-!3overno Federal não os envio_u nem 
precisaria ter enviado ao Legislativo, mas que nós poderíamos soliei-
taL 

o SR. JOst SARNEY (ARENA - MA) - O que o Governo, 
então. nesse projeto de lei deseja, e nisso encontrou a boa acolhida 
da Câmara dos Deputados na sua unanimidade e aqui, através das 
Comissões Técnicas, ê justamente evitar a procrastinação da conclu
são de obras públicas que necessitam complementação. E o único 
ponto fraco que tem no projeto e que realmente o Senador Itamar 
Franco. como bom engenheiro alertou, é o problema ainda do plane
jamento no Brasil e no mundo inteiro. Lembro-me de que uma vez 
no Banco Interamericano __ de Desenvolvimento, ao qual pleiteávamos 
financiamento para uma obra no Norte do País, ouvíamos de um dos 
técnicos do BID, que é um banco de alto padrão técnico, que a 
melhor maneira de se economizar numa obra era no projeto, um 
bom projeto. A partir de um bom projeto, evidentemente que toda a 
obra teria os seus custos diminuídos e todas as dificuldades a serem 
encontradas possíveis de serem contornadas. Mas aí, com uma certa 
melancolia, concluiu: "Mas nós aqui no BID, que é um dos 6rgãos 
de padrão técnico no mundo mais sofisticado, em matéria de proje
tas, devemos reconhecer que não há obra nem projeto sem proble
ma. E todos os que foram administradores públicos - e o Senador 
Itamar Franco o foi, dos mais brilhantes e competentes e tem a 
respaldá-lo seu conhecimento de engenharia - sabem que, por mais 
que se tenha um bom projeto, que se fiscalize, que se participe, há 
sempre um problema na execução de obras. 

E esse ponto, se é um ponto que devemos reconhecer deva ser 
melhorado, também devemos constatar que ainda não podemos, 
nem no Brasil nem no mundo, encontrar o nível ideal no qual um 
projeto seja, do princípio ao fim, executado sem necessidade de re
visão total ou, pelo menos. em pequenos detalhes. 

O que o Governo deseja com isso é justamente o que acabo de 
dizer. Daremos outro exemplo: lá na Amazônia do Senador Evandro 
Carreira, se- o Governo está fazendo uma pista longínqua e, de repen
te, sente a necessidade. após um ano, pela abertura pioneira, de 
aumentar o tráfego dessa pista, de complementá-la com mais 1.100 
metros, para que ele abrisse uma outra licitação, para que colocasse 
outros preços, deslocasse outra firma para aquele ponto para comple
mentar e terminar a obra. é possível, em alguns casos excepcionais, 
com a assistência do Ministro. fazer-a complementação da obra para 
terminá-Ia, mas mesmo assim os preços são os mesmos do contrato 
inicial, 

Ora, um projeto dessa natureza não pode passar aqui no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados e chegar, nesta tarde para, con
tra ele, serem levantados argumentos que estarreceram todos n6s, de 
tal modo que comecei as minhas palavras dizendo_ que se fossem ver
dadeiros os argumentos aqui levantados, nós não votaríamos nem o 
Presidente nos mandaria este projeto. 

Assim, Sr. Presidente, acho que, colocado o problema dentro 
dos devidos limites, o COJlgresso Nacional está cumprindo com a sua 
missão e a Oposição com o seu dever de procurar melhorar a legisla
ção que vem a debate. A emenda apresentada pelo Senador Itamar 
Franco, em princípio, parece-me que está voltada para um ângulo 
que no projeto não foi atentado, eu até mesmo concordo que, se no 
correr de uma obra, antes do término dos últimos seis meses não se 
descobriu que necessita de uma complementação, é possível que se 
estabeleça esse tipo de limitação aos aditivos de rorr.plemcntaçào 
previstos nesta lei. 

As Comissões Técnicas irilo examinar e, evidentemente, o proje
to voltará ao Plenário e receberá da Casa a mesma atenção, o mesmo 
respeito e o mesmo espirita público com que está sendo recebido ho
je a tarde. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Continua em discussão 
o projeto e a emenda. 

Não havendo mais quem deseje discuti-los, vou encerrar a dis
cussão. (Pausa.) 

Está encerrada, 
A matéria voltará à" comissões competentes, para apreciação da 

errfeflda, 
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Item3: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos tennos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 95, de 1977, do Se
nhor Senador Franco Montara, estabelecendo que a atualiza~ 
ção de tributos nào poderá exceder o [ndice oficial da corre
ção monetária, tendo 

PARECERES,sobn<:>s 356e908.de 1977,daComissão~_ 
- de Constituição e Justiça - 19 pronunciamento: pela 

inconstitucionalidade, com voto veocido dos Senhores Sena~ 
dores Accioly Filho e ltalívio Coelho; 29 pronunciamento: 
(reexame solicitado em Plenário): ratificando os_eu parecer 
anterior. com voto vencido dos Senhores Senadores Cunha 
Lima, Dirceu Cardoso, Orestes Quércia e Nelson Carneiro. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. l<:>-Secretário. 

E lida a 5eKu;nte 

EMENDA N91 (Substitutivo) 

Ao Projeto de Lei do Senado n<:> 95. de 1977, que estabele
ce que a atualização de tributos não poderá exceder o índice ofi
ciai da correÇ"ão monetária). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1<:> Ao art. 97 do Código Tributário Nacional (Lei 

n<:> 5.172, de outubro de t 976) acrescente-se este dispositivo: 

"§ 3<:> A atualização anual do valor de base de cllcuto 
nào excederá o índice de correção monetária fixado pelo 
Governo Federal, através do órgão competente para fazê-lo." 

Art. 2<:> Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Com a formulaçào do presente substitutivo ensejar-se-á, nos ter
mos regimentais, o reexame da questão tratada no projeto original 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

A relevância da matéria justifica, amplamente, prossiga em sua 
tramitação o Projeto de Lei do Senado n9 95, de 1977, pois cuida-se, 
no caso, de fixar o verdadeiro alcance e o exato significado de direito 
tributário e matéria financeira. em face de sua conceituação consti
tucional. 

Manoel Gonçalves Ferreira filho ensina: 

"Esta referencia a matéria tributária esclarece particular
mente a menção a matéria financeira, contida no item I deste 
artigo (art. 57). Mostra que, no entender do constituinte, a 
matéria financeira não abrange necessariamente a matéria 
tributária. Tanto assim é que, reservada, pelo item I, a maté
ria financeira à iniciativa presidencial, este item N, para re
servar a matéria tributária dos Territórios ao Presidente da 
República teve de fazer referência expressa" ("Comentários à 
Constituição Brasileira", VaI. n, pág. 58). 

Idéntica é a lição de Geraldo Ataliba: 
"Se, genericamente, o direito financeiro compreende o 

crédito público, O orçamento, a contabilidade pública, a des
pesa pública e o direito tributário, na disciplina constitucio
nal expressa assim não é. 

A rigorosa exegeSe sistemática exige, no caso, que se 
atente para que o texto constitucional discerniu nitidamente 
direito tributário e direito financeiro (art. 89, XVII, "c" e 
art. 19, § 19) dispensando-lhes no principal e essencial - na 
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disciplina da própria ação normativa - tratamento diferen
ciado e autônomo. Ora, esta circunstância obriga categorica
mente o intérprete a proceder ao discernimento proposto, 
acatá-lo e dele extrair todas as conseqUências jurídicas. 

Assim, o direito tributário, no nosso sistema constitucio
nal. nào se compreende no direito financeiro, dele não faz 
parte c com ele nào se confunde. Logo, toda vez que uma re
gra çonstitucional referir-se a uma destas matérias, só ela - e 
nào ambas - deverá ser entendida pelo intérprete, como al
cançadu ("O Decreto-lei na Constituição de 1967", pág. 
64(65)." 

Sustenta, por igual, Oscar Dias Correia, que a competência ex
clusiva do Presidente da República em matéria financeira refere-se à 
"matéria financeira estrita" ("A Constituição de 1967", pág. 55). 

Por isso mesmo, em parecer proferido pelo ilustre Senador Italí
via Coelho, repetido em manifestações seguintes-, entendeu a Comis
são de Constituição e Justiça: "impõe-se a esta Comissã.o uma toma
da de rumo a respeito da tormentosa e complexa questão. E, após o 
exame criterioso que buscamos, tendo sempre em vista a interpreta
ção do texto constitucional como uma unidade indivisível; a outra 
conclusão não chegamos senão a de que ao Parlamento cQIDpete tam
bém a iniciativa das leis que tratam de matéria tributária, por estar 
ela excluída do conceito formulado pela própria Emenda Consti
tucional em vigor". 

Tal orientação sobreveio após a Comissão opinar, inicialmente, 
pela inconstitucionalidade de projeto da iniciativa do saudoso Sena
dor Ruy Carneiro, disciplinando isenção do Imposto de Renda. 
Submetida a questão à deliberação do Plenário, antes de decisão fi
nal, retornou à Comissão de Constituição e Justiça; para reexame, 
prevalecendo, afinal, a inteligência do texto constitucional que 
professamos e que constou, também, nos pareceres aos Projetos de 
Lei do Senado de n's 72/76; 81/76; 264(75; 268/75; 2S3(7S; 179(75; 
259/75 e 126(76. 

Estamos certos de que, guardando fidelidade a essa orientação, 
a constitucionalidade do presente Substitutivo será proclamada pela 
Comissão de Constituição eJustiça. ----

Saia das Sessões, 15 de março de 1978. - Franco Montoro. 
O SR. PRESIDENTE (José Undoso) - Em discussão o projeto 

e a emenda. 
Não havendo quem queira discuti-los, vou encerrar a discussão. 

(Pausa.) 
Encerrada. 
A matéria volta à ComIssão de Constítuição eJustiça. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Item 4: 
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 

juridicidade. nos termos do art. 296 do Regimento interno), 
do Projeto de Lei do Senado n"Q 211, de 1977, do Senhor 
Senador Vasconcelos Torres, que altera a exigência de exame 
psicotécnico para motorista amador, tendo 

PARECER, sob n9 943, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

Em discussão o projeto, quanto àjuridicidade. (Pausa.) 
Nenhum Senador solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
Em votação. Os·-Srs. Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
O projeto será arquivado. 

E o seguinte o pro;eto reJeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 211, DE 1977 

Altera a exigência de exame psicotécnico para motorista 
amador. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. II' O parágrafo 31', do artigo 73, da Lei nl' 5.108, de 1966, 

que institui o Código Nacional de Trânsito, passa a vigorar na 
seguinte forma reducional: 

- Juntamente com o exame de sanidade física e mental, exigido 
ao motorista amador para revalidação da Carteira de Habilitação, 
será obrigatória u prestação de exame psicotécnico, s.empre que o 
prontuário do interessado registrar o cometimento de 10 -(dez) inrra
çães. ou a participação em acidente de trânsito, no período que suce-
deu à última regularização. . 

I - Quando o solicitante tiver mais de 60 (sessenta) anos a 
prestação de exame psicotécnico será obrigatória, a cada dois anos. 

Art. 29 Esta lei será regulamentada no prãzo de 60 (sessenta) 
dias. 

Art. 31' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições contrárias. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) ~ Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EV.4NDRO CARREIRA PRONUNCIA 
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR.. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

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

Em brilhante cerimônia, realizada no dia dez de março do cor
rente ano, foi entregue ao povo cearense a segunda torre de sua 
majestosa catedral, que terá todas as obras concluídas no mês de 
dezembro, num acontecimento de excepcional significação que 
honrará as tradições cristãs de uma terra que nasceu e se desenvol
veu, ao longo da História, sob as luzes dos grandes ideais da Igreja 
CatóHc<I. 

Há quarenta anos, precisamente, eram iniciados os trabalhos de 
edificação do portentoso templo, no mesmo local em que, no século 
XVII, surgira a pequena capela que se transformaria na Sé Episco
pal, na qual pontificaram figuras da maior ex·pressão nos domínios 
da fé, traçando rumos espirituais da mais indiscutível grandeza e sa
bedoria, que haveriam de repercutir no coração de todas as gerações. 

Quando se calaram os sinos de sua Igreja-Mãe, atingida na ve
lhu estrutura pela inclemência do tempo, a cidade de Fortaleza expe
rimentou a tristeza de uma profunda frustração, pois aquela Casa se 
achava intimamente ligada à vida da comunidade, que para ali acor
ria, pressurosa, a fim de participar dos grandes atos litúrgicos. 

Coube a Dom Manuel da Silva Gomes, Arcebispo de Fortaleza, 
a iniciativa de mandar construir a nova catedral, cujas torres já se 
erguem altaneiras, sob os céus fortalezenses, graças aos incansáveis 
esforços empregados por todos os seus ilustres sucessores, que conta
ram sempre com o generoso apoio da população. 

Sou testemunha do trabalho levado a efeito, há alguns anos, 
pelo inolvidável Dom Antonio de Almeida Lustosa e por Dom José 
de Medeiros Delgado, que tudo fizeram no sentido de que os planos 
não sofressem solução de continuidade, mesmo tendo que enfrentar 
escassez de recursos e obstáculos outros decorrentes de fatores 
conjunturais adversos. Na ação desenvolvida com aquele alto e no
bre objetivo é de justiça louvar o desprendimento e a dedicação do 
Monsenhor Tito Guedes, coordenador da campanha pró-construção 
da catedral e de um grupo de leigos dinâmicos e abnegados. 

Um fato, porém, merece registro especial: tão logo chegou à 
cidade de Fortaleza, investido ras funções de Arcebispo, Dom Aloí
sio Lorscheider. que seria elevado ao cardinalato pelas excepcionais 
qualidades de sua inteligência e de seu espírito, assumiu o solene 
compromisso de concluir o arrojado projeto iniciado há quatro déca
das. E eis que se ergue, agora, como prenúncio de vitória final, a 
segunda torre do magnífico templo, recebida com efusivas manifesta
ções de júbilo e de esperança por todo o povo cristão do Cearã. 

Poucos meses nos separam, agora, da inauguração dessa grande 
obra arquitetônica, que constitui um símbolo granítico da 
ímNredo~rl'l fé: ~ .... ~ <:':1ima " Terra da Lut. E para cnegar a esse 
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desideratum, contribufmm todos aqueles que acreditam na perenida
de da palavra de Cristo. O povo e as instituições privadas vêm 
..:olabomndú, decisiv~ment~" para que se concretize, sem mais d(,.mo
ras, essu lídima aspir::tção da família cearense. 

Uma obra assim. de tal amplitude e de tào grande relevo na vida 
de um povo. não poderia jamais fmcassar, mesmo porque, como as
sinalou o Eminentíssimo Senhor Ca.rdeal Dom Aloísio .Lorscheider, 
elu se neha nos planos de: Deus. E por isso, têm sido. superados todos 
os óbices, já podendo ter a untevisão de sua beleza e de seu esplen
dor, que haverão de atravessar os séculos como um sinal de fé na 
Mensagem Divina. 

Por tudo isso. a cerimônia há pouco realizada em Fortaleza te
ria que alcançar. como realmente alcançou, um brilho invulgar, 
sobretudo quando se ouvirem os acorde$ dos sinos, o que ocorre pela 
segunda vez desde a demolição da antiga Sé, emocionand_o_ pro
fundamente aqueles que participaram do solene ato. 

A lacuna existente na vida religiosa da capital cearense estâ pres
tes a ser preenchida. A catedral. isto é, o.local em que se acha a câte
dra do Bispo nas assembléias litúrgicas, serà, logo mais, uma 
empolgante realidade, enriquecendo, ademais, a paisagem urbanfs
tiea, como um tc.':.ti.:munho imperecível da religiosidade do povo. 

Registro o auspicioso fato com a maior alegria, ao mesmo tem
po cm que me congratulo com o Sr. Cardea,l Arcebispo e com o clero 
lllencarino por esse notável cometimento, que não prejudicou, em 
nenhum momento, a ação social da Igreja, na assistência aos neces
sitados. Nesse sentido, ali_ás.,J<wve-se, com especial ênfase, o tra
balho de grande expressào humana que o Arcebispo e as Dioceses 
realizam diuturnamente, no cumprimento do grande ideal de carida
de e de solidariedade totaLque o Cristo ensinou a todos os homens. 

A cidade de Fortaleza~ por tudo isso, sente-se orgulhosa e feliz 
com a inauguraç1io da segunda torre de sua catedral, que será um dos 
mais belos monumentos do __ Brl),sil. na imponência de sua linhas e fei
çào estética. (Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro~ 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr_ Presidente, Srs. Senadores: 

Damos início a uma série de pronunciamentos analisando os 
problemas dos servidores públicos em nosso País, e solicitando, des
dejá, à V. Ex~, Sr. Presidente, que, ao tinal, seja este trabalho enca
minhado ao Ilm9 Sr. Diretor-Geral do DASP, Coronel Darcy Siquei
ra, para que S. Ex' examine esta nossa colaboração reivindicatória 
em favor de uma imensa gama de brasileiros, que se dedicam, ou 
dedicaram, ~ servir ao Brasil, participando de seus órgãos públicos. 

Nesses pronunciamentos, examinaremos o problema da 
administraçào de pessoal, dos vencimentos no serviço público, as dis
torções salariais, a aposentadoria dos servidores, a revisão de proven
tos dos aposentados, a disponibilidade dos servidores, o pessoal dos 
órgãos transformados, o drama dos pensionistas. a dupla aposenta
doria e. ao termo, faremos considerações finais e apresentaremos 
algumas sugestões. 

Ao nos propormos a este trabalho, alimentamos a esperança de 
que ele nào será em vào, esperando que falem à sensibilidade de nos
sos governantes, diante de tão justas e incontestâveis reiviridicações 
do funcionalismo público. 

PROBLEMAS DE PESSOAL 

Considera<:ôes iniciais 

Atravês de uma série'de pronunciamentos, que com este se ini
cia, pretendemos analisar, numa visão panorâmica, as distorções e 
anomalias existentes na organização do serviço civil brasileiro, em 
conseqüênj1ia dus quais os servidores públicos, ati vos ou inativos, 
vêm sendo seriamente atingidos em seus interesses morais, funcio
nais e patrimoniais. 

Essas anomalias resultam, cm sua quase totalidade, da ausência 
de planejamento ou do planejamento inadequado do sistema de pes
soal civil da União. Não contamos coIl} uma política de pessoal 

. , 

coerente, racionalmente estruturada,. em que todos os problemas 
relativos a servidores e empregados públicos sejam encarados no seu 
conjunto e em suas correlações. O que temos - e esta afirmação não 
pode ser contestada, com argumentos válidos - é uma colcha de 
retalhos, sào tentativas isoladas de resolver os problemas do funcio
nalismo. não raro sob pressão de circunstâncias do momento, 0- que 
concorre para agravá-los ainda mais. 

t verdade que nào se pode responsabilizar por esse estado de 
coisas os homens que nos governam desde 1964, pois a política de 
pessoal anteriormente ado ta da. também, apresentava numerosas fa
lhas. Mas, não é menos exato que, a partir daquele ano, o acervo de 
desacertos e sontradições nessa ârea passou a assumir proporções 
intoleráveis, em decorrência de uma legislação superabundante e 
tumultuária, que atua quase sempre sobre os efeitos, sem se 
preocupar com as causas. 

Convém acentuar que. desta vez, não se pode culpar o Congres
so, sempre colocado no papel de "bode expiatório", pelos avanços e 
recuos na política de pessoal. 

De acordo com o estabelecido na Emenda Constitucional n'" 1, 
promulgada em 1969, é da competéncia exdusiva do Presidente da 
República a iniciativa das leis que dispqnham sobre servidores públí
cos, seu regime jurfdico, provimento de cargos, estabilidade e aposen
tadoria (art. 57, inciso V). não tendo a menor possibilidade de êxito, 
portanto. por incompatível com a Constituição, qualquer projeto de 
lei que, neste sentido, for apresentado por Senador ou Deputado Fe
deraI. Por outro lado, os prazos fixados na mencionada Emenda 
Constitucional, para apreciação dos anteprojetos enviados pelo Po
der Executivo, são reconhecidos como exíguos para. que os mesmos 
possam ser estudados em profundidade, sem falar nos decretos-leis 
que são aprovados pela Maioria governamental, sem que lhes sejam 
acrescida ou retirada uma palavra sequer. 

Ressalte-se, finalmente, que o Poder Executivo dispõe de ampla 
delegação para disciplinar a organização do serviço público e do 
funcionalismo, dela se utilizando instruções normativas que, com 
freqüência, assumem o caráter de verdadeiras leis ou regulamentos, 
sendo, como se vê, de sua total responsabilidade os vicias e 
incongruências ocorridos nessa ârea. 

Estamos, assim, diante de um quadro pouco animador, em que 
providências tomadas, com vistas a solucionar determinados proble
mas. acabam, por vezes, criando novos problemas de solução ainda 
mais difícil e intrincada. 

Vejamos. por exemplo, o que aconteceu cõm o Plano de Classifi
cação de Cargos que. segundo se afirmou intensamente, representa
ria o que há de mais avançado no gênero. 

Deflagrado em 1970, pela Lei n'" 5.645, de 10 de dezembro 
daquele ano, essa iniciativa governamental arrastou-se, e ainda se 
arrasta por quase sete anos, deixando atrâs de si uma legião de servi
dores que. embora em igualdade de condições com seus colegas 
beneticiados pelo novo esquema cJassificatório, permanecem com os 
irrisórios vencimentos do sistema anterior e, o que é pior, com suas 
possibilidades de progresso funcional totalmente bloqueados. 

Note-se que nessa situação não se encontram apenas os exceden
tes das lotaçôes fixadas para as diferentes repartições, mas também 
dezenas de milhares de elementos que integravam quadros de pessoal 
de órgãos transformados em sociedades de economia· mista e empre
sas públicas, entre os quais figuram, além de muitos outros, o antigo 
Departamento de Correios e Telégrafos e a Administração do·Porto 
do Rio de Janeiro. 

Alegar-se-á que os funcionârios com exercício nos órgãos acima 
referidos poderiam ter ingressado nos quadros de pessoal das entidaM 
des em que os mesmos se transformaram, A alegação é, em parte, 
procedente mas, ocorre que a opção não implicava em aproveitamen
to, pois este ficava a critêrio dos respectivos dirigentes e s6 se efetiva
ria após a verificação, em cada caso, da necessidade da contratação e 
da habilitação do optante para as funções que deveria exercer. 

E os servidores aposentados? Haverâ, também nessa ârea, 
injustiças e discriminações. Estariam eles contrariados com o trataM 
mento que vêm recebendo? 
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A resposta infelizmente é sim. Os servidores inativos, hoje divi
didos em grupos, em igualdade de condições, mas desigualados em 
seus direitos. vêm manifestando, em reclamações dirigidas a órgãos 
do Executivo e a membros do Congresso Nacional, sua total incon
formidade com a situação em que foram colocados. A insatisfação 
entre eles é generalizada. uma vez que, após uma existência de lutas e 
sacrifícios, não conseguiram a tranqUiHdade que esperavam, achan
do-se, pelo contrário. em completa insegurança, com vencimentos 
que nào dão sequer para o atendimento de suas despesas essenciais. 

Poderíamos prosseguir com outros exemplos ilustrativos da 
inexistência de uma política de pessoal corretam ente estruturada, ca
piz de pôr fim às injustiça~ que vêm atingindo velhos e competentes 
funcionários, em sua maioria, com relevantes serviços prestados à 
Administração Federal. Preferimos, porém, parar por aqui, deixan
do o exame de situações espedficas para os demais pronunciamentos 
que integrarão esta série, e que serão sucessivamente feitos. 

Neles focalizaremos a posição dos servidores postos em dispo
nibilidade: dos que trabalhavam em órgãos transformados; dos que, 
regidos pela legislação trabalhista, não vêm recebendo o tratamento 
que lhes é assegurado; dos que atuam, sem os correspondentes benefi
cios, em locais insalubres ou sujeitos a tarefas arriscadas; dos inati
vos em geral e, particularmente, dos que foram atingidos por margi
nalizaçào salarial, etc. Trataremos, igualmente, dos problemas dos 
pensionistas, muitos deles com estipêndios inferiores à metade do 
salário mínimo regional, conforme os veículos de comunicação so
cial têm constantemente divulgado, 

Desejo deixar bem claro que os nossos comentários, feitos em 
linguagem simples e concisa. têm como finalidade precípua dar aos 
servidores públicos, ativos e inativos, assim como aos-seus dependen
tes, sobretudo àqueles que, por residirem no interior do País, não dis
põem de facilidade de acesso às fontes oficiais de informa~çQes, uma 
consciência dos seus direitos e de como reivindicá-los, Se conseguir
mos alcançar este objetivo. estaremos contribuindo para o melhor 
entendimento entre o Poder Público e os grupos prejudicados, evitan
do-se, deste modo, que suas mágoas e ressentimentos se transformem 
em revolta. com graves renexos sobre a paz social. (Muito bem!) 

O SR, PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, 

,J SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso,) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ouvimos, na tarde de hoje. o magnífico discurso do eminente lí
der Eurico Rezendc, que falou com objetividade, acerto e sob o im
pulso do espírito de justiça, sobre o aniversário d_o Governo do 
eminente Presidente Ernesto GeiseJ. ~ evidente minha inteira soli
dariedade uo Líder, cuja competência, autoridade e amizade todos 
proclamamos. 

Duas razões, nO entanto, me levam a ocupar esta tri6una: a pri
meira, oriunda do fato de ter faludo sobre os aniversários anteriores 
do atual Governo, o que me força a agir da mesma forma, quando 
comemoramos o quarto aniversário da árdua e profícua adminístra
ção do Presidente Ernesto Geisel; a segunda, reside na circunstância 
de ter eu me inscrito, precisamente, para abordar o mesmo tema tão 
brilhantemente exposto pelo Líder Eurico Rezende. 

Eis as razões do meu pronunciamento nesta tarde: 
Tran:\corre hoje o 49 aniversário do Governo do eminente 

Presidente Ernesto Geisel qUe, assim, dá início ao último ano de seu 
mandato. A História falará sobre esta dificil quadra da vida 
brasileira. fazendo justiça ao ate.u t"resídente, analisando suas reali
zações sem desvirtuamentos que a paixão provoca e sem os erros de 
ótica cometidos por tantos que sobre etc falam nos dias atuais. 

Como admirador de muitos anos e correligionário do General 
Ernesto Geisel. tenho l:omo dever registrar, desta tribuna, a data de 
hoje, que marca o início do último ano do atual Governo. Gesto de 
amizade, admiração e solidariedade a que poderei, com independên
cia e segurança. acrescentar a!gumas palavras de análise de um Go
verno que, não tenho dúvida~. será realçado pelos historiadores de 
amanhã. 

Pode-se ver como lugar comum o fato de ter o General Ernesto 
Geisel assumido a Presidência da República em época das mais difi
ceis e árduas para o Brasil. Esta é uma evidéncia que até os adversá
rios reconhecem. A .eleição do atua! Presidenh: . .,;", e umplo apoio 
político e popular, a escolha de seu nome para a chefiJ. do Executivo 
tendo, desde logo, despertado enormes esperanças à Nação, que ne\!: 

-confiava plenamente, no reconhel.'Ímento de qualidades, virtuu<!s e 
capacidade h<i muito eompro\..ldas em sua longa vida, toda ela LI 

serviço do Brasil. Esta expect tiva terá favorecido àquele a quem o 
destino incumbiu de chefiar a ]\."" ~(l em anos tão contraditórios, 

O General Ernesto GeiseJ foi escolhido lo! eleito para presidir o 
Brasil e conduzir, simultaneamente, a Revolução de 64, nào permitin
do fosse superada nem desviada de seus objetivos básicos. Tarefas ex
tremamente difíceis e que se tornariam ainda mais árduas face a difi
culdades. internas e ex.ternas, que nos assolaram estes anos e conti
nuam nos penalizando, Bastaria a crise do petróleo, com a multipli
cação dos preços do óleo. para tornar dramático o quadro brasileiro 
quando Sua Ex,celência ascendeu à Presidência da República. A crise 
energética, abalando a economia de. todo o mundo, redundou em 
ónus sem precedentes para um país mobilizado desde 1964 para o seu 
desenvolvimento veloz. Este um problema que, por si só, abalaria a 
força de muitos homens, mas que o Presidente Geisel soube enfren
tar com firmeza, extraordinária capacidade de decisão e clarividên
cia, agindo de forma a propiciar ao Brasil o que tantos entendiam im
praticável: manter nossa economia, resguardando-a de desequilí
brios nefastos, e garantir o prosseguimento do processo de desenvol
vimento brasileiro. Tarefas aparentemente contraditórias, extrema
mente dificeis mas imprescindíveis para que o Brasil não submergisse 
em crise mais profunda" Foi um desafio sem igual que o Presidente 
enfrentou e venceu, pois preservada foi a estabilidade da economia e 
o País mantém seus índices de crescimento, inferiores aos de anos 
atrás mas. mais expressivos tendo em vista as dificuldades que nos 
cerc:aram e ao mundo inteiro. 

Em instante a!gum, o Chefe do Executivo hesitou, ou s~' mos
trou perplexo, conduzindo o Governo com segurança e adotanao de
cisões firmes e certas nos momentos próprios. Resguardada está a 
economia e mantido o País no rumo do desenvolvimento. Para isso, 
Sua Excelência não se poupou sequer penosas e proveitosas via.~ens 
ao exterior, tendo há dias, retornado de importante visita à Alel'la~ 
nha, Pais cujas relações com o Brasil, tradicionais, se tornam sempre 
mais relevantes para nosso desenvolvimento económico, social e cul
tural. 

No setar social e político encontrou o atu-al Presidente situação 
semelhante. O fato de ser menos perceptível nua invalida o paralelo. 
Conforme diagnosticou em seu primeiro e memorável pronuncia~ 
menta il Nação, o Presidente Geisel teve visào de estadista ao identifi
car O descompasso entre o desenyolvimento económico e o político, 
problema. sem dúvida, da máxima relevância para nosso futuro. A 
Revolução de 64 teve, no Governo Castello Branco, que enfrentar o 
caos criado no País, adotando vasto elenco de medidas de reorganiza
ção administrativa e financeira, estabelecendo bases para que seu su
cessor impulsionasse o Brnsil no rumo desenvolvimentista. A morte 
nào permitiu que assim fizesse o General Costa e Silva, tendo o emi
nente Presidente Garrastazu Médici, que assumiu a Presidência em 
instante dü~ mais perigosos e em circunstâncias dramáticas, lança
do irreversivelmente o Pa.ís no caminho do desenvolvimento. Tão ve-
107 foi este que os índices ex,cepcionais de nosso crescimento desper~ 
taram atenç1l.o e admiração em todo o mundo, que via nosso formidá
vel pmgresso sem bem compreendê-lo, gerando a impressão de que 
estava diante de um milugre. E foi assim que surgiu a expressão: "Mi
lagre Brasileiro", cunhada no exterior para explicar fenômeno ines
perado e de dlficil entendimento. Foram anos de recordes de cresci
mento. de otimismo, de um povo que expandiu sua alegria ao ver o 
Brasil ímpôr-se a um mundo que o desconhecia até então. E esse con
tentamento populur foi favorecido por fatores emocionais diversos, 
como a conquista definitiva da T::tça Jules RimeL 

lncvitúvcl. Sr. Presidente, que esse fenômeno da transformação 
em poucos anos, de um país subdesenvolvido em potência emergen-
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te, gerasse o descompasso a que aludiu o eminente Presidente Ernes
to G'eisel em sua primeira fala à Nação. ·Descompasso favorecido pe
la velocidade do crescimento econõmico mas resultante sobretudo de 
fatores outros, dentre os quais graves erros políticos onde a responsa
bilidade da sociedade e dos poHticos foi. talvez, primordial. O êxito 
do desenvolvimento empolgou a todos, a todos despreocupando de 
questões de igual relevância, tal como o desenvolvimento político, a 
que obstâculos diversos se opuseram, creio que maior de todos o erro 
daqueles que em vez de contribuírem para o aperfeiçoamento políti
co-institucional, exercendo uma posiçào firme e necessâria à demo
cracia. se colocaram em posição subversiva, no inqualificável erro de 
quererem fazer a história voltar para tr[J,s, tarefa impossível mas per
turbadoru da evolução político-ínstitucional almejada desde Castello 
Branco ao Presidente Geisel. -

Sr. Presidente, muitos se empenham, neste momento, em gerar 
desilusão e decepção, erguendo slogans que são ressuscitados como 
instrumento de perturbação à realização final da obra potrUco-ins
titucional do atual Governo. 

Foi o Presidente Geisel quem aludiu ao descompasso entre o 
desenvolvimento econõmico e o político, conclamando a imaginação 
criadora para o aperfeiçoamento político-institucional, que dê base 
sólida à nossa democracia. Os pronunciamentos presidenciais aí es
tão, na exibição de coerência e pensãiriento, sempre reafirmados pelo 
Chefe do Governo. Com sábia prudência, o Presidente da República 
já em seu primeiro discurso advertia quanto aos riscos e males da 
ação saudosista ou revanchista, que não toleraria e que jamais logra
rá impor impossível retrocesso à nossa história. 

Relendo os pronunciamentos do Presidente Geisel, sobretudo a 
sua primeira fala à Nação, impressiona-nos ·a constan(e-de pen
samentos, propósitos e afirmações. Talo acerto de visão que sequer 
errou o Chefe do Governei na ·prevlsão de obstáculos que seriam 
impatriótica e intolerav.elmente opostos à marcha gradual e segura 
de noss~ aprimoramento político-institucional. 

Infelizmente, não foram poucas as dificuldades opostas ao proje
to político-institucional do Presidente Geisel. Advertências e apelos 
não foram ouvidos e Su.a E$:.celência, tal como afirmara em seu 
primeiro discurso e reiterou sempre, não hesitou em agir com 
firmeza, colocando-se como barreira insuperável ao jogo de pressões 
antidemocráticas, praticando atas a que gostaria de jamais recorrer, 
mas a que sempre disse recorreria para preservação de seus intentos 
democráticos. Tudo o que o Presidente Geisel fez e fará não constitui 
surpresa, pois apenas foi a confirmação do que está clara e fran
camente dito em seu primeiro discurso, reiterado em seus constantes 
pronunciamentos. Teve clarividência para ver as dificuldades que 
poderiam ser opostas a suas metas, desde o infcio, e tem agido com 
absoluta coerência de convicções e propósitos, t-Jão há como ocultar 
ou distorcer o que está objetiva e francamente afirmado em seus 
discursos. que apresentam constantes de afirmação democrática. 
Convocou a todos para o trabalho de aprimoramento político, 
afirmando que, precisamente para alcançar a institucionalizaC.ã.o dos 
ideais de 64, não abriria mão dos poderes excepcionais a ela dados 
pela Revolução. 

Sr. Presidente, somente a paixão ou interesses que não são os da 
Nação podem levar a se dizer que o eminente Presidente Erne<lto Geí-

sei tem agido sem a mais integral coerência. E mais uma vez assis
limos ao erro e à injustiça dos que se esforçam em apontar incoerên
cias e decepções na recente mensagem que o Chefe do Executivo 
encaminhou ao Congresso Nacional. Paixão e ação de provocação 
daqueles que, na verdade, desejam impedir que o Governo alcance as 
metas estabelecidas no primeiro discurso presidencial e que hão de 
ser concretizadas agora e consolidadas no Governo do General João 
Baptista Fiqueiredo. Muitos assim agem por paixão e erro, mas, 
consciente ou inconscientemente, se tornaram instrumento dos que 
almejam eliminar a democracia brasileira, submetendo-nos a ideolo
gias que nosso povo jamais aceitará. Contra tais desígnios, õ Go
verno está permanentemente vigilante, garantindo a evolução do 
processo democrático brasileiro, que pode até ser retardado pela 
atu~ção dos que são adeptos do totalitarismo, mas que jamais im
pedirá que prossigamos no rumo traçado e que é aquele desejado 
pela Nação. 

Sr. Presidente, o dia de hoje nos oferece oportunidade para estas 
rápidas considerações, na reafirmaçã.o de apreço e confiança que 
temos no Presidente Geisel, que a história apontará como estadista e 
homem certo para a difícil quadra de seu Governo. Sua Excelência 
permanecerá fiel a suas diretrizes até o último instante de seu manda
to e seu sucessor há de prosseguir em sua notável obra, forjando ins
tituições fortes que assegurem aos brasileiros um regime democrático 
que lhes garanta incessante progresso político, econômico, cultural e 
social. Cumpre-nos, finalmente, congratularmo-nos com a Nação 
peja. firmeza e visã.o com que o Presidente Ernesto Geisel tem 
enfrentado obstáculos e dificuldades, mantendo o País nos rumos 
fixados e dos quais nã.o se desviará, por maiores os óbices decorren
tes da incompreensão e do radicalismo ideológico. Hoje, a confiança 
que sempre depositamos em Sua Excelência está comprovada com 
abundância e podemos proclamar a feliz entrega dos destinos na
cionais a um estadista que tem sabido ser fiel à Nação e- suas con
vicções democráticas, em anos de tào grandes dificuldades e ameaças 
de toda especie, salvaguardando o Brasil de perigos que compromete
riam nosso futuro. quer no campo econômico como no politico e so
cial! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Nada mais 
havendo que tratar. vou encerrar a se-ssão, designando para a 
extraordinária das 18 horas e 30 minutos, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussã.o, em turno único, do Parecer da Comissão de Rela
ções Exteriores sobre Mensagem n" 55, de 1978 (n" 67/68, na ori
gem), de 3 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete ao Senado a escolha do Sr. Ramiro Elysio Saraíva Guerrei
ro, Ministro de Primeira Classe, da Carreir"a -de Diplomata, para 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República France
,a. 

o SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Está ·encer-
rada a sessão. -

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 27 minutos.) 

ATA DA 15~SESSÃO, EM 15DEMARÇO DE 1978 

4~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura 
PREsmf:NcIA DO SR. JOSÉ LINDOSO 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Altevir Leal - José Guiomard -- Braga 
Junior - Evandro Carreira - José Lind9so - Cattete Pinheiro
Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa -
Henrique de La Rocque --José Sarney - Fausto Castelo-Branco -
Petrônio Portella - Mauro Benevides - Virgílio Távora - Witsoh 

Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Domfcio Gondim 
- Milton Cabral - Cunha Limà - Marcos Freire - Murilo 
Paraiso - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Tootôrii"o Vilela
Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista"::" Heitor 
Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - Eurico 
Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino 
- Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Hugo Ramos _ NelM 
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son Carneiro - Gustavo Capanema - Itamar Franco - Magalhães 
Pinto - Franco Montoro - Orestes Quércia - Otto Lehmann -
Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Osires Teixeira - ltalívio 
Coelho - Mendes Canale - Saldanha Derzi - Accioly Pilho -
Leite Chaves - Muttos Leão - Evelãsio Vieira - Lenoir Vargas
Otair Becker - Daniel Krieger - Paulo Brossard - Tarso Outra. 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença acu
sa o comparecimento de 63 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. II'-Secretário. 

t lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 21, DE 1978 

"Dá nova redação ao parágrafo-- único do art. 566. da 
Consolidação das Leis do Trabalho". 

O Congresso Nacional dec;-reta: 

Art. II' O parágrafo único do art. 566~ da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1<:> de maio de 
1943, passa a viger com a seguinte redação: 

"Art.566 ...... , ...... , .......•.•...........•... 
Parágrafo único. Excluem-se da proibição constante 

deste artigo os empregados do Estado e das instituições 
paraestat,lis subordinados ao regime desta Consolidaçào". 

Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3~ Revogum-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Em conformidade com a disposição constante no cciput do art. 
566, da Consolidação d<i:s-Leis do Trabalho, não podem sindicali
zar-se os se('\'idores do Estado e das entidades paraestata'is. 

Na época em que referido dispm:iti\'o foi redigido, a totalidade 
dos servidores públicos era subordinada ao regime estatutário, o 
que, por conseguinte,justificava a proibição. 

Ocorre, no entanto, que a Admínistração Pública, de tempos pa
ra cá, vem recrutando enorme quantidade de servidores que são 
subordinados ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho,.aos 
quais vem sendo negado - sem nenhum fundamento - o direito à 
sindicalização. 

Aliás. atendendo a nova realidade na Administração Pública, já 
houve um abrandamento na rigidez do questionado dispositivo, 
através da Lei n9 6.[28, de 6 de novembro de 1974, que lhe acrescen
tou parágrafo único, excluindo da proibição de sindicalização os 
empregados de sociedades de economia mista. 

A medida, todavia, deve ser ampliada, a fim de que todos os 
empregados da Administração Pública, Direta e Indireiã.~subord-rna
dos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, possam ter 
assegurado o indeclinável direito à sindicalização. 

Em verdade, para o exercício da profissão, ao empregado públi
co de diversas categorias - como os dentistas, por exemplo - é exi
gido o pagamento da contribuição sindical, sendo absurdo a conti-
nuidade da proibição de sindicalização. -

Toda essas razões, a nosso ver, justiticam plenamente a 
efetivaçào da providência a[vitrada;-no sentido de serem excluídos da 
proibição de sindicalização os empregados do E!:Itado e entidades 
paraestatais subordinados ao regime da legislação trabalhista. 

Por derradeiro. assinale-se que a m~dida ora preconizada inspi
rou-se em sugestão que nos foi oferecida pelo Sindicato dos 
Odontologistas do Recife, Estado de Pernambuco. 

Pelas razões expostas, o projetado, temos convicçào, merecerá o 
apoio de nossos ilustres pares. 

Sala das Sessões. 15 de março de 1978. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N' 5.452, DE I' DE MAIO DE 1943 
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

Art. 566. Nuo podem sindicalizar-se os Servidores do Estado e 
os das instituições paraestatais. 

- Parágmfo único - Excluem-se da proibição constante deste 
artigo os empregados de sociedade de economia mista. 

(À.~ Col1ti.~.\'/jes de Constituiçào e Jw,tiça e de L"egü!a('ào 
Social. ) 

o SR. PRESIDENTE (José lindoso) - O projeto que acaba de 
ser lido será publicado e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. III-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 26, DE 1978 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, aUnea b, do Regi
mento, para o Projeto de Lei da Câmara nll 9, de 1978, que reajusta 
os vencimentos e salários dos servidores da Câmara dos D_eputados, 
e dá outras providências. 

Sala das Sessões. de março de 1978. - Eurico Rezende. 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O requerimento que 
acaba de ser lido será apreciado após a Ordem do Dia. 

Passa-sei!. 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de 
Relações Exteriores sobre a Mensagem n9 55, de 1978 
(n<:> 67/78. na origem), de 3 do corrente, pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado a escolha do Sr. 
Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro. Ministro de Primeira Clas
se, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Em
baixador do Brasíljunto à República Francesa. 

A matéria constante da Ordem do Dia da presente sessão, nos 
termos da alínea h do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser 
apreciada em sessào secreta. 

Solicito dos Srs. funcionários as providências necessárias a "fim 
de ser mantido o preceito regimental. 

(A sessào torna-se secreta às /8 horas e 35 minutos e volta 
a .l'er púhlica às /8 horas e 45 minutos. J -

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Esgotada a matêria 
constante da Ordem do Dia, vai~se passar à apreciação do Requeri
mento n9 26, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei 
daCâmaran9 9,deI978. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se õ. apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara 
nl' 9, de 1978 (n9 4.7U4-Af78, na Casa de origem), que reajus
ta o:;; vencimentos e salários dos servidores da Cámara dos 
Deputados, e dá outras providências (dependendo de parece
res das Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Públi
co Civil e de Finanças). 

Sobre a mesa, os pareceres das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Serviço Públko Civil c de Finanças. que serão lidos pelo 
Sr. [9-Secretário. 
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São lidos os segu[nfes-

PARECERESN's 38,3ge40,DEI978 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara nC> 009~ de 1978 
(n9 4.704, de 1978, na Casa de origem), que "reajusta os ~cnci
mentos e salários dos servidores da Câmara dos DE'putados, e 
dâ outras providências". 

PARECER N' 38, DE 1978. 
Da Comissão de Constituição e.Justiça 

Relator: Senador Wilson Gonçalves. 

O projeto sob exame, oríginãrio da Câmara dos Deputados, rea
justa os vencimentos e salários dos servidores daquela Cusu do Poder 
Legislativo. 

A medida harmoniza-se com o Decreto-lei nl' 1.604, de 22 de 
fevereiro último, que aumentou, igualmente, os vencimentos e salá
rios dos servidores civis do Poder Executivo, dos membros da Magis
tratura e do Tribunal de Contas da União. 

Trata-se, portanto, de estender ao quadro de pessoal daquela 
Casa, o justo beneficio concedido ao funcionalismo subordinado ao 
Executivo, em c.onJormidade com o disposto no art. 108, § 11', da 
Constituição Feder31, que autoriza a aplic3ção, no que couber, aos 
funcionários do Poder Legislativo. do sistema de classi6cação e ní
veis de vencimentos dos cargos do serviço civil do respectivo Poder 
Executivo. 

Amp3ra-se a providência, ainda, no art. 40. item III, da Carta 
Magna, quc disciplina a competência privativa-da Câmara dos Depu
tados, pam propor projetos de lei que criem ou extingam cargos de 
seus serviços e fl.x.em os respectivos vencimentos. 

Diante do exposto, somos pela tramit3ção do Projeto, por cons
titucion31 ejurídico. 

Sala das Comissões, IS de março de 1978. - Daniel Krieger, 
Presidente - Wilson Gonçalves, Relator - Accioly Filho - Nelson 
Carneiro - Leite Chaves - MaUos Leào - OUo Lehmann - Dirceu 
Cardoso. 

PARECER N' 39, DE 1978 
Da Comissào do Serviço Público Civil. 

Relator: Senador Benjamim Farah 

o presente projeto, de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara 
dos Deputados, vis3 a reajustar os vencimentos e saláriõs-àós servi
dores da Câmara dos Deputados. 

A proposição, em exame, concede re3juste de 38% (trinta e oito 
por cento), nos valores de vencimentos, salários e gratificações dos 
servidores da Câmara dos Deputados e, igualmente, reajusta, no mes
mo percentual, os proventos dc inatividade. 

O salário-família passa a ser fixado em Cr$ 81.00 (oitenta e um 
cruzeiros), por dependente, a partir de II' de m3rço de 1978. 

O reajustamento de vencimentos. salários, gratificações e 
proventos, que ora se cor.cede, retroagirá a p3rtir de II' de março de 
1978. 

As Classes das Categorias Funcionais integrantes do Plano de 
Classificação de C3rgos~ instituído pela Lei nl' 5,_645. de 1970, que 
possuam, cm SU3 estrutura saladal, as referências I e 2, da escala de 
vencimentos const3ntes da Lei n~ 6.408, de 1977, passam a tnldar-se 
na Referência 3. 

Passarão a iniciar-se na Referência 14, a Classe "A", da Catego
ria Funcion3! dc Motorista Oficial e, na Referência 3, -a Classe "A", 
da.s Categorias Funcion3is de Agente de Portaria, Agente de Serviços 
de Engenharia e Auxiliar Opcmcional de Serviços Diversos, 
alterando-se. por conseqüência, o Anexo III da Lei nl' 6.325;- de 1976. 

Nos cálculos provenientes da 3plicaçào do projeto, quando 
transformado em Lei, serão desprezadas as frações de cruzeiro, inclu
sive os descontos que incidirem sobre o vencimento ou salário. 

Considerando que as despesas decorrentes do reajustamento, 
or3 propo:>õto, seroo atendidas à COnta das dotações constantes do 
Orçamento da União, e que está em consonância com o Decreto-lei 

n .... 1.604, de 22 de fevereiro de 1978, que reajustou os vencimentos e 
salários dos servidores civis 'do Poder Executivo, nada vemoS, no 
âmbito dest3 Comissão, que invalide a presente proposição. razão 
porque somos pela sua aprovação, 

Sala das Comissões, 15 de março de 1978, - Lenoir Varga.s, 
Presidente - Benjamim Farah, Relator - 1\:laU05 Leào - Acciol~ Fi
lho. 

PARECER N' 40, DE 1978 
Da Comissão de Finanças. 

Relator: Senador Ruy Santos 

Cumprindo 3 tramitação regímental, vem à Comissão de f'ínan
ças o projeto de lei que reajusta os vencimentos e saJários dos servido
res da Câm3ra dos Deputados e dá outras providencias. 

Trata-se de iniciativa da Mesa da Câmara dos Deputados objeti
vando estender aos servidores da Casa o reajustamento concedido pe
lo Poder E,xecutivo, de 38% (trinta e oito por cento), nos termos do 
Decreto-lei n<:' 1.604, de22 de fevereiro de 1978. 

A elevação 3tinge também os proventos da ínatividade e o salá
rio-família passa a ser de Cr$ 81,00 (oitenta e um cruzeiros), por 
dependente, tendo vigência a partir de 1 <:' de março corrente. -

Naquela Cusa do Congresso Nacional, a matéria mereceu apro
vação do Plenário, após cumprir os trâmites regimentais. 

Prevê o artigo 79 da proposiçào que nos cálculos proveniente..:; 
da aplicação da Lei serão desprezadas as frações de cruzeiro, inclusi
ve nos descontos. 

Sob ° aspecto financeiro - que nos c3be examinar - devemos 
destacar o custeio das despesas das dotações constantes do Orçamen
to da União. 

O projeto atende aos dispositivos constitucionais que recomen
dam a p3ridade de vencimentos entre os três Poderes. 

Â vista do exposto. nad3 temos a opor ao projeto e assim opina
mos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões. 15 de março de 1978. - Wilson Gonçah'es, 
Presidente eventual - Ruy Santos, Relator - lenoir \'argas - José 
Sarney - Mattos Leão - E,.,clá5io Vieira - Louril-al Baptista -
Saldanha Derzi - Virgílio Távora. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Os pareceres são 
favoráveis. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo. dec13ro-a encerrada, 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sent~dos, 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

t v seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 9, DE 1978 
(n? 4.704-Aj78, na Casa de origem) 

Reajusta os vencimentos e salários dos senidores da Ci
mara dos Deputados c dá outras providências. 

O Congresso NacionaJ decreta: 
Art. 19 Os atuais valores de vencimentos, salários e gratHlca

çoes dos servidores em atividade, da Câmara dos Deputados, a que 
se referem oa Anexos I e II da Lei nl' 6.408, de 29 de março de 1977, 
sào reajustados em 38% (trinta e oito por cento). 

Art. 2? Os proventos de inatividade ficam reajustados no mes
mo percentual estabelecido no artigo anterior. 

Art. 31' O salário-família ê 6xado em Cr$ 81,00 (oitenta e um 
cruzeiros), por dependente, 3 partir de 11' de março de 1978. 

Art. 4\' O reajuste de vencímentos, salários, gratificações e 
proventos, concedidos por esta lei, vigoT3 a partir de 19 de março de 
1978. 
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Art. S9 As Classes das Categorias Funcionais integrantes do 
Plano de Classificaçào de Cargos instituído pela Lei n9 5.645, de 10 
de dezembro de 1970, que-possuam, em sua estrutura salarial, as Re~ 
ferências I e 2, da escala de- vencimento constante da Lei nQ 6.4-08, 
de 29 de março de 1977, passam a iniciar-se na Referência 3. 

Art. 61' A Classe "A" da Categoria de Motorista Oficial passa 
a iniciar-se na Referência 14, e a Classe "A" das Categorias de Agen
te de Portaria, Agente de Serviços de Engenharia e Auxiliar Opera
cional de Serviços Diversos, na Referência 3, alterando~se, conse
qUentemente, o Anexo III da Lei n9 6.325, de 14 de abril de 1976. 

Art. 79 Nos resultados dos cálculos provenientes da aplicação 
desta lei serào desprezadas as frações de cruzeiro. inclusive em rela
ção aos descontos que incidirem -sobre o vencimento ou salario. 

Art. 89 A despesa decorrente será atendida à conta das dota-
ções constantes do Orçamento da União. 

Art. 99 Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobje Senador Nelson Càrneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Se examinarmos cuidadosamente o problema da remuneração 
do trabalho em nosso País, verificaremos que não dispomos de uma 
política salarÍ:lI, mas de várias políticas. uma para os servidores esta
tutários da administração -direta incluídos no Plano de Classificação 
de Cargos. outra para os empregados da administração direta regi~ 
dos pela ConsoHdação das Leis do Trabalho. outra para o pessoal 
das empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, 
outra para os que atuam na iniciativa privada e assim por diante, 
sem falar no salário mínimo comum e nas diversas modalidades de 
salário mínimo profissional. 

Essas pol1ticas diferem na forma e em seus aspectos extrínsecos, 
mas, na realidade, todas elas apresentam um traço comum: a ausên
cia de critérios justos e equ[tativos na distribuição de recompensas 
pelos serviços prestados. 

Mesmo dentro de determinada área, como a administração dire
ta, por exemplo, notam-se acentuadas. disparidades de tratamento, 
quer quanto ao escalonamento dos salários, quer quanto às diferen
ças de retribuição para situações idénticas. quer, finalmente, quanto 
ao sistema de gratificações, através dos quais se proç:ura estabelecer 
complementação salarial. 

Queremos deixar bem claro, desde logo, que não somos especia
listas na matéria. Como membro do Congresso Nacional, com mui
tos anos de atuação política, temos procurado estudar as nossas insti~ 
tuições administrativas e, -de modo especial, a organização do funcio
nalismo federal. Já acumulamos, em nossas pesquisas e observações, 
razoável acervo de conhecimentos sobre assuntos da Administração 
Pessoal. mas, ao tratarmos de questões lig:ldas a esse campo de ativi
dade, não nos servimos de termos técnicos. Usamos, por exemplo, as 
palavras "salário", "remuneração", "vencimento", "retribuição", 
"proventos", «estipêndios" e outras com a mesma significação. 

Fechado este parêntesis, com uma explicação que nos pareceu 
necessária para evitar confusões, voltamos ao tema deste novo pro
nunciamento, ou seja, as discrepâncias existentes em nossos esque
mas de pagamento. 

Em qualquer sistema de retribuiçã.o, racionalmente estruturado 
e administrado, o menor salário deve corresponder à décima parte 
do maior. 

Esse principio estaTÍa sendo observado em nossa política sala
rial? A resposta, evidentemente, é negativa. Não existem, em nossos 
planos de pagamento, tanto na administração direta, como na des
centralizada, critérios definidores das relações entre o maior e o me-
nor salário. Prevalece, neste particular, a velha assertiva de que 
"quem parte e reparte fica com a maior parte". E como quem fixa os. 
valores dos vencimentos S30 os dirigentes de alto nível, é claro que 
estes puxam a sardinha para suas brasas. 

Vejamos o que ocorre na administração direta. A escala de vaIa
res de vencimentos ou salários, quanto aos cargos de carreira. come~ 
ça na referência 'T'. para a qual, atualmente,.está prevista a retribui
ção de Cr~ 1.556,00, e termina na referência "57", cuja remunera
ção"é de ~r$ 23.882.00. Vemos, assim que nesta faixa, se o menor sa
lário for multiplicado por dez. será superado pelo maior uma diferen
ça de nada menos de Cr$ 8.322,00 ou que o maior salário é mais de 
quinze vezes superior ao menor. 

Passamos a um outro degrau do sistema de remuneração. ou se
ja, aos cargos de Direçi:io e Assessoramento Superior (DAS). Aqui a 
distância se torna muito mais ampla, pois entre o menor vencimento 
dos :C-argos de carreira (referência" I", Cr$ 1.556,00) e a maior re
tribuiçào do DAS (DAS~6, acrescida da gratificação de representa
ção mensal) encontramos uma diferença de nada menos de 
CrS 55.852,00. 

Chegando-, finãlmente, ao topo da hierarquia salarial, estão os 
Ministros de Estado. o Diretor-Geral do DASP, o Consultor-Geral 
da República e outras altas autoridades, cujos vencimentos, acresci
dos de gratificação de representação. atingem a qu-antia de 
CrI 67.095,00 mensais. Aqui a diferença entre o menor e o maior 
salário chega a Cr$ 65.539,00. 

Es!:iUS discrepâncias se tornam ainda mais significativas se levar
mos em conta que os ocupantes dos cargos de Direção e 
Assessoramento Superior contam com vantagens -adicionais. como; 
por exemplo, habitações funcionais, automóveis com chapas par
ticulares e outras. Maiores benefícios são atribuídos aos titulares dos 
chamados cargos especiais, que segundo se propala, dispõem de 
moradias gratuitas. automóveis com chapas particulares e oficiais. 
mordomias, empregados domésticos, etc., tudo isso custeado com 
recursos orçamentários da União. 

Nào se -pode negar que as altas autoridades, pela importância e 
a complexidade das funções que exercem, devem receber tratamento 
especial, cm termos de remuneração e de vantagens especiais. Mas, o 
que nos parece injustificável é que se estabeleçam. no serviço públi
co, disparidades salariais como as que acabamos de registrar, as 
quais, infelizmente, não ocorrem somente no Executivo, mas tam~ 
bém, embora em menor escata, nos demais Poderes da República. 

Outra distorção into!erãvel é a que separa, quanto às remunera
ções percebidas. os servidores incluídos no Plano de Classificação de 
Cargos, dos que dele foram alijados, passando a integrar quadros 
suplementares com todas as vantagens decorrentes dessa situação~ 

As diferenças, nesta área. são igualmente inadmissíveis pois'- em 
- muitos casos, os que tiveram acesso ao novo sistema de classificação. 

conquanto ocupem os mesmos cargos exercidos pelos não classifica
d_os. recebem até três vezes mais do que estes, sem falar nas grafifica~ 
cões e outras vantagens com que não são contemplados os servidores 
incluídos em quadros suplementares. 

No que tange às gratificações que, no atual esquema de 
recompensas, têm por objetivo suplementar vencimentos ou cobrir 
riscos a que os funcionários se expõem no desempenho de suas ati
vidades. verificam-se. igualmente injustiças gritantes e intoleráveis. 

Para não irmos muito longe, basta citar o-caso do pessoal de ní
vel médio e dos serviços auxiliares, ora engajados nas campanhas de 
saúde pública e, portanto em permanente contato com doentes e 
trasmissorcs de moléstias contagiosas, além de usarem materiais tóxi
cos ou venenosos, tais como Frata! 1.080, DOT, Marvim, Carvim, 
etc. 

Nos termos da legislação atual, esses servidores não pen.:ebem 
qualquer gratificação de perículosidade ou insalubrfdade, visto que a 
primeira se destina ao pessoal que lida com Raios-X ou substâncias 
radioativas, e a segunda é privativa dos que manipulam explosivos 
ou tnflamãveis, bem como dos que têm exercicio em unidade em que 
se fabriquem munições ou explosivos ou se procedam a experiências. 
montagens, desmontagens e desmontagens e desativação de tais 
elementos, 

Aos que trabalham nas Campanhas de Saúde Pública, sujeitos,a 
toda sorte de úscos e com atuação em áreas perigosas e de manifesta 
insalubridade, se não pertencerem às carreiras de ní(l'el superior. 
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fazem jus apenas às ridículas gratificações do Plano de Integração 
Nacional (PIN), em vias de extinção, e à relativa ao exercício em de
terminadas zonas e locais. 

Como se vê. o sistema de remuneração e recompemas da 
administração direta está eivada de distorções e injustiças, que de
vem ser o quanto antes eliminadas, para que o desestímulo e a revol
ta nlio se alastrem por ponderáveis contigentes do funcionalismo. 
com insanáveis prejuízos para o bom andamento dos trabalhos 
afetos à nossa máquina burocrática. Mas, essas anomalias salariais 
alcançam somente a administração direta? Tratar-se-ia de .um 
fenômeno isolado e, portanto. de repercussões limitadas e per
feitamente controláveis? 

Não. Também a administração descentralizada (empresas públi
cas, sociedades de economia mista e fundações) padece do mesmo 
mal. talvez até com maior gravidade, como procuraremos demons
trar no próximo pronunciamento desta série. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo a 
tratar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima 
sessão ordinária a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti
tucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n9 40, de 1976, do Sr. Senador Mauro 
Benevides, que dispõe sobre o processo de fiscaHzação pela Câmara 
dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atas do Poder Executivo e 
os da administração indireta, tendo 

PARECERES, sob n9s 214 e 598, de 1977, da Comissª--o: 
- de Constituição e Justiça - 19 pronunciamento; pela inconsti

tucionaHdade, com voto vencido dos Srs. Senadores Nelson 
Carneiro e Dirceu Cardoso; e 29 pronunciamento; (reexame soli
citado em' Plenário): ratificando o seu parecer anterior. 

-2-

Votação. em primeiro turno (apreciação preHminar da constitu~ 
cionaHdade e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento In
terno), do Projeto de Lei do Senado n9 205, de 1976, do Sr. Senador 
Franco Montara, que dispõe sobre o regime de trabalho, rem!lnera
ção e demais vantagens dos empregados nas empresas signatârias 
dos contratos de pesquisa de petróleo com "cláusula de risco", tendo 

PARECERES, sob n\'s 953, de 1976; e 560, de 1977, da 
Comissão: 

- de Constituição e Justiça - 19 pronunciamento: pela inconsti
tucionaHdade e injurididdade, com voto vencido do Sr. Senador 
iNelson Carneiro; 29 pronunciamento: (reexame solicitado em 
Plenário), ratificando seu parecer anterior, com voto vencido do Sr. 
Senador Nelson Carneiro. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n\' 68, 
de 1975 (n\' 987-D/72. na Casa de origem), que autoriza o aproveita
mento dos cegos no Serviço Público e na empresa privada e 
determina outras providências. tendo 

PARECERES, sob n9s 773 a 776, de 1977, das Comissões: 
- de Saúde (após audiência do Ministério da Educação e Cul

tura), favorável ao projeto, nos termos do Substitutivo que apresenta; 
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridi

cidade do Substitutivo da Comis:;ão de Sa_úde; 
- de Serviço Público Civil, Favorâvel ao Substitutivo, com 

subemenda que oferece~ e 
- de Legislação Social, Favorável ao Substitutivo da Comiss~o 

de Saúde e contrário à subemenda a ele oferecida. 

o SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - _Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessao às 19 horas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS 
FREIRE NA SESSÃO DE 13-3-78 E QUE. ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE: . 

O SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na última sessão. de sexta-feira çla semana passada, iniciamos 
uma análise crítica da situação do Nordeste, mostrando o quanto 
tem sido ele passado para trãs; e como o nosso órgão desenvolvimen
tistamaior, a SUDENE, tem sido golpeado. 

Os apartes recebidos impediram-nos de prosseguir nas nossas 
considerações e, sobretudo, chegarmos a algumas conclusões Que ho
je temos a esperança de delas conseguinnos nos aprOldmar. 

Antes, porém, desejamos ressaltar que a luta em favor da supe
ração das disparidades_ regionais entre Norte e Sql deste País, 
especificamente entre Nordeste e Sudeste brasileiros, tem sido susten
tada por muitos, inclusive dentro da SUDENE. Com efeitos té_cnicos 
e homens de valor, ao longo dos anos, têm procurado s.e contrapor às 
investidas, inclusive de altos interesses económicos, contra direitos e 
conquistas de nosso povo. 

Partindo deste raciocínio é que se pode entender melhor tod_o o 
alcance de artigo publicado no Diário de Pernambuco, às vésperas do 
aniversário da SUDENE, de autoria do atual pró-Reitor da Universi
dade Federal de Pernambuco_o Engenheiro Sebastião Barreto Campe-
lo, vazado nos seguintes termos: . 

No próximo dia 15 a SUDENE faz dezoito anos de 
existência. Neste período atravessou várias fases, -desde a sua 
criação, ao período de pleno desenvolvimento com João 
Gonçalves de Souza e Rubens Costa, ao seu apogeu na ges
tão Euler Bentes Monteiro e, a partir deste superintendente, 
ao seu declínio e contínuo esvaziamento. 

Estamos condicionados a ligar as idéias e as instituições 
a pessoas. O Instituto de Nutrição a Nelson Chaves, a 
Estação Ecológica de Tapac:urá a Vasconcelos Sobrinho, o 
Instituto de Antibióticos a Osvaldo Lima, etc. No caso da 
SUDENE. mais do que a qualquer ex-superintendente. o seu 
nome está ligado a um batalhador incansável, que dia e noite 
vem se preocupando com os problemas regionais nestes 16 
anos em que tem servido à Autarquia e expondo-se a represá· 
lias políticas pelas suas posições sempre intransigentes pela 
valorização da SUDENE, Refiro-me ao ex:-chefe da Divisão 
de Administração dos Incentivos Fiscais, Bel. Paulo de TarSo 
de M oraes Souza. 

Durante 14 anos, Paulo de Tarso esteve à frente--aesta 
Divisão e encarnou, juntamente com outros bravos, com 
Leonides Silva, Luiz Carlos Vinagre - abrimos um 
parêntese, aqui, para dizer que a cabeça deste também 

-rolaria. logo mais adiante - LuTz Fernandes, a luta dos seus 
funcionários contra o esvaziamento do Nordeste da 
SUDENE. Infelizmente uma atuação brava e inteligente inca· 
moda e a sua cabeça foi pedida a pessoas que não tem a sua 
bravura, nem o seu amor à Região, sendo o pedido solicita
mente aceito. Perdeu Q Nordeste um bravo defensor. enquan
to um nordestino valorizava·se pessoalmente perante um 
ministro. Nesta hora decisiva para a Região é preciso que 
esses fatos fiquem escritos para que - a História venha a 
reconhecer os seus defensores e, também, os pusilánimes. 1:. 
com esta intenção que dedico estas linhas ao bravo lutador 
apesar dele me ter solicitado inúmeras vezes, que não o 
fizesse. A sua demissão ê um melancólico presente de 
aniversário à SUDENE. 

A respeito, este mesmo jornal do dia 25 seguinte, transcrevia a 
carta q ue se segue: 

O Prof. Sebastião Barreto Cam pelo fez nesse Diário um 
registro quase correto sobre o decltnio da SUDENE, Não 
fosse pela omissão histórica ao nome de Celso Furtado, o 
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pequeno artigo de Barreto eumpelo ::;eria mais elucida ti\'o 
sobre o que se passa hoje em nossa agência de desenvolvimen
to do que todo o blá-bJã-blá com que se pretende comemorar 
os [8 anos de sua fundação. 

Barreto Cam pela narrou a demissão de. um técnico da 
SUOENE, o Sr. Paulo de Tarso. Teria o Sr. Paulo de Tarso 
sido demitido porque de.nunciou os empréstimos via UPC 
que comprometem os empreendimentos pela usura da corre
ção monetária? Por ventura foi o Sr. Paulo de Tarso 
responsável pela aprovação de uma meia .cenlO;Im. de 
empreendimentos invi5.veis e cujos esqueletos falam por si? 
Teria o técnico se insurgido contra os cortes.ao FINO R? Ou 
seria ele o responsável pelos baixos salários pagos aos técni
cos.que provocaram um êxodo na SUDENE? Nada disso. O 
Sr. Paulo de Tarso admitiu, a uma jornalista do Jornal do 
Brasil, o fato I;;onhe.ci.d_o e comentado de que há desinteresse 
por parte dus empresa<; do Sul em optar pelos artigos 34/18. 

Ainda mais grave do que a demissão do Sr. Paulo de 
Tarso é a versão que foi dada a ela. O técnico teria sido puni
do por culpa dajormt1ista que publicou a notícia. que deveria 
ser o//Ihe recordo 

Úh tempos, óh costumes! 
Cristina Tavares Correia - Recife. 

Sr. Presidente e Srs. Senadore.<;, detivemo-nos no pronuncia
mento anterior e, felizmente, com o apoio de inúmeros colegas 
nossos, inclusive, da Representaç!lo governista, em mostrar o 
decesso de recursos com -que conta o Nordeste para sua política 
dcsenvolvimentista. 

Trazemos, nesta oportunidade. quadro recente demonstrativo 
do declínio dos incentivos fiscais que, antes, eram destinados [oo%.:l 
SUDENE e que, hoje, estào reduzidos, praticamente, a 20%, sendo 
que em 1976 esteve mesmo abaixo deste nível, e que pedimos faça 
parte integrante deste pronunciamento, para melhor poder !'oer 
analisado pe[os interessados no assunto. 

Denunciávamos, na última oportunidade, que já se tornou 
comum os Ministros de Estado irem a Pernambuco e anunciarem, 
em números absolutos. verbas que são destinadas para a Região nor
destina. A este propósito, o Diário de Pernambuco. do di::! 18 de feve
reiro, também, registra a euforia, para não dizer a tapeação, com que 
autoridades federais procuram engabelar a opinião pública. 
anunciando montantes que. se p·odem impressionar à primeira vista, 
não dizem muita coisa, como advertíamos na semana passada, se 
levarmos em consideração os percentuais que eles representam em 
relação aos que são destinados a outras regiões mais beneficiadas do 
País. 

Eis o que dizia o matutino pernambucano. exatamente a respei
to do enfoque que estamos tratando, neste instante: 

Os discursos dos Minístros: da área econômica nas suas 
visitas a .Pernambuco, sempre deixam a impres .... ão de que o 
Nordeste vive no melhor dos mundos. O desenvolvimento re
gional impulsionado pelo Governo da República, marcha in
cessantemente, cada vez a maior velocidade. Em vários seto
res, os índices de crescimento sào invejáveis, elevando-se so
bre as médias nacionais, algumas vezes batendo até recordes 
mundiais. As doses de recursos financeiros, vindos de Brasí
lia, dobram constantemente o Cabo da Boa Esperança da cor
reçào monetária, para projetar-se em percentagens revelado
ras de que chove farto e bom o dinheiro. federal sobre este ou
trora malsinado e esquecido Polígono das Secas. 

Mais adiante. expõe o articulista: 

Mas a euforia desses relatórios não deixa de ser corroída 
logo pela dúvida e pelo ceticismo se todo esse dinheiro está 
vindo, em volumes cada vez maiores, por onde anda ele que 
não aplaca a sede e a fome de recursos sentida em todas as fai
xas da economia regional? Por que a cana, o açúcar e o ál
cool, apesar das mirabolantes perspectivas criadas pela escas
sez de petróleo, se queíxam de crise? Por que a agricultura, de 

modo quase geral, está fora? Por que a indústria se atormenta 
com dificuldades? Por que o custo de vida sobe e amargura a 
todos? Por que tanto se fala na decadência da SUDENE'! Por 
quê'! Po r q ué? 

Essas perguntas estão no ar. fazem parte do dia-a-dia 
nordestino, não são destituídas de fundl;lmento. O próprio 
r\"tinistro Rds Ve[Joso. lá no fim de seu discurso, apontou o 
Nordeste como um bolsão de pobreza. Por que ainda o é, en
tão. com tanta ajuda. tantos recursos, tão belos índices? 

As falas ministeriais alimentam, assim, dois estados de 
espírito conflitantes, balançam 5!ntre as estatísticas e os fatos 
entre os objetivos e a realidade. Apontam para um enigma, 
que parece não tem sido considerado adequadamente, nem 
pelos nossos economistas, nem pelos homens do Governo do 
Estado e da União; por que, apesar do empenho e de boa fé
do Governo da República. os programas e os recursos aplica
dos, em vez de aplacm, aprofundam as necessidades, cm vez 
de resolver, apenas atenuam problemas: em vez de lev3r n 
Terra da Promissào conduzem a miragens? Já não é tempo de 
TI!6tudar tudo, repensar tudo, para ver se as ferramentas são 
apropriad<ls. se alguma coisa não funciona bem ou se toda 
política é falha e a nada conduz? 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. há muito tínhamos chegado a 
c.s~a conclusão. já temos esse nosso pensamento reiteradas vezes nes
ta Casa. 

É preciso, efetlv.amente, reformular a política de desenvolvimen
to do Nordeste para sanar a situação em que nos encontramos. 

De um lado, não há dúvida, há um problema de recursos; é pre
ciso aumentá-los em favor do Nordeste. Dissemos e repetimos 
sempre: é preciso fortalecer financeiramente o Banco do Nordeste, 
d3ndo-lhe recursos permanentes, a longo prazo, de qUe ele se encon
tra desfalcado; é preciso drenar novamente, com exc\usivídade para 
o Nordeste e o Norte, áreas-problemas do Brasil, os recursos pro
venicntes do 34/18, que foram desviados, dispersados, arrebatados 
dos objetivos específicos a que se destinavam. 

Ma~ nào viria aqui apenas para repetir esses pleitos, já tão suces
sivamente formulados pelas classes política, empresarial e intelectual 
do Nordeste. Queremos, sim, nesta oportunidade, como uma modes
ta contribuição a mais para a solução do problema financeiro em que 
se debate o Nordeste, sugerir a regionalização especificada e bem 
definida de todos os orçamentos e programas nacionais, 

Sim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Governo adota medidas 
e programações de grande envergadura, ora em favor da indústria, 
ora em favor da exportação, ora em favor da substituição de impor
tações (insumos básicos) etc .. mas o Norte e O Nordeste, normalmen
te, são aquinhoados de maneira irrisória. 

Necessário então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que se 
estabeleçam, em todos os programas nacionais, aplicações mfnimas 
nas regiões subdesenvolvidas, cabendo aos· respectivos 6rgaos 
desenvo[vimentistas o controle e a coordenação de tais aplicações 

Procuremos concretizar melhor a situação iníqua em que nos 
encontramos. Nos incentivos ao reflorestamento, à pesca, ao turis
mo, qual a participação que o Nordeste tem? É mínima, talvez na 
base de 2% ou 3%. Nos programas em favor das pequenas e médias. 
indústrias, da maior importância para o Nordeste? No Fundo 157? 
No Programa Ferroviário? Nas: aplicações do COI, o que é que nos 
cabe relativamente a fertilizantes e tratares? 

O Centro-Sul fica sempre com a parte do leão. Daí porque julga
mos ser preciso. com urgência, fazer com que esses grandes pro
gramas nacionais redundem, necessariamente, também em favor das 
regiões subdesenvolvidas. 

. Aliás, dentro dessa preocupação, em 28 d~ abril de 1976, 
pedíamos, desta tribuna, que se desse ao Programa Nacional de 
Produção do Â[cool Anidro prioridade ao Nordeste na aprovação de 
projetos e concessão de financiamentos; e mais que .~sso, advogâ
vamos o estabelecimento de incentivos especiais para os investimen
tos que, no setor, se propusessem ir para o Nordeste. 
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Queríamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, evitar o que, 
exatamente. vem ocorrendo: a canalização do grosso dos recursos, 
desse programa também. para o Rio de Janeiro e São Paulo, que, a 
essa altura. já absorvem mais de 80% do total, como sói acontecer, de 
uma forma geral. em relação a qualquer grande projeto nacional. 

Ilustres companheiros do Senado: sem querer aqui aprofundar 
fronteiras ou esta.belecer idiossincrasias de qualquer espécie, não po
demos deixar de atestar um fato que é aquele de que o Centro-Sul do 
País é o grande beneficiário de todos os programas de largo alcance 
que implique em vultosos financiamentos. J:. preciso eVitú, ou pelo 
menos minorar, essa situação. Por isso, insistimos, desde que não 
venham a ser sacriftcadas substancialmente as exigências de ordem 
técnica e econômíca, é preciso enquadrá-los dentro de uma sistemáti
ca e sadia política de regionalização, forçando pois as aplicações nas 
regiões subdesenvolvidas, contrapondo-se, assim, à uma sempre cres
cente concentração industrial-financeira no Sul do País. Talvez isso 
fosse uma maneira de refrear um pouco, pelo menos·, a competição 
privilegiada do Rio e São Paulo em relação, por exemplo, aos 
empresários do Piauí e do Maranhão. 

E, para maior esclarecimento do assunto, apelaria ao Líder do 
Governo para que solícitasse junto ao Ministério da Indústria e do 
Comércio ou de quaisquer outros órgãos, nos informasse, a aplica
ção dos diversos programas, de caráter nacional, especificando o 
quantum. em tennos absolutos e percentuais, aplicado em cada re
gião, em cada um dos últimos dez anoS. 

Pediríamos, igualmente, que se adotasse como norma que os 
relatórios dos diversos órgãos, inclusive paraestatais, que aplicam 
recursos públicos ou estimulam ou colaboram com empreendimen
tos privados, contenham dados objctivos sobre. os investimentos 
respectivos aplicados em cada, região. 

Não temos dúvida, Sr, Presidente e Su. Senadores. de que esses 
dados revelariam. por certo, o nossa sistema altamente concentra,
dor, - talvez por isso tão escondidos da opinião pública. Que os 
justifiquem até, se o quiserem, em nome de uma pseudo-eficiência no 
aumento do PISs. mas que nào os soneguem à Nação. Um Governo 
tão tecnicista tào cheio de planejadores e tão Carto de computadores, 
facilmente realiza os estudos que bem quer, embora s6 apresente as 
estatísticas que lhe convém. Em todo caso, este é o apelo que fa
zemos - que esses elementos sejam expostos, esclarecidos _à Nação, 
através do Líder do Governo, e que as sugestões, que aqui estamos a 
fazer, para conforto daqueles que as fazem, sejam merecedoras de 
uma apreciação por parte dos representantes oficias. 

O Sr. Virgílio Távora [ARENA - CE) - Permite V .. Ex t um 
aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE) - Ouçamos o ilustre 
líder da ARENA, Sr. Senador Virgílio Tâvora. 

O Sr. VirgI1io Távora (ARENA - CE) - Eminente Senador, 
muito mais como nordestino do que como líder da ARENA, estáva
mos ouvindo, atentamente, o discursO de V._ Ext . Esperávamos seu 
fim, estávamos calculando o número de páginas que V. Ex' 
manuseava e a hora azada para um aparte esclarecedor, mas, atende
mos ao seu pregão. Quem ouve o discurso de V. Ex.', em defesa, 
justamente, de uma região - aliás. atitude que a maioria, para não 
dizer a quase totalidade da Bancada nordestina, nesta Casa, 
assume - tem a impressão de que o Governo está completamente 
insensível a esse drama do Nordeste. E, para que essa impressão não 
fique na mente dos poucos que. neste fim de tarde, ouvem a bela 
oração de V. Ex •• gostaríamos de inserir no aparte apenas uma 
informação: 1977 - a opção dos Srs. investidores, em favor do 
FINOR. foi apenas de 4 .bilhões e 200 milhões de cruzeiros. E, justa
mente. a ação do Sr. Superintendente da SUDENE; sem modéstia a 
nossa ação. como de vários colegas nordestinos em maior ou menor 
extensão, junto às autoridades monetárías, contando com a 
compreensão de Sua Excelênda o Senhor Presidente da República, é 
que conseguiu uma suplementaçào de I bílhão e 400 milhões de cru
zeiros, em números redondos, de maneira a poder perfazer aquele 
orçamento. tentativa que todo o início do ano é feito para as diferen-

tes opções dos fundos, sejam setoriais~ sejam regionais. Mais adiante, 
como prova de que o Governo não é insensível a esse drama que 
vivemos e que ele reconhece - neste ano, eminente Senador - para 
uma projeção de expectativas, de 7,5 bilhões de cruzeiros, justamente 
aquela's mesmas pessoas, apelando para as mesmas autoridades, para 
aquela mesma compreensão presidencial, estão a ponto de poder 
al1rmar a esta Ca:;a que o empréstimo de 130 milhões de dólares, 10 
anos. a ser resgatado pelo Governo Federal e não pela SUDENE, vai 
completar o,total de 9,5 bilhões - V. Ex' pode tomar nota - 9,5 
bilhões de cruzeiros. Mais ainda, o Sr. Superintendente da 
SUDENE que nas meias palavras, principalmente de Barreto 
eampelo. que é um lutador pelo Nordeste, mas nem sempre justo, e 
tào atacado. S. Ex., o Superintendente da SUDENE, fez aquilo que 
pouquíssimos administradores coragem teriam de proceder. isto é, 
um levantamento para o balanceamento total das necessidades d.e 
disponibilidades do Nordeste, de maneira que até o ano de 1982 -
depois isso poderá ser objeto de pronunciamento _nosso, mais 
detalhado, já que V. Ex' gosta de ter informações, que por experiên
cia própria possuímos - não haja essa defasag.em tão grande entre 
aprovações de projetas e a sua maturação. de acordo com cronogra
mas- previamente aprovados. O que no momento não se ve:rifica. 
Então. diremos a V. Ex' - quando se referiu àquelas dezenas,e 
dezenas .de esqueletos comprobatórios da ineficiência de projetos que 
eram inexeqUíveis - que a maioria deles se tornou inexeqüível pela 
defasagem no tempO, entre o cronograma projetado e o cronograma 
de desembolso realmente executado. Tud9 por quê? Pela falta de 
recursos. Vê V. Ex' que não estamos escondendo coisa alguma. O 
Governo sente e podemos afirmar a V. Ex' que no momento estuda 
justamente aquilo que deveria ser feito. E, como nordestino, lhe 
damos. também, a boa notícia: em 1977 - o ano passado, portanto 
- já a SUDENE aprovou projetas exatamente dentro dos recursos 
do orçamento em vigor (pois o excesso é absolutamente desprezível 
na ordem de grandeza). O que, realmente, faz comprometer muitíssi
mo o orçamento da SUDENE é a soma das necessidades acumula
das e reajustamentos de cálculos de ·investimentos necessários, justa
mente. pela falta de recursos na época oportuna, isto é, dentro dos 
prazos e cronogramas. Era as indicações que queríamos dar a 
V. Ex'. Quanto ao seu apelo, vamos examiná-lo com mais detalhes e 
levá-lo às autoridades competentes como soe acontecer todas as 
vezes que solicitações nos são feitas. 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Agradecemos o 
aparte do ilustre Senador Virgílio Távora que, no entanto, vem exata
mente. a favor da tese que estamos defendendo: a insuficiência· de 
recursos para atender ao desenvolvimento do Nordeste, para atender 
à demanda, inclusive. os cronogramas dos projetas aprovados. Mas, 
S. Ex' nos lembra que as aplicações em favor do FINOR, no ano 
passado, foram pouco além de quatro bilhões de cruzeiros. 

O Sr. VirgiJio Távora (ARENA - CE) - Exatamente. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE) - E que o Governo, 
magnanimamente. por certo, complementou com um bilhão e 
quatrocentos milhões de cruzeiros. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Magnanimamente, 
não. 

o SR. MARCOS FREIRE (MOS - PE) - Aí teremos que fa
zer dois tipos de correção. Número um: s6 foram quatro bilhões e 
pouco para o FINOR graças. nada mais nada menos, aos desvios 
ocorridos anteriormente dos recursos provenientes do 34(18, 
porque. como já estamos cansados de nos referir aqui, a dedução de 
Imposto de Renda de pessoas jurídicas previstas pelo 34/18, desti
navam-se. de início. com exclusividade para o Nordeste. 

Hoje. há um elenco, há um naipe de opções. Então, é preferível 
ao investidor do Sul optar, por exemplo, pelo reflorestamento - que 
tem outras facilidades. outras vantagens,. que o -pobre do Nordeste 
n~o oferece. Portanto, quatro bilhões e tanto são apenas o atestado c
o efeito da dIspersão havida de recursos do 34/18. Segundo ... 
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o Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Fique rio primeiro aí, 
que já vamos lhe dar uma achega. Estamos neste ponto em 
concordância com V. Ex~ em genero, número e pessoa. Não estamos 
discordando. Já dissemos tantas veles aqui. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE)- Apresentou V. Ex' 
essa suplementação do Governo como sendo um bean geste do Go
verno em favor do Nordeste - ele que tirou 80% dos recursos do 
34/18 que iam para o Nordeste. A dar crédito, e nós damos, so Sena
dor Murilo Paraiso, que na semana passada falou aqui, foram des
vios que representaram 61 bilhões ao longo da existência dõ Nordes
te. E chega agom o Governo e aâ, em (971, I bilhão e 400 milhões. E 
daí? 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - E daí, ele completou 
o orçamento em 1977. Se outros anos fossem excluídos, estaria tudo 
equilibrado. Mas, vamos aumentar as preocupações de V. Ex' 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Pedimos a V. Ex' 
que seja breve, senão o tempo se acaba e nào concluiremos o nosso 
pronunciamento. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - As preocupações de 
V. Ex' devem ir mais adiante, porque houve um número bem gran
de, e vamos trazer aqui para seu deleite, de ano por ano, prin
cipalmente em 1977, de pessoas jurídicas que não optaram por 
nenhum incentivo fiscal. Em número de mais de 120 mil, não opta
ram por nenhum incentivo fiscal, o que ainda torna mais complicada 
a situação. 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Agradecemo-lhe, 
sobremodo, essa complementação de V. Ex' Queríamos entrar no 
número dois de nossa resposta, e essa achega facilita o raciocínio a 
expor. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Vamos a ele. 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - V. Ex' disse que 
talhz cerca de três bilhões deixaram de vir, vamos dizer, como 
opçõ J, isto é, num total de três bilhões, deix.aram ... 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Esses dados - só se 
V. Ex~ está ouvindo demais - dissemos: cento e vinte: mil-pessoas 
jurídicas ... 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - Cerlo. 
O Sr. Virgmo Támra (ARENA - CE) - ... deixaram .. 
O SR.l\1ARCOS FREIRE (MDB - PE) - No montante de .. 
O Sr. Vi:gmo Táv?ra (ARENA - CE) - Não disse o montante. 

O ~R. 1\1ARCOS FREIRE (MOS - PE) - Pois, poderíamos 
informar a V. Ex~ que é de três bilhões de cruzeiros ... 

O Sr. Virgmo Tá"ora (ARENA - CE) - Vai ver que é um pou
quinho mais. 

O SR. MARCOS FREIRE (MOS - PE) - Melhor ainda para 
o nosso raciocínio! Pois bem, desses três bilhões que iam para o 
FINOR e que foram para o Tesouro Federal, o Governo não os 
devolveu ao Nordeste, mas deu apenas um bilhão e quatrocentos mi
lhões a que V. Ex' se referiu. Como se vê, teria feito "esmõra" gran
de com o dinheiro do pobre. 

O Sr. Virgílio Tâvora (ARENA - CE) - Primeiro que tudo. 
nào fez esmola. 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - to força de 
expressão, Ex'! Evidentemente, que o Nordeste merece muito mais 
do que tcm recebido a título de ajuda. Não aceitamos eSmoras,-rear~ 
mente. Quando digo esmola é entre aspas. é porque tem sido assim 
considerado por aqueles que nào entendem o problema de uma 
região que abriga um terço da população brasileira. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Mas não tem si
do pela Maioria, aqui. V. Ex', com todo o seu ardor co.mbati'lo, há 
de ver que. em consultando os Anais da Casa, Governo e Oposição, 
na sua rcpre::;entução nordestina, tem praticamente apresentado rei
vindicações sfmiles. Talvez membros do Governo tenham apresenta
do até reivindicações mais ousadas. 

o SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE) - Antes de darmos o 
aparte ao Senador Itamar Franco, teríamos, ainda, uma terceira 
consideração a fazer. É que a projeção do FINOR prevista pelo 
rvlinistério da Fazenda para 1978, de 7 bilhões - e que viria, mais 
uma vez, a ser complementada pelo Governo Federal para 9,5 bi
lhões - ainda é insuficiente, porque a previsão dos set.ores técnicos 
do órgão dcsenvolvimentista é que nós teremos uma demanda de 12 
a 13 hi[hõc~. 

Portanto, também não satisfaz este anúncio que V. E"x' fez para 
nos alegrar. Melhor 9 do que 7, mas fique claro que os 9 são insufi
cientes. não satisfarão a demanda do Nordeste. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - E fique claro que 
esses 9,5 bi, nove bi não, 9,5 bi. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE) - Tem mais meio, é 
importantíssimo ... 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Aliás, dissemos 9,5 bi 
v. Ex~ hoje está com as oiças meio estragadas, pelo menos quanto a 
nossas ufirmutivas. Estes 9.5 bi fazem parte justamente de um pro
grama para que a curto prazo e seriamente, haja o balanceamento 
entre necessidade e disponibilidade da SUOENE. O prini-eiro passo 
foi dado em 1977, em que justamente só se aprovou projetas dentro 
do orçamento. de maneira a tornar factive! a implantação desses 
projetas. 

O SR. MARCOS FREIRE (MOS - PE) - Agora temos de 
acrescentar uma quarta consideração, diante desse novo aparte de 
V. Ex. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA -CE) - Perfeito. Estamos 
aqui para esclarecer o assunto, vamos a ele. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE) - A precaução, diz 
bem, do cerceamento da política desenvolvimentista do Nordeste; a 
precaução de só se aprovar aquilo que possa vir a ser atendido pela 
disponibilidade que virá para o Nordeste, em face da exigUidade de 
recursos como decorrência dos cortes anteriormente havidos. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Porque, se não assim 
proceder. o que vai acontecer é que, nào havendo recurso, t.em que 
haver remodelações sucessivas nào só de cronogramas de desembol~ 
so como de custos totais de projetas, porque, à proporção que os 
anos pa-ssam, eminente Senador, aumentam os custos. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Por isto, a nossa 
soluçào é outra. Entre várias, a de restituição da exclusividade dos 
r.ecursos provenientes do 34/18 para Norte e Nordeste a fim de supe· 
rar as disparidades regionais, acabando com essa história de bene~ 
f1ciar reflorestamento, pesca, rutismo, PIN, etc. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - Muito bem. Ai, não 
há propriamente, digamos, uma justiça muito grande, quando 
V. Ex~ diz: acabar reflorestamento, pesca e, ao mesmo tempo, junta 
PIN e PROTERRA. Aliás, não falou PROTERRA, mas, digo logo 
que é PROTERRA. Eminente Senador, o que temos aqui anotado e 
que está em estudo - V. Ex' naturalmente não estava presente, nes
sas andanças de ONU, no fim do ano passado - era que havia 
umas reivindicações bãsicas do Nordeste e uma delas era justamente 
passar o PlN e o PROTERRA, paulatinamente, porque não adianta 
dizer que, du noite para o dia, se pode passar tudo para a respon
sabilidade do Tesouro, de maneira que a região fique com os recur
sos dccorrentes dessa passagem e não perca também os recursos do 
PIN e PROTERRA nela utilizados. v. Ex' não estava aqui presen
le... 

O SR. MARCOS FREIRE (MDS - PE) - Não, estávamos 
presente, sim. 

O Sr. Virgílio Távora (ARENA - CE) - ... quando dissemos 
que isso estava e está sendo objeto - podemos já adiantar a V. Ex' 
- de estudo, já na Presidência da República. E, quanto aos setores, é 
muito bonito dizer-se "da noite para o dia". V. Ex', então, na Oposi
çào, está no seu papel: "Vamos extinguir, da noite para o dia, os 
incentivos setoriais." O que pedimos é que esses incentivos setoriais 
não sejam mais rev..alidados ao término daqueles prazos que legal
mell te lhe deram vida. V. Ex' entende? Temos os pés no chão. A nos-
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sa reivindicução não é igual. pois. a de V, Ex' é muito mais avança
da. mas. apenas. uma reivindicação ótíma para uma plataforma 
oposicionista. Da noite para o dia, nào temos o suporte cconômico 
para nos contrapormos àquilo que por Id" está do reflorestamento. 
Digo lo~o, Somos nordestinos e vamos explicar o B,A,BA, Se se 
acabasse com o reflorestamento. _9 impacto que tem sobre todos 
esses projelO$ de reflorestamento, fará com que aquela economia se 
Of!wnizc para também lutar. defendendo os interesses de lá". 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - E eles sabem defen
der muito hem". 

O Sr. Vir~ílio Távora (AR ENA - CE) - Sim. nisso estamos de 
acordo. Entào se defendemos o que é mais factível, que, no momen
to. é a pc.~ca. o reflorestamento que já está reduzido a 25%, se assim 
fizermos - perdoe-nos estar invadindo o tempo de V, Ex' - tere
mos muito mais probahilidades de chegarmos ao que queremos do 
que como quer V, Ex~, qual seja de terminarmos ex-ahrupto. Seria 
ótimo. todos bateriam palmas. apenas reconheçamos que não vamos 
ter força para isso. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB - PE) - Somente que, ex
ahrnpto. da noite para o dia. nos tiraram essas fatias do bolo dos 
incentivos fiscais. Quando foi para tirar, não houve o lento e gra
dual: foi abruptamente, fni da noite para o dia. que nos tiraram par
ce!:.l!'. para u pesca, para o turismo. para o IBDF, para o PIN e para o 
PROTERRA. sem levar em cçmsiderução, portanto. os abalos que 
is!'.o ocasionaria e que ocasionaram na economia -do Nordeste. 

Ouçamos o ilustre Senador PQf Minas Gerais. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MO) - Em relação ao FINOR, 
há o depoimento do representante mineiro, economista João Lui;!:.da 
Silva Dias. na última reunião, em Juazeiro do Norte, no Ceará: 

Reclamando uma solução estrutural para a escassez de 
recursos na SUDENE. o representante de Minas Gerais no 
Conselho Deliberativo desse organismo. economista João 

Luiz da Silva Dias. disse. ontem, que a instituição do Fundo 
de Investimento do Nordeste (FIl\:OR), nào corrigiu as 
distorções do sistema de incentivos, pois os atrasos que vem
se verificando nas liberações de recursos "estão onerando as 
empresas incentivadas. forçando-as a recorrer a outras fontes 
financeiras para nào prejudicar os seus cronogramas de 
impl'lntação, 

E. mais ainda. nobre Senador Marcos Freire: 
O representante mineiro criticou o orçamento do 

FINOR para 1978. afirmando que a proposta a ser submeti
da ao COE. ao estimar recursos. segundo_o que se tem divul
gado, du \lI"dem de Cr$ 7,8 bilhões, sendo Cr$ 6,8 provenien
tes dos im:entivos fi~cais e Cr$ 500 milhões de subscrição da 
União. "é irrealista e irrisória", 

O SR. MARCOS FREIRE (MOB - PE) - O testemunho que 
V, Ex~ traz vem. exatamente, confirmar todas as considerações, 
todos os depoimentos que procuramos arrolar. aqui. nesta e em ou
tras oportunidade.,>, 

Sr. Presidente, vemos que a Mesa já nos adverte, para a exigüi
dade do tempo, inclusive, do próprio término da sessão. Teríamos 
ainda que partir p'lra um outro aspecto, o eminentemente institucio
nal do prohlema da SUDENE, Mas, em face da contingência re
gimental rc~tringimo-no~ hoje. então. a essa sugestão a mais, para ser 
devidamente examinada pelo Governo, que é - repetimos - a re
g:ionalizaçào especifkadH e bem definida de todos os orçamentos e 
programas nacionais. de tal forma que se possa enquadrá-los dentro 
de uma sistemática e ~udi"L política de regionalização, forçando, as
sim. a "u.\ aplicaçào nas regiões subdesenvolvidas. 

E. teremos que ahusar da paciência da Casa, voltando, ainda 
esta semana. ao assunto Nordeste. a fim de chegarmos a uma segun
da conclusão que diz respeito, di reta mente, ao aspecto institucional 
da SUOENE. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUESE REFERE O SR. MARCOS FREIRE. EM SEU DISCURSO: 
[NCENTIVOS FISCA[S 

(Cr$ Milhões/Preços Correntes 

Anos StrDENE % SUDAM % SUDEPE % EMBRATUR % IBDF % P[N % PROTERRA % Total 

1962 6 100,00 D 

1963 7 87.50 12,50 8 

1964 36 91,61 8,39 .39 

t965 172 92,97 13 7,93 [85 

1966 252 84,33 47 15,67 299 

1967 352 77,5h 102 22,43 9 0,01 463 

1968 465 64,47 165 22,82 44 6,12 36 4,97 12 1,62 723 

1969 627 56,37 260 23,42 139 12,48 46 4,10 40 3,63 1.112 

1970 939 53,87 348 22,01 234 13,42 72 4,12 115 6,58 1.708 

1971 733 33,10 323 14,59 140 6,32 65 2,94 289 13,05 665 30,00 2.215 

1972 789 24,51 289 8,98 95 2.96 52 1,62 384 1l,93 966 30,00 644 20,00 3.219 

1973 1.100 24,68 359 8,06 102 2,28 115 2,57 553 [2,41 1.337 30,00 892 20,00 4.458 

1974 1.697 23,85 664 9,38 89 1,25 157 2,20 904 12,70 2.166 30,45 1.436 20,18 7.113 

1975 2.647 25,91 833 8,15 102 1,00 123 1,20 1.363 13,34 3.090 30,24 2.060 20,16 10.218 

1976 2.556 19,84 854 6,63 89 0,70 175 1,36 2.680 20,80 3.957 30,71 2.572 19,96 12.883 

[977 4.1163 21.13 1.416 7.36 117 0,61 179 0,93 3.181 16,54 6.164 32,00 4.109 21,37 19.229 

Total [6.442 25,78 5.677 B,90 1.160 1.82 1.020 1,60 9.S2[ [4,93 18.245 28,6[ [[.713 [8,37 63,778 

• 
Fonte: SUDENE - Departamento de Indústria e Comércio - Divisão de Coordenação e Incentivos: 

Ministério du Fazenda - Centro de Informações Econômico-Fiscais; Fundação IBOE 
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DISct'RSO PROFERIDO PELO SR. LEITE CHA
VES A'A SESS'!O DE 14-3-7R E QUE. ENTREGUE À RE
Vls.M DO ORADOR. SERIA PUBUCADO POSTERIOR
/I.IENTE: 

o SR. LEITE CHA \'ES (MDB - PR. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: --- --

No dia 7. deste mês, tive a oportunidade de fazer uma 
exposiçuo. relativamente longa, acerca da estensão, profundidade e 
conseqUências da forte estiagem no Paraná, em relação às suas 
safras. Moslrumos que aquilo que poderia ter sido uma das maiores 
colheitas. nos últimos 10 anos, tornou~se uma frustração e fonte de 
apreensões gerais. com conseqüências funes.tas para o abastecimento 
nacional. este ano, sabido como, o nosso Estado concorre, 
Sr. Presidente. dentre todos, com 20% da produção nacional de 
grãos. 

Mostrávamos, naquela oportunidade, também, que ainda que 
as chuYê.L" voltassem. os prejuízos não seriam, por isso, atenuados, 
porque cles já estavam consumados e que as chuvas talvez tivessem. 
ainda. o efeito de prejudicar a colheita de algodão e o resíduo da 
soja. cuja produção foi, em razão da estiagem, afetada em percentual 
nunca visto. 

Pois bem. Sr. Presidente, os lavradores estão, diante dessa situa· 
ção. frustr<ldos nas safras, com grandes débitos e no dever de se 
prepararem para o plantio das futuras lavouras de trigo. 

Daqui fizemos. ao Executivo, um apelo no sentido do congelaw 
menta dos dêbitos dos financiamentos frustrados e concessão de 
novos para as safras vindouras. Reclamamos ainda a necessidade do 
pa~amento mais atualizado do valor do seguro d.o PROAGRO, por~ 
que. ll<l mcdid,l em que se vem procedendo, pugandowse o seguro 
depois de um ,lno ou dois da frustra~ão. vêwse o lavrador na conlinw 
~ên<.:ia de arCar I:om juros c correções, que v50 do instante da frustra· 
çüo até o pagamento pelo Governo. 

Como mostramos naquela oportunidade, o PROAGRO é um 
seguro. um contrato de n~lturcza aleatória, que tem enfre as suas 
L'a~:lClerísticas'l de aplicação imediata, a partir do evento. Ainda que 
ele seja constatado depois. o p<lgamento deve cobrir o débito na 
inslUnte da sua ocorrência. nào gerando ônus para o prejudicado. 
T<lb apelos foram reitos naquele instante, com a atenção desta Casa 
e a grande divulgação que teve no setor rural do meu Estado. Ontem 
cu \'oltei do Pur<lná. e qual não é a nossa surpresa, Srs. Senaao"res? 
Além de nenhuma dessas providências ter sido adotada, o Ex.ecutivo 
tomou a providência mais funesta e desrespeitosa: úlspendeu a 
concessão de financiamentos do EGF, isto é, os empréstimos do Go· 
verno Federal. Esses empréstimos têm uma finalidade: assegurar ao 
IHvrador o direito de manter, em suas mãos, o produto até o instante 
em que possa vendê·lo por preço melhor. 

Essa safr:.! foi frustrada e nun(:a houve tanta necessidade desse 
EGF ~omo agOnl. rara proteção dos resíduos colhidos, mesmO 
porque. tendo havido uma frustração dessas proporções, todos esses 
preços haverão, naturalmente, de elevar-se este a'no, em razão de 
uma procura maior do 4ue a própria ofertn, Então, Sr. Presidente, 
toma-se uma medida dessas, obrigando o lavrador, já endividado,_u 
tt!r que vender o seu produto para fazer dinheiro, em razão da falta 
do financiamento protetor. 

o Sr. Mattos Leão (ARENA - PR) - Permite V. Ex' um 
apllrtc? 

o SR. LEITE CHA VES (MDB - PR) - Darei, logo-~em segui
da ao terminar o meu raciocínio. 

Vê.se. o lavrador na contingência de vender o produto por falta 
do'.'> EGF. quando. seguramente, o preço se elevará qualldo estiver 
nHS mão!> do inlermediário. I:'.so tt!J1l ocorrido com freqUência. Uma 
das eausas da nossa vitória em 1974 também foi essa: o desre.speito 
total. inclusive, ao valor e rroteçuo do produto da soja. Esses 
produtos se elevam quando estão n.lS mãos das compradoras, na 
,!!rande maioria. as multinao.::ionais. 

Vejllm, a esta altura; as indústrias de soja, que a compraram no 
ano passado por preço quase-vl"C Essas indústrias estão retendo o seu 
estoque. não o est~o sequer colocando no mercado e não há 
provídênciu alguma em relação a isso. Entretanto. em relação ao 
lavrador tomawse uma providência funesta, dessa natureza e com 
inusit.\da imediatidade. 

Sr. Pre!'.idente; isso é um desrespeito, injustificável insensibiliw 

dade. 
Com todo o prazer, concedo o 3parte ao ilustre repre.'ientante do 

meu Estado. Senador Mattos Leão. 

O Sr. l\lIatto,> Leão (ARENA - PR) - Nobre Senador Leite 
Chaves, na verdade, V. Ex' fez um apelo muito justo nesta Casa, 
atendendo aos reclamos, justos também, dos lav~adores do nosso 
Estado, que foram duramente atingidos pela estiagem que assolou o 
Estado do Paraná e parte do Estado de São Paulo. Falou V. Ex' no 
apoio .10 produtor. Pedi o aparte a V. Ex' para alguns esclare
cimentos, porque, na verdade, as autoridades monetárias estão reuni· 
das, ·hoj~, para dnr esse apoio tão necessário ao produtor. As me· 
did<ls, - devo adiantar a V. Ex~ - uma delas é a prorrogação das díw 
vidas vencidas e a vencer, o que acho de grande importância para o 
lavrador rumnaense, tào prejudicado por essa estiagem principal~ 
mente o produtor de soja, milho e arroz. Evidentemente, essa 
prorrogação, nobre Senador Leite Chaves, que as autoridades 
monet<Írius estão decidindo no dia de hoje, e amanhã já será anuncia
da, será sem prejuízo da concessào de novos créditos a esses lavra
dores que foram atingidos pela estiagem no Paraná. Quanto à ques
t~o dus EGFs, qut! V. Ex~ com tanto brilho abordou há poucos insw 
tantes. na verdade. nobre Senador Ldte Chaves, é um empréstimo 
do Governo Federal ao agricultor, ao produtor, e, na verdade, foi 
suspenso. mas por uma semana, apenaS. Amanhã, novamente, todas 
as agénóas do Banco do Brasil do nosso Estado receberão ordem 
para continuar o emNé~timo do Governo Federal aos produtores, 
aos agrk'ullOres. V. Ex~ perguntarú: por que foram suspensas? Justaw 
mente para equacionar melhor o problema dos valores desses EGFs~ 
foram suspensos apenas por umn seman3. E o apoio ao produtor
repit(l - am.lnhti também já teremos notícias dessas prorrogações de 
dividas. e u concessào de novos créditos para o atendimento ao nosso 
agriC'ultor. ao produtor de soja. de milhu, de arroz, de café, tão atino 
gido pela estiagem. Era esse o esclarecimento que gostaria de dar a 
V. Ex~. 

o ~R. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Agradeço a V. Ex', 
Senador Mattos Le~o. o aparte que muito me honra e, também, a 
gentiJe:I<1 da informação. que não deixa de ser recebida com agrado. 
Mas. ao tempo em que V. Ex~ informa que o EGF foi suspenso 
apen~IS pnr uma semana, cntão. Sr. Prc:oõidente, fico em situação de 
maior perple.\idadc. pois uma de duas ou não havia razão para a sus
pensao, que mesmo por IImu semana causou prejuízos a quem ven~ 
deu o rroduto. ou () Governo se arrependeu o seu comportamento, 
em razão de erro da mcdidu. Em ambos os C"J.sos ho_uve insegurança 
de comrnrtamento. 

O Sr.l\.1attos Leão (ARENA - PR) - V. Ex' me permite mais 
um esclarecimento? 

OSR. LEITE CHAVES (MDB- PR)- Pois não. 

O Sr. MaUos Leão (ARENA - PR) - A nossa produção de so
ja roi dur:.lmente atingidu, eomo V. Ex' sab\:!~ o milho e o arroz tam
hém. Talvt!z tenhamos que importar soja r.lra :.ltender às nossas 
fábrkas de moagem de soja e de produção de óleo, evidentemente. 
Tal\'~:t tenhamos que importur um pouco dt! milho. Acredito que a 
nns"a produção de <lrrOl serú suficiente para o nosso consumo. 
FntU-I.1. ess.l suspcn"rlo de uma semana foi, justamente, para equa· 
donur novos valores de financiamento no EGF; objetivando atender 
{} <.lf!riL'ultúr. e ú rrodutor. Acredito que V. Ex~ tt!nha agora enten
dido hem a ra:tiio da suspensão. de um.:! semana, do EGF. 

o SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Ao que estou infor~ 
mado. as razões dadas. inclusive pelo Banco do Brasil, não foram 
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essas c. sim, paru que não houvesse retenção de estoque e conse-qüen
te elevação de preços~ 

O Sr. Mattos Leão (ARENA - PR) - V. Ex' me permita. 
Colhi essas informacôes há poucos instantes no Banco do Brasil. 

o SR. LEITE CHAVES (MOB - PR) - Certo, mas eu afirmo 
que nas próprias circulares do Banco do Brasil que determinaram a 
suspensão. talvez por ordem do Ministério da Fazenda, as razões 
não foram essas de equalização. Mesmo porque, ilustre Senador, no 
que pese o respeito que tenho por V. Ex', e, no caso, não está em 
jogo pontos de vista divergentes, já que -trabalhamos com informa
ções. quero dizer a V. Ex' que não havia razão para a equalização, 
porque o EGF, funciona como um financiamento percentual. 80%, 
sobre o valor do preço mínimo da mercadoria. O EG F é feito por 
duas modalidades: ou é sobre o warrant ou sobre o conhecimento de 
depósito das cooperativas. 1:: um adiantamento de 80% sobre o valor 
do produlO, mas por um preço minimo que já está afixado, ou então, 
até I UO%, assegurado ao banco financiador nessa última hipótese o 
direito de ficar com a mercadoria no dia do vencímento se o lavrador 
não pagar. De forma que não há motivo para equalização porque os 
preços mínimos de todos esses produtos estão prefixados. E asseguro 
V. Ex' que tanto é verdade que, esta semana, não saiu preço algum 
de refixação. Acredito que houve uma tentativa, mas o reconhe
cimento do erro fez com que o Governo voltasse atrás. Mas. j:1 ugo
ru, para minha tri:-;tela, com prejuízos fune.~tos para os que tiveram 
que vender a sua produç::ío. 

O Sr. Lázaro Barboza (MOB - GO) - Permite V. Ex' um 
aparte? 

o SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Com todo o prazer, 
Senador Lázaro Barbozu. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Inicialmente, quero pa~ 
tabenizar V. Ex' pela abordagem objetiva que faz, nesta tarde, enfo
canda a gravidade do problema agrícola no seu Estado do Paraná, 
que não é diferente do resto do Brasil. Veja V. Ex., acabamos de ou
vir, pela voz autorizada do eminente Senador Mattos Leão que, este 
ano, teremos fatalmente de importar milho. E sabemos que a impor
tação de milho, para suprir o abastecimento interno, deverâ ser da 
ordem de mais de três milhões. de toneladas. Temos que continuar 
importando o feijão; talvez tenhamos que importar soja para não fa
larmos no alho. na cebola, nas frutas, no leite e derivados que já 
importamos há muito tempo. Porém, o que é mais grave é que, 
também neste ano, teremos que importar arroz. Tudo isso, eminente 
Senador Leite Chaves, evidencia a necessidade de uma nova tomada 
de posição .. , 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Exalo. 

O Sr. Lázaro Barboza (MOB - GO) - ... em favor do rurícola 
brasileiro que, na verdade, não vem tendo a assistência que essa ati vi
dade tào fundamental para a vida deste País requer, porque os pr6~ 
prios programas de financiamento lançados pelo Governo, muitas 
vezes, são distorcidos dentro do próprio setor, e não chegam a atin
gir as suas finalidades. E o lavrador ou o criador, o homem que plan
ta e que cria, o homem que sua e que trabalha, na realidade perma
nece sempre de bolsos vazios. Nos próximos dias, senador Leite Cha
ves. também deverei ocupar a tribuna do Senado, para uma aborda
gem sobre a agricultura e a pecuãria, fundamentalmente sobre esta 
últim<l, pois os campos, não apenas no meu Estado. no meu Goiãs, 
mas os campos do Brasil estão despovoados. Até s.eria o momento de 
se perguntar ao Sr. Ministro da Agricultura, onde estão os 120 mi
lhões de cabeças de gado bovino que, segundo as estatísticas oficiais, 
compõem o rebanho brasileiro. Anteontem o Presidente da Associa
ção Brasileira de Criudores de Gado Zebu, em pronunciamento enfá
tico, perguntava ao Governo se o "boi-estatística" mata a fome de 
alguém. Eminente Senador Leite Chaves, o problema da agricultura, 
como o da pecuária, é de suma gravidade e é necessário que homens 
como V. Ex', homens como o Senador Mattos Leão, e como tantos 

outros aqui, nest:.l Casll, nos debrucemos sobre eles, cobrando do Go
verno um posicionamento que venha, efetivamente, trazer novo 
ãnimo :.I essa classe laborios:.l que, na realidade, fez o Brasil. Para
bén.~. eminente Senador. 

O SR LEITE CHAVES (MOB _ PR) _ Só cabe a mim agrade
cera V. Ex~aoportunidadedoaparte. 

Então s6 temos ainda a entremostrar, aqui, os desacertos do 
Executivo federal, em relação à lavoura. 

O Sr. Mattos. Leào (ARENA - PR) - Permite V. Ex~. nobre 
Senador Leite Chaves? 

o SR. LEITE CHAVES (MOB - PR) - Veja V. Ex. bastou 
uma simples frustração, no Estado do Paraná, com maior conse
qüêncill, paro que o Governo se veja na contingência de ter qUI!
importar tudo. 

() Sr. :\:IaHos Leão (ARENA - PR) - V. Ex~ me permite no
bre Senador? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Quer dizer, não hã 
e.'itoque, "foi surpreendido com as calças na mão". 

A despeito dos grandes gastos, não há política de estoque e nem 
de armazenamento. País nenhum no mundo é capaz de atuar com se
gurança, no seta r agrícola. sem que o seu governo tenha uma regular 
política de estocap:em. Dinheiro se destinou a tudo neste País, menos 
à formação de estrutura para que os estoques se formassem. Quando 
há produção razoável, o hwrador é obrigado a vender por uma misé
ria; quando ela se frustra, então hã importação. Porque não há esto
que; porque o Governo. a. despeito desses 14 anos de milagres apre
goados, não foi sensível para criar uma política de estocagem. 

O que faz o sucesso dos Estados Unidos, na sua agricultura e, 
sobretudo nela. é exatamente essa política de regularização do es
toque. nào só para controlar o mercado internacional, desestimular 
concorrentes nos preços, colocando-o a preços baixos quando os 
concorrente.'i são estimulados por preços elevados e para controlar o 
mercado interno. Pois nós nos deparamos com essa situação. e quem 
nos diz é o Senador Mattos Leão, Líder do Governo. 

Concedo o aparte a V. Ex', com todo o prazer. 

O Sr. MaUos Leão (ARENA - PR) - Senador Leite Chaves, 
solicitei o aparte, inclusive para prestar um reparo ao brilhante 
aparte do nobre Senador Lázaro Barboza. Na verdade é o seguinte: 
!ament:J-ve!mente o Governo nào tem um entendimento com São Pc· 
dro. A não ser que O MOS tenha e o Governo não tem. E, nós fomos 
prejudicados por uma dura estiagem que atíngiu, duramente, a pro
dução de soja, milho. arroz, feijão e café. Isto não é culpa do Gover
no. V. Ex.s estão procurando debitar ao Governo a estiagem. Isto, 
inclusive, deixa mal V. Ex., Senador Leite Chaves e V. Ex', Senador 
Lázaro Barboza, porque uma estiagem, na verdade sabem V. Ex's, 
Senador Leite Chaves e Senador Lázaro Barboza, como sabe esta 
Casa, o Paraná que é o maior produtor agrícola do Brasil, que o 
Paraná foi atingido por uma estiagem. Isso, evidentemente, o 
Governo confessa, é natural, prejudicou a produção. Caito 50% a. pro
du_cão de soja em determinadas lavouras do Paraná; a' de milho, foi 
quase o total; a de arroz também foi duramente atingida. Ora, é 
evidente que, face a essas adversidades, o Governo tem que tomar 
outras providéncias. Quais právidências? Apoio ao produtor, 
prorrogação das dívidas, concessão de novos crMitos. O Governo 
está tomando essas providências. A importação é natural. Se houve 
uma quebra de 50% na safra, é natural que o Governo tem que tomar 
providências de importação. Isso não tem nada demais, acho nor
mal. O Governo nào tem um entendimento com São Pedro. repito. 
Silos, armazéns, o Governo está procurando construir. V. Ex' sabe 
disso. No Paraná, muitos armazéns já foram construídos. Nósjâ dis
cutimos isso ãqui neste plenário. Então, V. Ex' há de me permitir: a 
informação que trago é correta, verdadeira. Estou prov'ando e com
provando que o Governo está atendendo o produtor do nosso Esta
do, está hoje reunido ainda para tomar essas medidas de prorroga· 
ção das dívidas vencida:-; e a vencer, sem prejuízos de novos financia· 
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mentos. Governo algum deu tanto financiamento à agricultura como 
o Governo atual está dando. por intermédio do Banco do Brasil. 
Todos os agricultores do Paraná com quem tenho conver.sado são 
unãnimes em reconhecer o que afirmo. 1:: verdade que foram atin~ 
gidos pela estiagem e precisam do atendimento do Governo. ~ esse 
esclarecimento que cu trouxe a V L Ex~ 

o SR. LEITE CHAVES (MOB - PR) - Agradeço mais uma 
vez a V. Ex' e concordo que o Governo não tem entendimento com 
São Pedro. Acredito que ele não tem entendimento com esta Casa, in· 
clusive, nem com o povo, nem com a Nação. Não hã entendimento. 
E digo a V. Ex' que essa ocorrência frustratória; que essa estiagem é 
fato perfeitamente previsíveL Então, o Governo não tem o quê? Uma 
política de estocagem que se reclama hã anos seguidos nesta Casa. 
Tanto no último discurso como em anteriores, temos mostrado que a 
COBEC e a INTERBRÃS. firma" estatais brasileiras devenam ser 
convocadas para essa tarefa. 

Entretanto, condena-se a intervenção estatal para que as inter
mediárias esmaguem, comprem como queiram. -dancem de acordo 
com as suas necessidades. 

De maneira que é um fato previsível, então basta uma meia-seca 
para isto? 

o Sr. Maftos Leào (ARENA - PR) - Meia-seca, 120 dias sem 
chuvas no Paraná! 

o SR. LEITE CHAVES (MOS - PR) - Mas, nobre Senador, 
pelo contrário. O que causou a gravidade desta estiagem, como disse
mos, não foi O fato de ela ser longa, foi o fato de.se ter antecípado. 
Este ano, no Paraná, as frentes frias foram mais rápidas e a seca, fla
gelo que ocorre sempre a partir do dia 10 de fevereiro, chegou no dia 
18 de janeiro. Frentes frias curtas, ligeiras, foram a causa das poucas 
chuvas. Então, o índice pluviométrico de Londrina, no norte do 
Paraná. é da ordem de 230. 240mm. em janeiro. Desta vez, chegou a 
apenas 80mm. O sol teve incidêncía muito forte pelo solstício de 
verão. que destruiu as lavouras, aquelas que foram plantadas em se
tembro e que estavam em janeiro florescendo ou granulando. Houve 
apenas antecipação de uma estiagem de 20 dias. E, agora, vemos a 
afirmaçào do Governo de que foi colhido de surpresa por não ter 
cantata com São Pedro. Ora, bastaria haver estoques regulares, para 
evitarem-se as importações onerosas. 

Com todo o prazer concedo o aparte ao nobre Senador Lázaro 
Barboza, que há muito já m-e havia solicítado. 

O Sr. Lázaro Barboza (MOB - GO) - Acho que V. Ex' tem 
razão. A polítíca de cslQcagem não é sequer uma criação dos tecno
cratas, pois já nos tempos dos faraós ela já era praticada. Mas, evi
dentemente, o que faz com que qualquer veranico de 20 a 30 dias 
venha a causar prejuízos enormes na agricultura, colocando em risco 
inclusive o próprio abastecimento interno, é exatamente a falta de 
previsão do Governo. V. Ex~ está coberto de razão. E veja bem 
como a recíproca não é verdadeira: quando o lavrador obtém uma 
boa safra e os preços internacionais sobem, imediatamente vem o 
confisco, como veio o confisco para o café e paTa a soja, E agora, no 
momento em que O lavrador desesperançado e aflito vê a sua lavoura 
frustradu, ele que muitas vezes pagou o seguro, recebe apenas uma 
percentagem que não condiz com os preços de manutenção da la
voura e, assim mesmo, depois de uma luta insana que chega a durar 
um ou dois unos. A falta de incentivo para o agricultor, para -que ele 
plante c produza mais e melhor, a falta de uma política verda
deiramente voltada para o interesse do agricultor- e, não para o 
enriquecimento, muitas -vezes, de multinacionais que operam no 
setor de insumos, é a Te!>ponsável por tudo isso, de par com a impre
visibjJidade do Governo, de não preparar a estocagem, de par com a 
frustração do ânimo do lavrador, que passou a plantar menos. 
Nobre Senador Leite Chaves. a EMATER de Goiás, mandou fazer, 
nu semana passada, um levantamento do que serão as áreas cul
tivadas para a próxima safra agrícola. Basta que diga a V. Ex' que 
no Município de Goianêsia que era, como o Município de Barro 
Alto a maior região p;odutora do Estado de Goiás, que chegava a 

prod.uzir cerca de dois milhões e meio de sacas d5!-. arroz., para não 
falar da produção de milho, feijão etc, constatou-se que naquela 
região haverá uma redução de plantio da ordem de 80%. A evasão 
dos campos para as cidades passou a aumentar monstruosamente, 
pelo menos no meu Estado. O que isso vem evidenciar? Vem evi
den-ciar. de forma dara e meridiana, inexistir um programa de assis
tência ao homem que trabalha e que produz. Parabéns, nobre 
Senador, mais uma vez. 

o SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Mais uma vez agra
deço a V. Ex' a bondade e o esclarecimento do aparte. 

Concedo o aparte ao ilustre Senador Itamar Franco, que o 
havia solicitado pela ordem. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Seriãdor Leite Chaves, é 
apenas para, em dois exemplos simples. caracterizar o que V. Ex~ 

tem dito em relação à falta de previsão do Governo Federal. Ainda 
ontem, abordando aqui desta tribuna o índice de preç-os ao 
consumidor da Capital mineira que, por incrível que pareça, chegou, 
no ano de 1977. a 67,2% - veja V. Ex~, 67,2 - lembrava eu. 
-setorizando o problema, a importação de alho pelo Brasil. O jornal 
O Estado de Minas. no seu caderno agdcola, chegou a classificar de 
escândalo nacional essa importação do alho, em 1977, pelo Governo 
brasileiro. Falou-se aqui na cebola - e agora vamos recordar o 
saudoso Senador Paulo Guerra que protestava, veementemente, da 
tribuna, naquela época, contra a queima de cebolas no Baixo São 
Francisco. A cebola, Senador Leite Chaves, que custa, na minha 
cidade, cerca de cr; 35,00 o quilo, e o Governo brasíleiro vai impor
tar agora essa mesma cebola do estrangeiro. Veja, Excelência. que 
estes dois aspectos setori3is mostram a clarividência do pronun
ciamento deVo Ex~ 

O SR. LEITE CHAVES (MOB - PR) - Agradeço a V, Ex' 
pelo aparte. O que V. Ex' afirma é um fato evidente: há uma carestia 
insuportável em Minas Gerais, em Pernambuco, no Paranã, em São 
Paulo. Inclusive os jornais de anteontem estamparam ao País a reu
nião de milhares e milhares de pessoas, na sua maioria operãrios. 
num movimento justo pela contenção da carestia, hoje já insuportã
vel. Esse movimento, a meu ver, é mais legítimo e mais arrasador do 
que aquele de 1964, das "panelas vazias", de que se fez tanto alarde 
nacional. E, seguramente, esses preços se elevarào este ano. Por que 
não se aparelhou o País pam a estocagem? Há dinheiro para tudo, 
inc1usive para se emprestar a bancos para comprar- outros bancos. a 
pmzo de dez anos. sem juros; para a realização de obras inessenciais; 
para entregar a firmas, a grupos como UEB, no valor de nove bi
lhões. firmas que vão à falência; dinheiro do povo que é desviado 
pura as bobas e para essas financeiras, todas falidas. Entretanto, não 
há dinheiro para a organização de um sistema de estocagem. 

Sr. Presidente, há anos, o Congresso Nacional, através dos Srs. 
Senadores e Deputados, refletindo esses anseios, articula as suas 
solicitações. Mas, é insuportável que doravante hajam repetições 
como estas. As causas sào conhecidas, os remédios são possíveis, os 
fenômenos são previsíveis, e por que não remediá-los? 

Outra coisa: esses financiamentos são feitos com o dinheiro da 
Nação. Por que não haver participação da própria INTERBRÁS ou 
COBEC, que colocariam no exterior esses produtos, estocando-os 
quando houvesse excessos? E aqui não haveria aumento de utilização 
de recursos. Entretanto, prefere-se deixar o lavrador ao arbítrio do 
intermédiário que, na maioria das vezes, pratica contra ele outros 
crimes, como já denunciamos aqui o crime das concordatas, e terei 
oportunidade de, brevemente. trazer a esta Casa um fato de todo 
estarrecedor. como poucos foram revelados até aqui. sobre como é 
que se está procedendo no País como é que procedem determinadas 
empresas com beneplácíto oficial. 

Lembrei, aqui, qu~ a estiagem pode vir ou não. é um caso 
impTevisivel, a geada vem ou não vem, mas há uma coisa qu~, todo 
<lno. QCorre no Paraná e. seguramente, em outros Estados: são as 
concordatas e as falências das firmas compradoras do produto 
agríc_ola. Elas compram o produto com promissórias rurais, desviam 
o s_cu capital de giro para outros sctores e ainda o valor da produção 
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que vendem. Em seguida requerem concordata. E os lavradores que 
entregaram o seu produto são obrigados, de novo, a pagar as promis
sórias, porque as asssinaram. Apresentamos um projeto nesta Casa, 
retirando a natureza cambiária do endosso, transformando-o em 
mera cessão civil para que o comprador fosse responsável exclusivo 
pelo pagamento da letra. Ele, inclusive, aumentou o seu patrimônío 
e, em conseqUência, a sua garantia paru o banco pelo recebimento da 
produção. Quando não se colhe, hã o problema para o pagamento 
dos empréstimos, e, quando há colheita, há a preocupação de saber
se a quem vender. 

Por que a falência ou concordata de frigoríficos, de firmas que 
compram soja, que compram arroz;--que compram milho, por meio 
de promissõria rural? Exatamente porque o débito passa a ser 
exigido dos produtores e não desses compradores. Hã uma pequena 
cidade do interior de São Paulo em que o Banco do Brasil não opera 
no municipio, porque todos os lavradores que venderam a sua produ
ção foram executados, pelo endosso nas promissórias ruraIs sendo 
penhoradas as suas propriedades. 

No Paraná, este ano, houve mais de nove concordatas. Uma 
delas haverá de ser objeto de pronunciamento nosso nesses poucos 
dias. Muitos estão enriquecendo às custas dos bras.i1eit:_oJi ... 

O Sr. MaUos Leào (ARENA - PR) - V. Ex' me permite um 
I:lparte? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - Com todo prazer, no· 
bre Senador Mattos Leão. 

O Sr. MaUos Leão (ARENA - PR) - Nobre Senador Leite 
Chaves, são louváveis, como já disse, a iniciativa de v, Ex' e o dis
curso que V. Ex' está produzindo. hoje, nesta Casa, em favor do 
produtor, do lavrador que foi atingido duramente - repito - pela 
estiagem, em nosso Estado. No entretanto, não concordo com 
V. Ex' Nào sou defensor, absolutamente, de conc.ordatal', de empre
sas, de multinacionais que operam em nosso Estado e no Brasil, mas 
não posso concordar que V. Ex' debite isso ao Governo. Na verda
de, o problema de concordata é problema da crise que atravessa o 
Brasil, o mundo inteiro. t; uma crise econômica - V. Ex' sabe disso 
- e algumas empresas, lamentavelmente, se valem de certos expe·. 
dientes e pedem concordata, prejudicando o produtor. V, Ex' tem 
razão, mas não é culpa do Governo, absolutamente. O Governo tem 
tomado todas as providências nesse sentido, em apoio ao produtor. 
Tro-uxe; hoje, uma notícia que - acredito - V. Ex' deveria aplau
dir, como todo o produtor paranaense e de São Paulo, que também 
foi atingido pela estiagem, irá aplaudir: é a notícia de apoio ao produ
tor. da prorrogação de dívidas vencidas e a vencer, sem prejuízo da 
concessão de novos créditos. O Governo está tomando providéncias. 
A CIBRAZí:.M tem construído armazéns em nosso Estado. em qua
se todos os municípios, para estcicagem. Infelizmente, não consegui
mos chegar lá, ainda. V. Ex' tem razão. O interessante é que tivésse
mos estocado uma safra, para prevenir a estiagem. Agora, devo dizer 
a V. Ex' que a geada é um fenómeno que se repete em nosso Estado. 
Mas, este foi o primeiro ano, na história do Paraná, em que ocorreu 
uma estiagem tão longa e com tantos prejuízos para o produtor brasi
leiro e para o Brasil. porque esses prejuízos não foram só do produ-

tor, foram de todos os brasileiros. Essa calamidade, prejudicando 
50% da colheita de soja, de milho, de arroz - como já disse - evi
dentemente prejudicou o Brasil, e o Governo está indo em socorro 
do produtor, está atendendo o apelo do produtor. Atendeu, inclusi
ve, o apelo de V" Ex', feito nesta Casa, no sentido de que o produtor 
fosse atendido. De maneira que louvo a iniciativa de V. Ex', fazendo 
um pronunciamento tão brilhante no dia .de. hoje. Entretanto, não 
posso aceitar que V. Ex' debite tudo ao Governo, porque, na verda
de. o Governo não tem culpa de estiagem, desses fenómenos que 
ocorrem; o Governo não tem esse entendimento - e V. Ex' me 
perdoe - ninguém tem esse entendimento, a nào ser o nosso próprio 
Criador, 

O SR. LEITE CHAVES(MDB- PR) - Em que pese o apreço 
que v. Ex~ me merece, não poderiu estar de acordo com V. Ex' nes
se passo e por razão evidente. V. Ex' falou que o Governo não é res
ponsável pelas concordatas e suas conseqUências ... 

O Sr. Mattos Leão (ARENA - PR) - E não o é. É·o a crise 
econômica brasileira e mundial. -

O SR. LEITE CHAVES (MOB - PR) - E eu, entretanto, te
nho a dizer que tanto O Executivo quanto o Partido de V. Ex' são 
responsáveis diretos, Quem não é testemunha do nosso projeto, reti
rando a responsabilidade do lavrador na promissória rural e que 
aqui caiu, por determinação do Governo e rejeição do Partido de 
V. Ex'1 Fizemos apelo~ desde há dois anos mostrando que esse flage
lo das concordatas haveria de se repetir .. , 

O Sr. Mattos Leào (ARENA - PR) - V. Ex' previu a estia· 
gem'? 

O SR. LEITE CHAVES (MDB - PR) - ... o Executivo deter· 
minou e a Liderança de V. Ex~ rejeitou o projeto. E o pior, os 
pr6prios bancos. exatamente aqueles que têm interesse em executar 
com as firmas compradoras, com as _quais, alguns gerentes são 
associados, querem a vinculação do pequeno, porque, tendo apenas 
de si a terra, são obrigados a pagar. Então, o Partido de V. Ex' rejei
tou o nosso projeto nesta Casa por determinação do Governo, a 
despeito de justeza de suas bases e do reconhecimento em particular 
de cada Senador, inclusive do Partido de V. Ex', da sua procedência. 
E nós dizíamos que esse flagelo é constante~ que isso é uma injustíça, 
que isso é intolerável. que isso é um escárnio, é um escárnio do 
Executivo ao lavrador nacional! 

Sr. Presidente, que não se veja emocionalidade neste caso, mas 
vim ontem do meu Estado, trazendo nos olhos o quadro da situação 
agravada pela supressão do EGF. E a medida foi suprimida por uma 
semana, o que mOstra duas coisas: ou intencionalidade do comporta· 
menta ou erro em sua determinação. porque não se concebe como 
medida dessa importância, feita por determinação ministerial, re· 
clamando confecção de portarias do Banco do Brasil, e de quase qua
tro mil agencias de Bancos particulares valesse apenas por uma 
semana. 

Então. o esclarecimento do Senador nos deixa mais inseguros 
aind'l em relação aos interesses do produtor nacional, em relação. in
clusive, à seriedade das medidas que se tomam neste País. Muito. 
ohrigõ.ido a V. Ex' (Muito bem!) 

ATAS DAS COMISSOES 

COMISSÃO ESPECIAL 

ATA DA 13' REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL, 
CRIADA PELO ATO N'20, DE 1976, DA 

COMISSÃO DIRETORA, REALIZADA EM 
23 DE DEZEMBRO DE 1977 

Sob a Presidência do Senhor Américo Dias Ladeira Júnior, Pre
sidente, presentes os Senhores Vandenbergue dos Santos Sobreira 
Machado e Gerson de Sousa Lima. membros. às nove horas reúne-se 

u Comissão Espedal~ "deSignada pela Portaria n'il 2, de 10 de fevereiro 
de 1977. alterada pela de n<:t 4, de 25 de fevereiro de 1977, do Senhor 
Primeiro·Secretário. 

Declarando abertos os trabalhos, o Senhor Presidente comunica 
a seus Pares o recebimento de diversos pedidos de servidores já. 
inscritos para obtenção de financiamento, através de Convênio 
assinado entre o Senado e a Caixa Económica Federal, destinado à 
aquisição ou construção de imóvel residencial em Brasília, os quais 
submete à apreciação da Comissão, como conseqUência da publi-
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cação do Relatório de classificação dos candidatos já cadastrados, 
feita no Suplemento do Boletim de Pessoal do mês de outubro pró
ximo passado. Examinando a matéria, detidamente, a Comissão 
resolve adotar o seguinte procedimento com relação aos reque
rimentos dos interessados: a) Derval Gomes Ribeiro, solicitando 
mudança de prioridade na classificação,--de acordo com os compro
vanteS apresentados, tendo em vista o preenchimento incorreto da 
sua ficha de inscrição. A Comissão aprova o pedido: b) Gilberto Fer
nandes Alves e João Marques Alves, solicitando contagem de pontos 
no item "Mérito Funcional". A Comissão aprova os pedidos; c) 
Elias Gonçalves Rosa. Alfredo Rommel Quintas, Raimunda Alves 
Pimentel, Luiz Augusto da Paz Júnior e Stalin Grego Venet, soli
citando inclusão de dependentes, de acordo com a documentação 
apresentada. A Comissão aprova os pedidos; d) Antonio Estevam 
Lima. Celso Dantas, Cléber de OlIveira, José de Rióamar Santos, 
Loroisio Ferreira de Paulo e Manoel Messias do Nascimento, soli
citando juntada e complementação de documentos exigidos. A Co
missão aprova os pedidos; e-) João Evangelista Narciso, Paulo Ro
berto Almeida Campos, Antonio Humberto Dias da Silva, João 
Evangelistu Belém, Marcelle Maria Oliveira Pimentef, Clementino 
Ribeiro da Silva, Mauro de Alencar Dantas, Leonardo Joffily, 
Maria do Amaral Faviero, José Joaquim Pereira da Silva, Francisco 
das Chagas Pompeu Fortuna, Dejanira Aguiar dos Santos. Geni
vai do Fernandes Mendonça, João Antônio Barbosa Lopes, Maria 
do Carmo Santos Ferreira, Sérgio" Lliii"Pcreira, Alair Julião da -SIrva, 
Durval Morgado Filho e Carlos Alberto Lins Pereira, solLcitando 
alteração do estado civil e conseqi.lente mudança do número de 
dependentes. A Comíssão aprova os pedidos, nos termos da 
documentação apresentada; f) Margarida da C9nceição de Sousa, 
Neide Pinto de Almeida, Abenina Alves Sales, Ivanilda Marques da 
Silva, Tiana Alves de Oliveira, Valderi Cândido Costa, Mada-Aloer
tina Barbosa e Elzo. da Silva Cangussu foram cadastrados com o 
estado civil em desacordo com as normas. por um lapso cometido na 
transcrição dos dados. A Comissão, tendo detectado o erro, resolve 
modificar o estado civil destes candidatos, de acordo com os dados 
existentes; g) Flaviano Soares de Andrade, Hamilton Bandeira Ro
drigues, Miguel Teixeira Soares Filho, José Bispo Sales, Francisco 
Ferreira da Silva, Mércio Cecília. Wolney Rosa, Valdemar Morais 
de Queiroz, Altenir Pereira Coutinho, Vlair Gomes Ferreira, Leon
diniz de Barros, Virgílio Dias Sobrinho, Luiz Carlos Homem da 
Costa, Joaquim Firmino de Melo, Pedro Miguel da Silva, Mauro 
Lopes de Sá, Rafaelito Rocha Moura c João Alves da Silva, à vista 
das informações fornecidas à Comissão através do Formulário de 
Inscrição, foram incluídos na listagem de classificação correspon-

dente à primeira prioridade, diferente portanto da que faziam jus, 
por já terem possuído imóvel em Brasília. A Comlssão. tenao em 
vista não s6 a apresentação de nova documentação exigida, como 
também outros esclarecimentos prestados pelos interessados, resolve 
modificar a prioridade de classificação destes candidatos; h) Undina 
dt: Melo Perissé, João Ribeiro dos Santos e Manoel Vicente de 
Moura Filho, solicitando mudança de classe de renda. A Comissão 
resolve autorizar a mudança, solicitada pelos candidatos, da classe 
de renda baixa para a de renda alta; i) Antonio Pereira _da Silva, 
prontuário número 1400641-7 e Mónica Weinert de Abreu Ro
drigues. que deixaram de ser incluídos no Cadastro, o primeiro por 
ter um homónimo incluído em seu lugar e o segundo por ter deixado 
de figurar, à época e por um lapso, na lista de candidatos do seu 
órgão de origem, casos examinados agora pela Comissão, a qual 
decide incluí-los no Cadastro Geral do sistema implantado, na prio
ridade que-fazem jus. de acordo com a documentação apresentada; j) 
Antonio Pereira da Silva, prontuário número 1400190-0, Antonio 
Eurípedes Paulino, Merry Moreira Peixoto, Lindomar Pereira da 
Silva e Uebc Cordeiro, por desistência ou me~mo por deixarem de 
ser servid.ores dO Senado ou de seus órgãos autônomos, tiveram seus 
processos examinados pela Comissão, a qual resolveu exc1u"í-los do 
Cadastro Geral do sistema implantado, conforme consta dos respec~ 
tivos processos: e I) Carlos Guilherme Fonseca, solicitando reti
ficação na contagem de pontos no item "tempo de moradia em Bra-

~-:~llía -vinculada ao Senado". A Comissão, à vista da Declaração de 
tempo de serviço fornecida pela Suosecretaria de Pessoal, e com base 
na dat<l limite utilizada na contagem do tempo de serviço dos candi
datos (30-9-77), decide que nada há a deferir ou indeferir. vez que o 
candidato até aquela data ainda não havia completado três anos de 
serviço vinculado ao Senado, esclarecendo que essa correção será 
feita em época oportuna, quando a nova data"limite for atua1iiada 
pela Comisstio. 

Considerando as decisões tomadas aqui pela Comissão Es
pecial, todas as alterações serão encaminhadas ao PRODASEN, 
para atualização dos respectivos cadastr9s dos candidatos. as quais 
serão publicadas oportunamente no Boletim de Pessoal do Senado 
Federal. 

Nada mais havendo a tratar, às treze horas o Senhor Presidente 
declara encerrados os trabaíhos, lavrando eu, Gerson de Sousa 
Lim;), a presente Ata, que, depois de lida e aprovada, é assinada pelo 
Senhor Presidente e demais membros e vai à publicaçüo. 

Senado Federal, 23 de dezembro de 1977. - Américo Dias La
deira Júnior, Presidente - V-Ilndenbergue dos Santos Sobreira Ma
chado - Gerson de Sousa Lima. 
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MESA 

Presidentei 3 ... ·Secretário: 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

líder 

Petrônio Portella (ARENA - PI) Henrique de la Rocque (ARENA - MA) 

Eurico Rezende 
Vice·líderes 
Heitor Dias 

Helvldio Nunes 
José Sarney 
Mattos leão 

OsiTes Teixeira 
Otto lehmonn 

Saldanha Derzí 
Virgílio Tóvora 

' ... ·Vice·Presidente: 

José ündoso (ARENA- AM) 4 ... ·Secretório: 

Renato Franco (ARENA - PA) 

29-Vice·Presldente: 

Amaral Peixoto (MOB - RJ) 

19-5ecretórlo: 

Mendes Canale (ARENA - MT) 

29-Secretdrio: 

Mauro Benevides (MOS - CE) 

COMISSOES 

Diretor: José Soares de Oliveira Filho 

local: Anexo II - Térreo 

Telefones: 23·6244 e 2S·8S0S - Ramais 193 e 257 

Suplentes de Secretório: 

Altevir leal (ARENA - AC) 

Evandro Carreira (MDB - AM) 

Otair Becker (ARENA - SC) 

Braga Junlor (ARENA - AM) 

LIDERANÇA DO MOS 
E DA MINORIA 

lider 
Franco Montorp 

Vice-líderes 
Roberto Soturnino 

Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

ló:toro Barboza 
Danton Jobim 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice-Presidente, Evandro Carreiro 

Titulares Suplentes 

A) SERViÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

1. Soldanha Derzi 

Chefe, Clóudio Carlos Rodrigues Costa 

Local: Anexo II - T6rreo 

Telefone: 2S-8505 - Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CAl 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otair Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltalivio Coelho 

4. Murilo Paraiso 

COMPOSiÇÃO 

PresIdente: Agenor Mario 

Vice·Presldente: Otair Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Djnarfe Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3. Matt.os leão 

5. Vasconcelos Torres 

MOS 

'. Agenor Mario 1. Adalberto Seno 

2. Roberto Saturnino 2. Evelósio Vieira 

Assistente: Clóudio Carloi. Rodrigue5 Costa - Ramais 301 e 313 

Reuniões: Terças·feira5~-as 10,30 horas 

local, Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo II - Ramal 623 

2. Jarbos Passarinho 
3. Dinarte Mariz 
A. Teotônio Vilela 
5. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandro Carreiro 

2. José Sarney 
3. Otair BeckeT 

MDS 
1. Evetósio Vieira 
2. Gi[von Rocha 

Assistente: LEida Ferreiro do Rocha - Ramal 312 
Reuniões, Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo II - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Doniel Krieger 
19·Vice·Presidente: Accioly Filho 
29-Vice·Presidente: leite Choves 

Titulares 

1. Accioly Filho 
2. Gustavo Coponema 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Helvidio Nunes 
7. Wibon Gonçolve!-
8. Itolivio Coelho 
9. Otto lehmann 

10. Osires Teixeira 

,. Dirceu Cardoso 
2. leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
.4. Paulo Br-o'ssard 
5. Orestes Quércia 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

1. Matfos leõo 
2. lenoir Vargas 
3. Arnon de Melto 
.4. Vasconcelos Torres 
5 .. Milton Cabral 
6. José Sarney 

1. Franco Montara 
2. Lazaro Borbozo 
3. Cunho Limo 

Assistente, Maria Heleno Bueno Brandõo - Ramal 305 
Reuniões: Quartas·feiras, às 10,00 horos 
local: Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo II - Ramal 623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Mudlo Paraiso 

3. CaHete Pinheiro 

A. Osires Teixeira 

5. Saldanha Der:a:i 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgilio Tóvora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. lázaro Barboza 

3. Adalberto Seno 

COMPOSiÇÃO 

Prdsidente: Wilson Gonçalves 

Vice-Presidente: Itamar Franco 

ARENA 

MOB 

Suplentes 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

4. Altevir leal 

5. Luiz. Cavalcante 

i. E.vandro Carreiro 

2. N!'"Ison Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas 

local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo II - Ramais 621 e -"6 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 

(11 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Marcos Freire 

Vice-Presidente: Vasconcelos Torres 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Millon Cabral 1, Cattete Pinheiro 

2. Arnon de Mello 2. Augusto Franco 

3. José Guiomard - 3. José Sarney 

4. luiz Cavalcante 4. Oomido Gondim 

5. Murilo Paraiso 5. Jarbas Passarinho 

6. Vasconcelos Torres 

7. Dinarte Mariz 

8. Otair Becker 

MOB 

1. Franco Montoro 1. Agenor Maria 

2. Marcos Freire 2. Orestes Quércia 

3. Roberto Saturnino 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 

Reuniões: Quartos·feiras, às 10:30 horas 

local: Soja "Rui Barbosa" - Anexo II - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Joõo Calmon 

Vice-Presidente: Evelósio Vieira 

Titulares 

1. Tarso Dutra 

2. Gustavo Capanema 

3. Joõo Calmon 

4. Ofto lehmann 

5. Jarbas Passarinho 

6, CaHete Pinheiro 

I Evelósio Vieira 

2, Poulo Brossdrd 

3. Adalherto Seno 

Suplentes 

ARENA 

1. Helvídio Nunes 

2. Ruy Santos 

3. Arnon de Metlo 

4. Heitor Dias 

MOB 

1. Franco Montoro 

2. Itamar Franco 

Assisten:e: Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 598 

Reuniõe!: Quintas·feiras, às 10:00 horas 

lor..al: Sola "Clóvi~ Bevilócqua" - Anexo II - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros} 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Paulo Brossard 

Vice·Presidente: Domício Gondim 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Teofônio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domkio Gondim 

5. Helvidio Nunes 

6. lenoir Vargas 

? Mattos leõo 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. VirgUlo T óvora 

12. Magalhões Pinto 

MOB 

1. Paulo Brossard 

2. Evelásio Vie:ira 

3. Gilvan Rocha 
• 4. Roberto Safurnino 

5. Cunha lima 

Assistente: Cóndido Hippertt - Ramal 676 

Reuniões: Quinta~feiras, os 9:00 horas 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourival Baptista .. Danie! Krieger 

5. José Guiomard 

6. José Sarney 

7. Saldanha Derzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

local: Sola "Clóvis Bevilácqua" - Anexo II - Ramal 623 
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COMISSÀO DE LEGISlAÇÀO SOCIAl- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. Ruy Santos 
3. lenoir Vargas 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Jessé Freir<t 
Vice-Presidente: Orestes Quércia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgílio Távora 
3. Osires Teixeira 

4. Jarba5 Passarinho 4. Domkio Gondim 
5. lourival Baptista 
6. Acdoly Filho 

MOS 
1. Franco Montara 1. Lózaro Barboza 
2. Orestes Quêrcia 2. Cunho Uma 
3. Nelson Carneiro 

Assistente, Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões: Quintas·feiras, às-I1 :00 horas 
local, Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo U - Ramal 623 

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
{7 membros} 

COMPOSiÇÃO 

Presidente, Jarbas Passarinha 
Viee-Presidente: loi! CClvakClnte 

Titulares Suplentes 
ARENA 

l. Milton Cabral 1. José Gulomard 

2. Domícío Gondim 2. Murilo Paraiw 
3. Arnon de Mello 3. Virgílio Távoro 
4. luiz Cavakante 
5. Jarbos Pa!.Sorinho 

MOS 
1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan R<:Icha 
2. Itamar Fronco 2. Franco Montoro 

Assistente, Ronoldo Pacheco de Oliv6ira - Ramal 306 

Reuniões: Quartas·feiras, às 10:00 horas 

local: Sola "Rui Barboza" - Anexo [I - Ramais 6210 716 

COMISSÀO DE REDAÇÀO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Adalberto Sena 
Vice-Presidente, Helvídio Nunes 

Titulares Suplentes 

l. Helvidio Nunes 
2. Otto Lehmann 
3. Saldanha Derzi 

1. Donton Jobim 
2. Ada Ibetto Sena 

ARENA 

MOS 

" Virgílio Távora 
2. Arnon de Mol1o 
3, Jarbas Passarinho 

1, Dirceu Cardoso 

Assistente, Maria Carmen Castro Souza - Ramal 134 
Reuniões, Quintas-feiras, às 12,00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RElAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Magalhães Pinto 

11'· Vice'Presidente, Saldanha Derzi 

29·Vice-Presidente: Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magalhões Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgilio Távora 

.4. Jessé Freire 

5. Arnon de Mello 

6. SaJdanhQ Derzi 

7. José Sarney 

8. Joóo Calmon 

9. Augusto Franco 

10. atto Lehmann 

1. Danton Jobirn 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. Leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MOS 

Assistente: Cdndido Hippertt - Ramal 676 

Reuníões, Terças·feiras, às 10:30 horas 

Suplentes 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3. Helvldio Nunes 

.4. Domício Gondim 

S, Jarbas Pqssarinho 

6. luiz Cava1c.ante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto S<:Iturnino 

local, Sala "Rui Barbosa" - Anexo II - Ramqis 621 e 716 

COMISSÀO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Altevir leal 

2. Ruy Santos 

3. Coftete Pinheiro 

COMPOSIÇI>.O 

Presidente: Ruy Santos 

Vice·Presidente: Altevir lf!.,P1 

Suplentes 

ARENA 

1, Saldanha Derzi 

2. Italívio Coelho 

3. Ostres Teixeira 

4. Fausto Costela-Bronco 

5. lourival Baptista 

I. Adalberto Seno 

2. Gilvan Rocha 

MOS 

1. Benjamim faroh. 

2. Cunho lima 

Assistente: Lêda Ferreira do Rocha - Ramal3t2 

Reuniões, Quintas·feiros. às 11:00 horas 

local: Sala "Rui Barb_osa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAl- (CSN) 

Titulares 

1. José Guiomard 

(7 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: Milton Cabral 
Vice·Presidente: Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgílio Tóvora 3. Oinarte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MOS 
1. Adol.berto Sena 1. Agenor Mario 
2. Benjamim Forah 2. Dirceu Cardoso 

Assistente: lêda Ferreiro da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quartas·feiras, às 9:00 horas 
Local: Sola "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERViÇO PUBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSICÃO 

Presidente: Benjamim Farah 
Vice-Presidente: lenoir Vargas 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. lenoirVargas 1. Alexandre Costa 
2. Accioly Filho 2. Gustavo Capanemo 
3. Augusto Franco 3. MaHos leão 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Derzi 

MOS 
1. Benjamim Farah 1. Danton Jobim 
2. Itamar Franco 2. lózaro Barboza 

As~istente: Sônia Andrade Peixoto - Ramal 307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 
local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo II - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PUBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSiÇÃO 

Presidente: lourivol Baptista 
Vice-PresIdente: Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. luiz Cavalcante 
~. Braga Junior 
4. Lourival Baptista 
5. Mattos leão 

1. Evandro Carreiro 
2. Evelósio Vieira 

Suplentes 
ARENA 

1. Otto Lehmann 
2. Teot8nio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

MOS 
1. Lózaro Barbeza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reuniões: T erças·feircs, ài 10:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11- Ramais 621 e 716 

B) SERViÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comissões Tempordrias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local: Anexo II - Térreo 
T elefonç: 2,5·8505 - Ramal 303 

1) Comissões Temporórias para Projetas do Congreuo Nadanal 
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 Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Alfeu de Oliveira _ Ramal 674; Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 598; 
Mouro Lopes de Só - Ramal 310. 

SERViÇO DE COMISSÓES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIÓES DAS COMISSÓES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1978 

HORAS '!ERÇA S A L A S ASSISTENTE HORAS QUIN'I'A S A L A S ASSrS~EN'I'E 

-~ 

C.T. RUY BARBOSA RONALDO 09:00 C.F. CLClV1S BEVIUC!,JIJA CltNDIDO 
Ramais - 621 o 716 Ramal - 623 

10100 

C.A.R. cLClVIS BEVILACQUA LEDA 09:30 c.s.P.C. ROY BARBOSA saNIA 
RaIIlal - 623 Ramais - 621 e 716 

C.A. Cr.clVIs BEVIL!CQlJA CLAUDIO C.E.e. CLOVIS BEVIUCQlJA eLEIDE 

10:30 
Ramal - 623 COSTA 

.lO:OO 
Ramal - 62,3 

C.R.E. RUY BARBOSA CANDlDO C.D.r. ROY BARBOSA RONALDO 
Ramais - 621 e 716 Ra.n a~s - 621 • 71 

EOP.:..S C!JARTA S A L AS ASSISTENTE C.L.S. CLdVIS EEVIL.(CQUA DA,!{IEL 
Ramal - 623 

11:00 
09:00 C.S.N. RUy EARBOSA LEDA RUY J3ARBOSA 

Ramalll - 62.1 e 716 C.S. LEDA 
Ra.ma.is - 621 o 71 

C.C.J CLOVIS BEVIUCQUA MARlA l2:00 C.R. 
CL6V1S BEvrIJtCQUA MARlA 

10:00 Rams.J. - 623 HELENA Ramal - 623 eARME>! 

C.M.E. ROY J3ARBOSA RONALDO 
P.ama18 - 621 o 716 

10;30 e.E. RUl' BARBOSA DAJlIEL 
Ramaio - 621 o 716 


